
Fleischer Hilda

„Az ellenzék idõhúzási takti-
kái miatt egyre kisebb az esély

arra, hogy a még néhány napig
tartó nyári ülésszakban a szenátus
oktatásügyi bizottságának ideje le-
gyen elfogadni az új tanügyi tör-
vényt” – fogalmazott tegnap la-
punknak Bukarestben Markó Bé-
la, az RMDSZ szövetségi elnöke.
Hozzátette: minden cikkelyt vége-
érhetetlenül tárgyalnak, ami végül
is ismert parlamenti taktika. „Ezt
akkor lehetne áthidalni, ha van a
bizottságban megfelelõ többsé-
günk, amely nem engedné, hogy a
kiszabott idõt túllépjék. Erre saj-
nos most nincs lehetõségünk” –
vallotta be a miniszterelnök-he-
lyettes. Folytatása a 3. oldalon 

Rács mögött Dan Diaconescu

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
tegnap 24 órás õrizetbe vette Dan Diaco-
nescut, az OTV tulajdonos-mûsorvezetõjét
és Dorel Petru Pârv szerkesztõt. A bíróság
lapzártánk után döntött, szabadlábra vagy
pedig elõzetes letartóztatásba helyezi õket. 

új magyar szó
2010. június 23., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2274 ▲
1 amerikai dollár 3,4432 ▲
100 magyar forint 1,5085 ▼

Esõisten siratja Kisvárdát

Õszies idõben is emlékezetes elõadások,
nagy találkozások jegyében zajlik a Magyar
Színházak Kisvárdai Fesztiváljának idei,
22. kiadása. Vasárnap este a sepsiszentgyör-
gyiek Mizantróp címû elõadását megszakí-
totta az áramszünet, viszont a színészek
utólag bõségesen kárpótolták a nézõket. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Teo búcsúshow-ja?

Teodora Trandafir, Daniel Oajdea és
Mircea Giurgiu kizárását, Clement Neg-
ruþ utolsó figyelmeztetésben részesítését
javasolta a PD-L képviselõházi frakciója
az alakulat vezetõségének. 

Mea culpa 
Ez jelenti a politikai felelõsségvállalást.
(...) A bocsánatkérõk természetesen
szavazhattak volna igennel is a bizal-
matlansági indítványra, de ebben az
esetben vállalják a szervezettel való sza-

kítás következményeit.
(...) A politikában a lan-
gyos hétköznapok mellett
vannak határhelyzetek,
ilyenkor az elvszerûséget
hitelvesztés nélkül, bár-
miféle egyensúlyozó

mozdulatokkal nehéz
megkerülni. 

Székedi Ferenc

Megugrottak az árak a hazai
piacokon, gondot okoz a ker-

tészeknek a rendkívüli mennyisé-
gû csapadék, a párás idõ. Szakér-
tõk szerint akár felére is csökken-
het a kerti zöldségek várt hozama,
a legnagyobb gondot azonban az
okozza, hogy a termények minõ-
sége romlik drámaian. Olcsóbb az
import barack és nektarin, mint
szezon közepén a cseresznye. Ter-
mesztõk szerint a gyümölcsfákat
megtámadták a kórokozók, a cse-
resznye hasadozik és rohad, nehe-
zen szállítható. A vásárlók érzik
az áremelkedést, de úgy vélik,
úgyis csak „mutatóba” vásárolnak
a piaci termékekbõl, hetente egy-
szer-kétszer futja a megnövekedett
kiadásokra. 7. oldal 

Veteményes a
paradicsomfáról

Bár napok óta vészjelzés van
érvényben országszerte, még-

is váratlanul érte a heves áradás
az embereket. Kolozs megyében
két áldozata van az ítéletidõnek,
több  száz ház súlyosan megron-

gálódott, negyven embert kellett
kitelepíteni. Egy idõs nõt az ott-
honában, egy fiatal férfit Marót-
laka határában ért baleset. Temes
megyében egy hete folyamatos a
készültség, árad a Bega, a Temes,

a Borzsova is. A meteorológusok
elõrejelzései szerint a következõ
napokban tovább súlyosbodhat a
helyzet, újabb viharok, jégverés és
nagy mennyiségû csapadék okoz-
hat nehézségeket. 7. oldal

Szilágy és Szatmár megyében a Kraszna fenyeget áradással, Bihar megyében a Sebes-Körös Fotó: Agerpres

Törvényes „bankrablás” 
Míg a bankokat megsarcolnák, szintén magyar mintára segítenék a vállalkozásokat

Totka László

„A kis- és közepes vállalkozá-
sok valamilyen formájú ösz-

tönzésétõl kezdve a bankok meg-
adózásáig számos olyan megol-
dáson gondolkodunk, amelyek
tényleg megmozdíthatnák a gaz-
daságot” – nyilatkozta lapunknak
Markó Béla miniszterelnök-
helyettes, aki tegnap Bukarestben
közölte: az RMDSZ hétvégén ké-

szül véglegesíteni gazdaságélén-
kítõ csomagját, amelyet mihama-
rabb a koalíciós partnerek elé ter-
jeszt. A miniszterelnök-helyettes
ezzel megerõsítette Borbély Lász-
ló környezetvédelmi miniszter
egy nappal korábban tett kijelen-
tését a körvonalazódó gazdasági
stratégiákról. Az intézkedésterve-
zetet Borbély szerint jövõ héten
vitatná meg a kormány a román
jegybank vezetõségével.

„Ezzel a banki adóval nem len-
ne semmiféle probléma, ha a ban-
kok több lehetõséget kapnának
arra, hogy európai szinten tudja-
nak dolgozni. De ilyen körülmé-
nyek közt, amikor lassan nemzeti
sport a csõdbejelentés, mely ellen
a hitelezõt nem védi semmi, nem
lehet több adót követelni” – véle-
kedett a tervezettel kapcsolatban
lapunknak Diósi László. Az OTP
Románia vezérigazgatója lehetsé-
gesnek tartja, hogy sok befektetõ
elhagyja az országot, ha a hitele-
zés nem mûködik megfelelõen,
ez pedig számos munkahely meg-
szûnését eredményezheti. 

„A banki pótadó bevezetése
összetett kérdés. Ha Romániában
a nemzetközi számviteli szabá-
lyok lennének érvényesek, a pénz-

intézetek eleve több adót fizetné-
nek, ami javarészt megoldaná a
problémát” – magyarázta az
ÚMSZ-nek a bankvezér. Mint
mondta, a román hatóság szem
elõtt tartja a bankok tõkehelyze-
tét, és ezért eddig inkább azt vá-
lasztotta, hogy maradjon a román
számviteli szabály szerinti köny-
velés, így a bankoknak több tõkét
kell az országban tartaniuk. „Ez-
zel sincs semmi probléma, de a
két szabályozás egy idõben lehe-
tetlen, mert annak az ügyfél fizeti
meg az árát” – figyelmeztetett a
szakember. Hozzátette: sok bank
fiókszerepben mûködik, nem min-
den tevékenysége van nyilvántart-
va az országban – ezért bonyolult
meghatározni, kiket érint az intéz-
kedés. Folytatása a 6. oldalon

Tanügyi törvény:
késik egy tanévet?

Halálos áldozatot is követelt az ár

Banki pótadó bevezetésén gondolkodik a kor-

mány, miközben a kis- és közepes vállalkozá-

sok hitelezésének szeretne újabb lendületet

adni. A pénzintézetek kasszához tessékelésé-

nek azonban az ügyfelek innák meg a levét.



Hírösszefoglaló

Balogh András és várhatóan
Schmitt Pál verseng majd egy-

mással június 29-én az államfõi
tisztségért a budapesti Ország-
gyûlésben. Elõbbit a szocialisták
javasolják köztársasági elnöknek,
utóbbit pedig – bár errõl még
nem született döntés – a parla-
mentben kétharmados többség-
gel rendelkezõ Fidesz–KDNP.
Mivel az önálló államfõjelölt állí-
tásához ötven képviselõ aláírása
szükséges, sem a Jobbik, sem az
LMP nem állíthat jelöltet. Az
LMP korábban Sólyom László
támogatására szólította fel a
Fidesz-KDNP-t.

A történész és diplomata, jelen-
legi bangkoki nagykövet Balogh
Andrást tegnap meghallgatta a
kormánypárti frakciószövetség is.
Az ülés után Lázár János frakció-
vezetõ megállapította: az MSZP
alkalmas jelöltet állított a köztár-
saságielnök-jelölés „versenyé-
ben”. Lázár megköszönte, hogy a
jelölt részt vett a frakcióülésen, és
„nemes küzdelmet és még neme-
sebb megmérettetést kívánt”. Ba-
logh András kiemelte: megtiszte-
lõnek tartja, hogy meghívták a
frakcióülésre, ahol kellemes be-
szélgetést folytattak. Megköszön-
te a meghívást és a konstruktív
légkört. Az MSZP államfõjelöltje
kijelentette: aláírná a kettõs ál-
lampolgárságról szóló törvényt,
de köztársasági elnökként felhív-
ná a figyelmet a következmények-

re. Mint mondta: a magyar politi-
ka soha nem mondhat le arról,
hogy felelõsséget kell vállalni a
határon túli magyarok iránt, de
ez nem jelenthet gyámkodást. Ki-
jelentette: a határok megváltoz-
tathatatlanságának doktrínáját
nem lehet kétségbe vonni.

A Fideszes jelölt személyére
Orbán Viktor ma levélben tesz ja-
vaslatot frakcióknak. Kósa Lajos,
a Fidesz ügyvezetõ alelnöke a
párt múlt keddi elnökségi ülése
után azt mondta: hatnál is több
személy jöhet szóba államfõje-
löltnek, de továbbra is Schmitt
Pál a legesélyesebb (az államfõi
posztra a párton belül emlegették
korábban Vizi E. Szilveszter volt
akadémiai elnököt, de felmerült
már Pálinkás József volt oktatási
miniszter, az MTA jelenlegi elnö-
kének neve is.)

A Fidesz-frakció csütörtökön
rendkívüli frakcióülésen dönt Or-
bán javaslatáról. Péntek délig a
frakció megteszi a hivatalos jelö-
lést, majd június 28-án, hétfõn
délelõtt „végsõ döntés születik ar-
ról, hogy a Fidesz-frakció a ke-
reszténydemokratákkal szövet-
ségben kit fog támogatni a június
29-i elnökválasztáson”.

Az államfõt az országgyûlési
képviselõk titkos szavazással vá-
lasztják meg öt évre. A titkos vá-
lasztás elsõ fordulója akkor ered-
ményes, ha az országgyûlési kép-
viselõk kétharmada támogatja va-
lamelyik jelöltet. Ha eredményte-
len, akkor megismételhetõ a sza-
vazás. Ha a második forduló is
eredménytelen, akkor a harma-
dik szavazáson már elegendõ a
képviselõk többségének (50 szá-
zalék + 1 fõ) támogatása. 
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Röviden

Megválasztották Finnország 
új miniszterelnökét

Mari Kiviniemit választotta miniszterel-
nökké tegnap a finn parlament, így az or-
szágnak az elnöke mellett most már a kor-
mányfõje is nõ. A törvényhozás által
115:56 arányban, 24 tartózkodás mellett
meghozott döntést formálisan meg kell erõ-
sítenie Tarja Halonen államfõnek, s erre
még kedden sor kerül. A 41 éves Mari
Kiviniemi, a négypárti kormánykoalíciót
vezetõ Centrumpárt elnöke egyelõre a jövõ
évi parlamenti választásig tölti be tisztségét.
Matti Vanhanent követi a kormány élén,
aki múlt pénteken mondott le pártelnöki és
miniszterelnöki tisztérõl. 

Megalakult az új cseh képviselõház

Megalakult tegnap az új cseh képviselõház,
a kétkamarás parlament alsóháza. A május
végén megtartott választások eredménye
alapján a 200 tagú testületben a Cseh Szo-
ciáldemokrata Pártnak (CSSD) 56, a Polgá-
ri Demokratikus Pártnak (ODS) 53, a TOP
09 pártnak 41, Cseh- és Morvaország Kom-
munista Pártjának (KSCM) 26, a Köz-
ügyeknek (VV) pedig 24 mandátuma van.
A képviselõk letették az esküt, majd elfo-
gadták az alakuló ülés napirendjét. Ennek
legfontosabb pontját a képviselõház vezeté-
sének megválasztása jelenti.

A kirgiz kormány ragaszkodik 
a népszavazáshoz

Kirgizisztán etnikai zavargások sújtotta dé-
li részén továbbra is feszült a helyzet, az
ideiglenes kormány tegnap ennek ellenére
ismét leszögezte, megtartja az új alkot-
mány alapelveirõl vasárnapra kiírt népsza-
vazást. Az üzbég határnál fekvõ Osbanban
és Dzsalálábádban a hatóságok a helyzet
javulására hivatkozva három órával lerövi-
dítették a zavargások nyomán kihirdetett
éjszakai kijárási tilalmat, Os egyes részei-
ben ugyanakkor az üzbég kisebbségiek újra
útakadályokat emeltek, hogy távol tartsák
a kirgiz biztonsági erõket, amelyek hétfõn
halálos áldozatokat is követelõ razziát tar-
tottak negyedeikben.

Az amerikaiak szerint 
Clinton jobb elnök lenne Obamánál

Az amerikaiak szerint Hillary Clinton volt
first lady, jelenlegi amerikai külügyminisz-
ter jobb elnök lenne Barack Obamánál –
derült ki egy friss közvélemény-kutatásból.
A Rasmussen közvélemény-kutató elõzõ
heti telefonos felmérése szerint a megkérde-
zettek 57 százaléka tartja alkalmasnak az
elnöki tisztségre Clintont, míg Obamáról
51 százalék gondolja ugyanezt. A válaszo-
lók 34 százaléka tartja a volt first ladyt al-
kalmatlannak, míg Obama esetében ez a
mutató 44 százalék. A közvélemény szerint
mindkét demokrata párti politikus ráter-
mettebb az elnökségre, mint bármelyik re-
publikánus vetélytárs. 

MKP: a Fidesz is besegített 
a sírásásban 

A Fidesz segítségét igényli a Magyar Ko-
alíció Pártja (MKP), amely a szlovákiai
választásokon megbukott, és nem került
be az új parlamentbe. „...mint vesztes
pártra, amely nem került be a parlament-
be, nehéz évek várnak ránk. Az irodahá-
lózat nagy részét fel kell számolni, s hogy
fennmaradjunk, szükség lesz a Fidesz se-
gítségére is. Remélem, hogy ennyire nem
lesznek hálátlanok” – mondta Auxt Fe-
renc, az MKP rimaszombati járási elnöke
a Felvidék Ma szlovákiai magyar hírpor-
tálnak. Arra a felvetésre, ártott-e a Fidesz
politikája az MKP-nak, Auxt azt vála-
szolta: „Az biztos, hogy ügyesen besegí-
tettek a sírásásnál, s hiába mossák a ke-
züket (...). Itt az ideje, hogy bizonyítsa-
nak, s reménykedem benne, hogy nem
hagynak cserben bennünket” – nyilatkoz-
ta a politikus.

ÚMSZ

Csalódással és rosszallással
vette tudomásul a Szász Jenõ

vezette Magyar Polgári Párt
(MPP), hogy Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes erdélyi lá-
togatásának programjából kima-
radt a találkozás az MPP orszá-
gos vezetõségével  – olvasható a
párt tegnapi nyilatkozatában. Az
MPP Kolozs megyei szervezeté-
nek vezetõi, Csép Sándor elnök
és Simon Csaba ügyvezetõ elnök
által aláírt dokumentum szerint
érthetetlennek és sértõnek tart-
ják, hogy az MPP-re nem terjedt
ki a politikus figyelme akkor,
amikor politikai és társadalmi
szervezetek képviselõivel, egyhá-
zi vezetõkkel is találkozott Er-
délyben. „Mindez méltatlan és
megalázó volt számunkra, mert
a két párt eszmei-erkölcsi alapja
és politikai programja igen közel
áll egymáshoz” – olvasható a
nyilatkozatban. A nyilatkozat
aláírói emlékeztetnek arra, hogy
a 2008. évi helyhatósági válasz-
tásokon az MPP százezer voksot
gyûjtött, így 29 polgármester és
alpolgármester, valamint 508
önkormányzati képviselõ nyerte
el a párt színeiben a szavazók
bizalmát. „Nem hinnénk, hogy
Semjén Zsolt osztaná a politikai
ellenfeleink által hangoztatott
érveket, miszerint az MPP je-
lentéktelen alakulat” – vélik az
aláírók. 

Semjén-látogatás:

csalódott az MPP

Balogh András Schmitt Pál Fotók: MTI

Balogh és Schmitt
az államfõi székért

Hírösszefoglaló

A fejlett technológiák és az in-
nováció terén folytatandó

együttmûködésnek óhajtja szen-
telni a fõ figyelmet a tegnap kez-
dõdött amerikai útján Dmitrij
Medvegyev orosz elnök, akinek
vizitjét éppen ezért az amerikai
fél „innovációs látogatásnak” ne-
vezte el. Az orosz vezetõk közül
elsõként látogat el Medvegyev a
Szilícium-völgybe, amelynek
mintájára a Moszkva melletti
Szkolkovóban szándékoznak lét-
rehozni innovációs központot.
Programján szerepel egy külön
találkozó a Szilícium-völgy orosz
származású szakembereivel.
Medvegyev nem titkolt célja,
hogy Szkolkovóba csábítson mi-
nél több tehetséges tudóst kül-
földrõl is. Medvegyev csak mind-
ezek után, a látogatás második
napján, csütörtökön tárgyal Ba-
rack Obama amerikai elnökkel
Washingtonban. A megbeszélé-
sek nyomán számos nyilatkoza-
tot szándékozik aláírni a két ál-
lamfõ, egyebek között az állam-
igazgatás nyitottságának növelé-
sében és a terrorizmus elleni harc-
ban való együttmûködésrõl, a
stratégiai stabilitásról, az innová-
ció terén való együttmûködésrõl
és számos regionális konfliktus-
ról. A tárgyalások után Medve-
gyev és Obama megebédel egy
washingtoni étteremben, majd az
orosz és amerikai üzleti körök
képviselõivel találkozik. Az láto-
gatás utolsó hivatalos pontjaként
Medvegyev felkeresi a kongres-
szust, ahol várhatóan elsõsorban
a hadászati támadó fegyverek
csökkentésérõl és korlátozásáról
szóló START-III. szerzõdés egy-
idejû ratifikálásáról  tárgyal. 

Hírösszefoglaló

Pokolgépes merényletet kö-
vettek el a törökországi Isz-

tambul Halkali negyedében teg-
nap reggel egy katonákat szállító
autóbusz ellen, a robbantásban
öt ember életét vesztette – jelen-
tette a CNN Türk hírtelevízió. A
terrorakcióért a Kurdisztáni Sza-
badság Sólymai (TAK) elnevezé-
sû szélsõséges szervezet vállalta
a felelõsséget. Médiabeszámolók
szerint a terrorcselekményt egy
katonai lakótelep közelében haj-
tották végre. Az öt halálos áldo-

zat közül három katona, s több
mint egy tucat sebesültet kellett
kórházba szállítani. Egyelõre
nem ismert, hogy pontosan há-
nyan utaztak a buszon. A tévé-
ben bemutatott felvételeken a
busz látható, amelynek ablakai
betörtek. A jármû erõsen meg-
rongálódott, különösen a cso-
magtér környéke. A merényletet
egy nappal azután hajtották vég-
re a Kurdisztáni Munkáspárthoz
(PKK) közel álló TAK aktivistái,
hogy a török hadsereg bejelentet-
te: nagy erõket, köztük elit ala-
kulatokat vezényelt az Irakkal

határos területre a hadsereg és a
Kurdisztáni Munkáspárt (PKK)
fegyvereseinek egyre hevesebbé
váló összecsapásai miatt. A Firat
hírügynökség értesülése szerint a
„sólymok” figyelmeztették az ál-
lampolgárokat, hogy kerüljék el
a potenciális katonai célponto-
kat. A kurd csoport a múlt héten
azzal fenyegetõzött, hogy me-
rényleteket hajt végre törökor-
szági turista célpontok ellen. A
PKK a hét végén 11 katonát ölt
meg, hétfõn este pedig egy újabb
katona esett el a lázadók egy ak-
ciójában. 

Pokolgép robbant Isztambulban

Egyelõre nem ismert, hogy pontosan hányan utaztak a felrobbantott buszon

Medvegyev
Amerikában

Fotó: Agerpres 



M. Á. Zs.

Teodora Trandafir, Daniel
Oajdea és Mircea Giurgiu ki-

zárását, Clement Negruþ utolsó fi-
gyelmeztetésben részesítését java-
solta a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) képviselõházi frakciója az
alakulat vezetõségének. Mircea
Toader, a testület vezetõje szerint
Trandafir és Oajdea esetében a
szavazás eredménye „kategori-
kus” volt, Giurgiunál „csak egy-
szerû többséggel” javasolják a ki-
zárást. A volt mûsorvezetõ kivéte-
lével a frakcióülésen részt vettek
az érintettek is, akiknek így alkal-
muk adódott megmagyarázni,
miért szavazták meg azt a bizal-
matlansági indítványt, amely sa-
ját kormányuk bukását eredmé-
nyezhette volna. Toader beszámo-

lója szerint többször próbálta tele-
fonon elérni Teót, aki az újságírók
által feltett kérdésre azt válaszol-
ta, hogy „nem ismerte fel” Toader
telefonszámát. „Teo Trandafir tá-
volmaradása követi azt a viselke-
désmódot, amelyben a szavazás-
kor is részünk volt” – magyarázta
Toader.

A kérdõre vontak közül elsõ-
ként a legkisebb büntetést kapó
Negruþ háborodott fel, bejelentet-
te, megfellebbezi a PD-L etikai bi-
zottságánál a frakció döntését.
Trandafir ötvenszázalékos esélyt
látott arra, hogy a képviselõházi
csoport így határoz, és nem áll
szándékában az etikai bizottság-
nál fellebbezni, inkább megvárja
az állandó bizottság végsõ dönté-
sét. Politikai jövõjével kapcsolat-
ban a volt mûsorvezetõ elmondta,

független képviselõként fog dol-
gozni, nem áll szándékában be-
lépni más pártba. 

„Búcsúbeszédében” Daniel
Oajdea azt hangsúlyozta, hogy a
Boc-kabinet három tagja – Sebas-
tian Vlãdescu pénzügyminiszter,
Adriean Videanu gazdasági tárca-
vezetõ és Mihai ªeitan munka-
ügyi miniszter – sokkal inkább
„megérdemelné” a lemondatást
és kizárást. „Vannak olyan magas
tisztséget elfoglaló párttársaink,
akik nem végezték el feladatukat,
ezért igazságtalannak érzem azt,
hogy engem kizárnak” – érvelt
Oajdea. A iaºi-i honatya hangsú-
lyozta, hogy bármikor kész
együttmûködni „a PD-L csapatá-
val”, de csak akkor, ha elõzetesen
érvekkel meggyõzik a döntés he-
lyességérõl. 
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Kedden egyes szakszervezeti-
sek úgy döntöttek, hogy
szombaton Marosvásárhe-

lyen, az SZKT-ülés elõtt és
alatt tiltakoznak, mivel az
RMDSZ parlamenti képvi-
selõi és szenátorai nemmel

szavaztak a Szociál-
demokrata Párt bi-

zalmatlansági indítványára. Ráadásul –
hangsúlyozták a helyi szakszervezeti vezetõk
– a szervezet két képviselõje és két szenátora is
helyet foglal abban a Boc-kormányban,
amely meghozta a megszorító intézkedéseket,
így a megmozdulás nemcsak hogy jogszerû,
hanem kimondottan céltudatos, és része an-
nak a tiltakozássorozatnak, amely az elkövet-
kezõ években bárhol eléri a „szégyentáblán”
felsorakozókat, azaz a bizalmatlansági indít-
vány ellen szavazókat.
Ezt megelõzõen, pár nappal a szavazás után,
az RMDSZ néhány Hargita megyei
honatyája a sajtóban közzétett nyilatkozat-
ban, illetve sajtóértekezleten nemleges szava-
zata miatt úgymond megkövette a nyugdíja-
sokat és általában a választóit. Vajon szük-
ség volt erre a bocsánatkérésre, amely „a
kecske is jól lakjon, és a káposzta is megma-
radjon” népi bölcsesség szellemében az
RMDSZ-döntésre is figyelt, de az elkövetke-
zõ választásokon a Hargita megyei szavazó-
kat is szeretné megtartani? 
Valószínû, hogy nem. A politikusi pálya
ugyanis nem csupán elõnyökkel, hanem hát-
rányokkal is jár. Amikor valaki elindul, vagy
úgy dönt, hogy tovább halad a politikusi pá-
lyán, akkor egy szervezetbe belépve, annak
programját és mûködési szabályzatát betart-
va, adott mértékben lemond saját önálló,
bármikor-bárhogyan változtatható vélemény-
alkotásáról, és jószántából veti alá magát a
demokrácia mozgásterében kialakuló több-
ség-kisebbség arányoknak. 
Az RMDSZ közösségi döntés alapján lépett
be a kormányba, és önmaga ellen csak ak-
kor szavazhatott volna, ha kilép a kabinet-
bõl. De mivel úgy döntött, hogy a legsúlyo-
sabb pillanatokban nem hátrálhat meg, il-
letve bízik abban, hogy a megszorító intéz-
kedések a szervezet által is kidolgozott gaz-
daságélénkítõ intézkedésekkel együtt sikere-
sek lesznek, és közép-, valamint hosszú tá-
von az ország és a romániai magyarság ja-
vát szolgálják, elutasította a bizalmatlansá-
gi indítványt. Mindazzal a rokonszenvvesz-
téssel egyetemben, amellyel szembe kellett és
szembe kell néznie mind a magyar, mind a
román lakosság vonatkozásában.
Végsõ soron ez jelenti a politikai felelõsségvál-
lalást, és következményei alól semmiféle egyé-
ni magyarázkodással nem lehet kibújni. A
bocsánatkérõk természetesen szavazhattak
volna igennel is a bizalmatlansági indítvány-
ra, de ebben az esetben vállalják a szervezettel
való szakítás következményeit, amint azt ép-
pen a Demokrata–Liberális Párt néhány
képviselõje teszi. A politikában a langyos hét-
köznapok mellett vannak határhelyzetek,
ilyenkor az elvszerûséget hitelvesztés nélkül,
bármiféle egyensúlyozó mozdulatokkal nehéz
megkerülni. 

Román lapszemle

Mea culpa 

Székedi Ferenc

Kórházba kerültek egy nagybányai óvoda
gyermekei, miután vérükben öt-hatszoro-
sát találták a megengedett ólommennyi-
ségnek, amit a 150 méterre található
Romplumb gyár kibocsatása okozott.
(Adevãrul) A Brassó megyei Rozsnyón
kezdte el a traktorok gyártását a kínai
Hoyo-SHK modern cég. A szeptember-
ben alapított vállalatnál a tervek szerint
évente húszezer jármûvet gyártanak majd.
(Gândul) Miután három évvel ezelõtt
megreformálták a magyar egészségügyet,
a szomszédos ország kórházaiban alacso-
nyabbak a kezelési költségek, mint a ro-
mániai csúszópénz. Ennek köszönhetõen
a magyar kórházak most nemcsak európai
uniós forrásokból, hanem a román pácien-
sek pénzébõl is kiegészítõ finanszírozás-
hoz jutnak. (Evenimentul Zilei)

Párttagságába kerülhet Teodora Trandafirnak (jobbra) Aura Vasile PSD-s képviselõ ölelése Fotó: Tofán Levente

Teo búcsúshow-ja?
A demokrata-liberálisok kizárni készülnek a pártütõket

Folytatás az 1. oldalról

Markó Béla elmondta, azért nem
adják fel, és mindenképpen meg-
próbálják átvinni a törvényt még
az ülésszak vége elõtt, bár úgy lát-
ja, kevés rá az esély. „Ez azért baj,
mert itt nem csak annyiról van
szó, hogy akkor egyszerûen átke-
rül szeptemberre a törvény elfoga-
dása, és késtünk két hónapot, de
késünk pontosan egy évet ennek
az alkalmazásával, és ez többek
között a decentralizáció, vagyis az
iskoláknak az önkormányzatok
fennhatósága alá való áthelyezése
szempontjából is rossz” – magya-
rázta az RMDSZ elnöke. 

Markó aggodalmát Bokor Ti-
bor, az oktatásügyi bizottság
RMDSZ-es tagja is osztja. Teg-
nap lapunknak elmondta, való-
színûleg a parlamenti vakáció
alatt is dolgozni fog a bizottság.
„Bár letárgyaltuk már a kisebbsé-
gi cikkelyeket, a történelmet és a
földrajzot érintõ paragrafust át-
léptük, mert ötórás vita után sem
tudtunk kiegyezni, s ennek értel-
mében szavazni sem” – nyilat-
kozta Bokor, hozzátéve, hogy az
elmúlt napokkal ellentétben az
ellenzék a bizottsági üléseken

nemcsak hogy megjelent, de fõ-
leg a kisebbségi cikkelyek kap-
csán nagyon aktívnak is bizo-
nyult. „Az ellenzék azzal a javas-
lattal jött, hogy Románia törté-
nelmét és földrajzát csak kilence-
dik osztályig lehessen magyarul
tanulni, utána román nyelven
folyjon az oktatás. Ebbe én nem
egyeztem bele, ragaszkodtam az
eredeti megfogalmazáshoz” –
szögezte le a bizottsági tag. El-
mondta, a paragrafus kapcsán
tegnap délután még a folyósokon
is zajlottak a tárgyalások, bár
kompromisszumos megoldás
egyelõre nem született. „Ha ezt
nem visszük át, akkor a nézetel-
térés feloldása ismét a plénumra
vár” – magyarázta Bokor Tibor,
akitõl megtudtuk, a bizottság teg-
nap délután a 47-48-as cikkelyek
átbeszélésénél tartott. 

Amúgy tegnap Mircea
Geoanã szenátusi elnök nem tar-
totta indokoltnak egy rendkívüli
ülésszak összehívását, ugyanis
fogalmazása szerint „az ANI-
törvényt jövõ szerdán megtár-
gyalja a plénum, a tanügyi tör-
vény pedig várhatóan nem kerül
ki záros határidõn belül a szakbi-
zottságból”. 

Cs. P. T.

Az államfõ szája íze szerint
módosított tegnap a képvise-

lõház a vagyonok, valamint a
tisztségek és az érdekek összefér-
hetetlenségének vizsgálatára hi-
vatott Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvényen. A korrup-
ció visszaszorítására irányuló
jogszabályt korábban már elfo-
gadta a parlament, ám Traian
Bãsescu több elõírását kifogásol-
ta, ezek felülvizsgálatát kérte,
így ismét a honatyák elé került. 

Eszerint a képviselõk megsza-
vazták azt, hogy a köztiszt-
ségviselõk mégsem két (egy nyil-
vánosságra szánt és egy titkos)
vagyonnyilatkozatot töltenek ki,
hanem csupán egyet, ám az in-
tézmények honlapján is közzé-
tett dokumentumokban már
nem szerepelhetnek személyi
adatok (lakcím és személyi
szám). Szintén az államfõ kéré-
sére a cégeket is birtokló
köztisztségviselõknek a vagyon-
nyilatkozatukban arról is számot
kell adniuk, kötött-e valamilyen
üzleti szerzõdést a vállalkozásuk
állami intézményekkel. 

Bãsescu szerint nem minõsít-
hetõ magánszférát sértõ szemé-
lyes adatnak az, hogy egy tiszt-
ségviselõ mi módon került egy
ingóság birtokába, mekkora in-
gatlannal rendelkezik, s annak
mekkora az adózási értéke, mint
ahogy az sem lehet titok, hogy a
tisztségviselõ mely vállalatnál
birtokol részvényeket. A tör-
vényt eszerint módosították.

Teljesült az államfõnek az a
kérése is, hogy az ANI ellenõrei
a tisztségviselõ mandátumának
lejárta után ne csak egy évig, ha-
nem három évig vizsgálódhassa-
nak. A képviselõk – szintén
Bãsescu javaslatára – megszavaz-
ták, hogy választásokon részt ve-
võ jelöltek is vagyonnyilatkoza-
tokat legyenek kötelesek benyúj-
tani a választási hatósághoz.

„Az államfõnek szinte minden
kérését teljesítettük” – számolt
be lapunknak Olosz Gergely, az
RMDSZ frakcióvezetõje. A kép-
viselõ szerint maradtak még a
törvényben olyan elõírások,
amelyekkel kapcsolatban szerin-
te „alkotmányossági aggályok
merülhetnek fel”, ám ezeket re-
ményei szerint a szenátus majd
kijavítja. 

Szigorodott az ANI-törvényTanügyi törvény: késik...

ÚMSZ

Háromszáztizenkilenccel
csökken jövõben a külföldre

küldhetõ román katonák száma –
döntött tegnap a Legfelsõbb Vé-

delmi Tanács (CSAT). Jelenleg a
román hadsereg 1735 katonával
vesz részt különbözõ nemzetközi
hadmûveletekben. A legtöbben –
közel másfél ezren – az afganisz-
táni békefenntartásban segédkez-
nek, de kisebb különítmények
vannak Koszovóban, Bosznia-
Hercegovinában és Irakban is. A
CSAT egy másik döntése arra vo-
natkozott, hogy a parlament elé
terjesztik a Traian Bãsescu állam-
fõ (képünkön) által beterjesztett
Nemzetvédelmi Stratégiát. A do-
kumentum alapján „a különbözõ
nemzetvédelmi hatáskörrel ren-
delkezõ intézményeknek is el kell
készíteniük saját szakterületük vé-
delmi stratégiáját, amely konkrét
elhárítási lépéseket tartalmaz
majd”. „A parlament két házel-
nökének írt levelében Traian
Bãsescu államfõ hajlandóságát fe-
jezte ki, hogy személyesen is részt
vegyen a nemzetvédelmi stratégi-
áról szóló vitán, és nyitott arra,
hogy beépítsék a honatyák javas-
latait a dokumentumba” – áll az
elnöki hivatal közleményében. A
Legfelsõbb Védelmi Tanács jövõ
héten ismét összeül, ez alkalom-
mal egyetlen napirendi pontként
az adócsalás és a árucsempészet
visszaszorítására vonatkozó
konkrét lépések kidolgozását tár-
gyalják meg. 

CSAT: kevesebb 
román zsoldos
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Bogdán Tibor

Bár Romániában az uni-
ós csatlakozást követõ

esztendõkben némileg javult
a lakossági vásárlóerõ, az or-
szág Bulgária után még min-
dig az Európai Unió máso-
dik legszegényebb állama, af-
féle negatív ezüstérmes – de-
rül ki az Eurostat legfrissebb
felmérésbõl.

Szétnyíló olló

Romániának 2007 óta
nem sikerült ledolgoznia
hátrányát az unió fejlettebb
országaival szemben, mi
több, az olló az esztendõk
során még inkább szétnyílt.
A tavalyi év végén az egy fõ-
re esõ bruttó nemzeti termék
vásárlóerõ-sztenderd (Pur-
chasing Power Standards –
PPS) alapján mért értékét te-
kintve Románia mindössze
45 PPS-t ért el, amivel az
utolsó elõtti lett, alig valami-
vel megelõzve a 41 PPS-t
összesítõ Bulgáriát, viszont a
49 PPS-re hitelesített Lettor-
szág mögött kullogva. 

Romániában a vásárlóerõ

a csatlakozás éve óta 3 PPS-
vel javult, míg Bulgária ese-
tében a PPS értéke változat-
lanul 41 maradt. Gazdasági
szakértõk azonban egyetér-
tenek azzal, hogy a romániai
vásárlóerõ gyenge emelkedé-
sét a Tãriceanu-kormány fo-
gyasztást serkentõ intézkedé-
sei tették lehetõvé. A Boc-
kabinet mostani, megszorító
törvénycsomagjai nyomán
viszont idén, de legfõképpen
a következõ esztendõ(k)ben
a lakossági vásárlóerõ szá-
mottevõ visszaesése várható,
amit részben a bérek és
nyugdíjak drasztikus lefara-
gása, részben pedig a jöve-
delmek kiszámíthatatlansá-
ga miatt lakossági félelem és
ezzel járó takarékosság ma-
gyaráz. A vásárlóerõ tekinte-
tében Romániánál sokkal
jobban áll a jelenleg állam-
csõddel küzdõ Görögország,
de Szlovénia, Csehország,
Portugália, Magyarország és
Lengyelország is. 

A lemaradás mértékét jól
jelzi az a körülmény, hogy az
Európai Unió átlaga tavaly
100 PPS volt, amit 13 tagor-
szág – közöttük Nagy-Britan-

nia, Németország, Francia-
ország, Spanyolország és
Olaszország – felül is múlt. A
listavezetõ a 268 PPS-sel
jegyzett Luxemburg volt,
utána jócskán leszakadva Ír-
ország következett, 131 PPS-
es értékkel.

Romániánál az uniós tag-
ságra csak most felkészülõ
olyan országok is jobban áll-
nak, mint a 46-os PPS-sel
rendelkezõ Horvátország és
Törökország. 

Liviu Voinea, az Alkalma-
zott Gazdaság Csoportjának
ügyvezetõ igazgatója szerint
Romániának nem csupán a
nemzetközi gazdasági és
pénzügyi válság, de amiatt is
fizetnie kell, hogy nem volt
kellõképpen felkészülve az
uniós tagságra. A csatlako-
zást elõkészítõ kormányok
ugyan vigyáztak a konver-
gencia névleges mutatói – az
inflációs ráta, a költségvetési
hiány, a közadósságok szint-
je – tiszteletben tartására, fi-
gyelmen kívül hagyták azon-

ban a tényleges konvergencia
olyan alapelemeit, mint a la-
kosonkénti bruttó nemzeti
termék, a nemzetgazdaság
ágazati struktúrája és a ver-
senyképesség. Mindez nem
tette lehetõvé az unióba tör-
ténõ valós beilleszkedést.

Óvatos hitelminõsítõk

A Boc-kormány jelenlegi
megszorító intézkedéseit
óvatos derûlátással fogadták
a fõbb nemzetközi hitelminõ-
sítõ ügynökségek. A Fitch
elemzõi szerint ugyan a bé-
rek és nyugdíjak csökkentése
létfontosságú a gazdasági
iránti bizalom helyreállítása
szempontjából, és megnyitja
az utat a Nemzetközi Valuta-
alap és az EU újabb hitelrész-
leteinek folyósítása elõtt, ám
a lassúbb gazdasági gyarapo-
dás illetve a bankadósságok
növekedéséhez vezethet.  A
Fitch egyenesen annak ve-
szélyére figyelmeztette a bu-
karesti illetékeseket, hogy a

felemás adóreform vagy a
Nemzetközi Valutaalappal
egyeztetett gazdasági prog-
ramtól való eltérés igen nagy
károkat okozhat a gazdaság-
nak.

A Moody’s attól tart, hogy
a megszorítások elsõsorban a
bankokra hatnak majd ki, így
például megnövekszik a
rossz hitelek részaránya, ami
drágábbá teszi a kölcsönöket.
A bér- és nyugdíjcsökkentés
leszorítja ugyan a kiadáso-
kat, a kormánynak viszont a
közszféra hatékonyságának
növelésére kell törekednie,
serkentve ezáltal a magán-
szektort is, amely a hosszú
távú gazdasági fejlõdés zálo-
ga. A Moody’s szakemberei
ennek ellenére nem nyilat-
koztak arról, szükségesnek
tartják-e az állami szektor
nagyarányú szerkezeti átala-
kítását, ám megállapították:
a közszféra költségeinek a
bruttó nemzeti termékben el-
foglalt aránya Romániában
meghaladja az uniós átlagot. 

Sötét jövõ (év)

A romániai gazdasági-
pénzügyi helyzet javulására
aligha lehet számítani a kö-
zeli jövõben. Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter
legutóbbi lépése nyomán pél-
dául a 15 százalékkal csök-
kentett nyugdíjak jövõre kis-
sé növekedni fognak, de való-
színûleg nem érik el a csök-
kentés elõtti szintet. Románi-
ai lapértesülések szerint
ugyanis a tárcavezetõ hétfõn
törvényjavaslatot terjesztett a
kormány elé, amelynek értel-
mében a nyugdíjpont 2011-
ben is kevesebbet ér majd a
lefaragást megelõzõ 732,8
lejnél; értékét a társadalom-
biztosítási költségvetést sza-
bályozó törvényben állapíta-
nák meg.

Vlãdescu a közalkalma-
zotti bérek kapcsán sem tu-
dott biztatót mondani; mint
kifejtette, visszaállításuk a
jelenlegi szintre nem csak az
egységes bérrács alkalmazá-
sától függ, hanem attól is,
milyen mértékû lesz az elbo-
csátáshullám a közszférá-
ban. A bérek 2011-ben sem-
miképpen sem érik majd el
az idei szintet – vélekedett.
„Romániában nincs gazda-
sági cunami”, „Románia
nem hasonlítható Pakisztán-
hoz, de Németországhoz
sem, mivel a románok nem
képesek a németekhez ha-
sonlóan dolgozni” – tette
hozzá. 

Románia: a nyomor „ezüstérmese”

Gyulay Zoltán

Új irányt vett a moszkvai
gázfegyver: hétfõ óta

alig-alig csordogál a gáz az
Oroszországot Fehérorosz-
országgal összekötõ távveze-
téken. Számítások szerint
Minszk immár 192 millió
dollárral (mintegy 66 millió
lejjel) tartozik a Gazprom-
nak, ezért az orosz energia-
óriás 85 százalékkal csökken-
tette a szállítást.

Kezek a gázcsapon

A két ország között nem ez
az elsõ vita az energiahordo-
zókkal kapcsolatban: 2007-
ben hasonló szócsata követ-
keztében több napig szüne-
telt az olajszállítás a Barátság
távvezetéken, ami több nyu-
gat-európai országot is érin-
tett. Leálltak az olajfinomí-
tók, az üzemanyag ára emel-
kedett. Hasonló következ-
mények – persze nem kõ-
olaj-, hanem gázfronton –
ezúttal is várhatók. A megle-
hetõsen öntörvényû fehér-
orosz elnök, Alekszandr

Lukasenko (belorusz nyel-
ven: Aljakszandar Lukasen-
ka) kedden a tranzitlehetõsé-
gek szüneteltetését helyezte
kilátásba, méghozzá arra va-
ló hivatkozással, hogy az „át-
menõ forgalomért” a
Gazprom 260 millió dollár-
ral adósa Minszknek.

A blokád különösen Litvá-
niát érintené érzékenyen, mi-
vel az EU-tag balti ország
gázszükségletének száz szá-
zalékát fedezi ezen az úton.
A tranzitcsapok elzárásával
ugyanakkor gáz nélkül ma-
radna az uniós területre be-
ékelõdõ orosz exklávé,
Kalinyingrád (az egykori ke-
let-poroszországi Königs-
berg) is. A gázvita nyomán
hétfõn érezhetõen emelked-
tek az olajárak (amiben
azonban a kínai jüan felérté-
kelése nyomán várható világ-
gazdasági fellendülésre való
spekulációk is szerepet ját-
szottak).

A pénzéhes Bátyka

Mint tudjuk, a legjobb ba-
rátságoknak is ellensége a

pénz. Nincs ez másként
Oroszország és Fehérorosz-
ország esetében sem. Moszk-
va csaknem két évtizeden át
erõltette a néhai Szovjetunió
romjain egy gazdasági egy-
ség, amolyan „posztszovjet
Közös Piac” létezését, ám a
Kreml által az úgynevezett
Független Államok Közössé-
gére (FÁK) rákötött lélegez-
tetõ gép nem akart mûködni.
Pedig Minszkben és teljhatal-
mú urában, az 1994 óta há-
romszor is megválasztott, a
köznyelvben gyakran Bátyka
néven is emlegetett Lukasen-
ko-Lukasenkában Moszkva
a leghívebb támogatóját tisz-
telhette. A FÁK agóniáját
megelégelve most újabb terv
körvonalazódik: Oroszor-
szág, Fehéroroszország és
Kazahsztán július 1-jén
vámuniót létesítene, ám a

most kirobbant gázvita is
mutatja: a két testvér nem jut
közös nevezõre a vámhatár-
ok lebontásában sem. Bátyka
országának ugyanis nagyon
kell(ene) ez a pénz. Még ak-
kor is, ha Alekszej Miller
Gazprom-fõnök szerint a
gázszámla kifizetéséhez
megvannak a kellõ anyagi
tartalékok, hiszen cége meg-
vette a fehérorosz társválla-
lat, a Beltranszgaz részvénye-
inek ötven százalékát, potom
2,5 milliárd dollárért. Az ere-
deti tervek szerint ugyanis ezt
az összeget az energiahordo-
zó-árak emelkedésének ellen-
súlyozására kellett volna for-
dítani – legalábbis Medve-
gyev orosz elnök szerint, aki
az egységes gazdasági térség
létrehozását 2012-ig elhalasz-
taná. Minszk azt szeretné, ha
Oroszország a Fehérorosz-

országba szállított kõolaj
összmennyisége után fizeten-
dõ exportilletéket leépítené,
Moszkva azonban egy ilyen
lépésre egyelõre még nem áll
készen, azonban Minszk egy
ilyen lépéstõl teszi függõvé
részvételét a három országra
kiterjedõ vámunióban.

Moszkva is megunta

A vita megmérgezi a de-
mokráciadeficittel küzdõ
Fehéroroszország és az em-
berjogi kérdéseket elõtérbe
helyezõ Nyugat-Európa
amúgy sem felhõtlen kapcso-
latát a gazdaság egyéb terüle-
tén is. Minszk és Moszkva
ugyanis nehezen jut közös
nevezõre az Európai Unió-
ban beszerzett autók illetéké-
nek a kérdésében, beleértve a
használt gépjármûvek piacát

is. Fehéroroszországban ez a
kereskedelmi ágazat – saját
értékelése szerint – igencsak
fejlett, ezért a különdíj beve-
zetése fájdalmasan érintené.

A fehérorosz hatóságok
számára mindazonáltal
Oroszország támogatása ki-
emelkedõen fontos a jövõ év
elején esedékes elnökválasz-
tás szempontjából. Bátyka
ugyanis újra jelölteti magát,
és minden esélye meg is van
arra, hogy hivatalában ma-
radhasson. Az állami appa-
rátus hivatalnokai csaliként
máris fizetésemelésben ré-
szesültek, és az év végéig a
teljes lakosság átlagosan
200 dollárral több fizetést
vihet haza – ígérte
Lukasenko-Lukasenka. Eh-
hez azonban arra van szük-
ség, hogy az „idõsebb test-
vérhez” fûzõdõ gazdasági
kapcsolatok szilárdak ma-
radjanak. A fehérorosz ál-
lamfõ és az orosz kormány
viszonya azóta vált feszült-
té, hogy Moszkva tavaly lé-
nyegesen csökkentette a
Minszknek átutalt gazdasá-
gi segélyt. A Ruszkij News-
week címû orosz lap nemrég
azt írta: „Lukasenkónak
Moszkvában igen sok az el-
lensége.” Talán nincs mesz-
sze az igazságtól az a felté-
telezés, hogy immár a
Kremlben is megelégelték a
fehérorosz elnök enyhén
szólva szalonképtelen belpo-
litikai módszereit. 

Oroszország feketén látja Fehéroroszországot

Három esztendõvel azt követõen,
hogy az Európai Unió tagja lett, Ro-
mánia mezõgazdasága még mindig
versenyben van az európai közösség
legszegényebb országának csöppet
sem megtisztelõ címéért.

Fehéroroszország 192 millió dollárral
tartozik a Gazpromnak. A fizetésrõl
való tárgyalások nem vezettek siker-
re; Dmitrij Medvegyev orosz elnök
felhatalmazta az orosz energiaóriást
a gázcsapok elzárására.

Lakosonkénti GDP (PPS szerint)

Dmitrij Medvegyev és Alekszandr Lukaseno: az orosz-fehérorosz gázpárbaj hõsei Fotók: archív

Ország Ország

Luxemburg 268 Ciprus 98

Írország 131 Görögország 95

Hollandia 130 Szlovénia 86

Ausztria 124 Csehország 80

Svédország 120 Málta 78

Dánia 117 Litvánia 53

Nagy-Britannia 117 Lettország 49

Németország 116 Románia 45

Uniós átlag 100 Bulgária 41



A csoda természetrajza címû, a Népszabadság-
ban is megjelent írásomat idehaza többen
következetesen félreértelmezték. Annak el-
lenére is, hogy a benne használt alapfogal-
makat korábbi írásaimban már számtalan-
szor definiáltam. 
Van, aki azzal vádol, hogy a szlovákiai
Híd/Most kapcsán valamiféle „nemzetek
fölötti” identitásban gondolkodom. Ilyesmi-
rõl szó sincs! Számtalanszor megírtam: a
kulturális relativizmus meggyõzõdéses híve
vagyok. Nem hiszek semmiféle nemzetek
fölöttiségben, sõt a nemzetek fölött állóként
tételezett egyetemességben sem. Fogalmi
gondolkodásra (mert van más gondolkodás
is!) csupán a nyelv segítségével vagyunk ké-
pesek. Nyelveink azonban egyben kulturális
univerzumokat (úgynevezett köztes világo-

kat) is fölépítenek. Ezekbõl a
világokból pedig nem lép-
hetünk ki. Legfeljebb egy
másik kulturális univer-
zumba léphetünk be. Sem-

leges, azaz univerzális-
nak tekinthetõ kulturá-
lis terek nincsenek.
Még a kulturális uni-
verzumok metszetei

sem azok, azok is sajátosan kulturális uni-
verzumok. Az egyetemesség csak és csakis
az egyes kultúrák vagy ezek metszetei révén
közelíthetõ meg. 
A Híd/Most képviselõi nem állnak, mert
nem állhatnak nemzetek fölött, minden ol-
dalon nyakig állunk a nem-
zetben. Ahogyan az euró-
paiság sem jelent nemze-
tek-fölöttiséget, inkább az
európai nemzetek közös
identitásjegyeinek együttes
igenlését. Azzal, hogy a
görög kulturális hagyo-
mányt közel érezzem ma-
gamhoz, semmit nem kell föladnom ma-
gyarságomból. Az újonnan megismert nyel-
vi univerzumok sem elmossák a régit, ellen-
kezõleg, lehetõséget teremtenek arra, hogy a
saját kultúra vonásait is jobban tudatosíthas-
sam. Nemzetközi felmérések tucatjai bizo-
nyítják, hogy a kisgyerekkorban elsajátított
két- vagy többnyelvûség az intellektuális ké-
pességeket is rendkívüli módon serkenti.
Képessé tesz az alternatívák világosabb fel-
ismerésére, a gyorsabb és megalapozottabb
döntéshozatalra. 
A többes identitás nem kiemel az egyes kul-

túrákból, hanem lehetõvé teszi, hogy erede-
ti kultúránkban is jobban elmélyülhessünk.
Az egyetlen agyban található két nyelv nem
csökkenti az egyén nyelvi kompetenciáját,
éppenséggel javítja. 
Az persze tény, hogy a mai nemzetállami

berendezkedés, amely a
többségi kultúrákat favori-
zálja, a kisebbségi kultúrá-
kat pedig hátrányos hely-
zetbe hozza, a kétnyelvû-
séget az asszimiláció esz-
közévé teheti. És teszi is.
Én azonban romániai ma-
gyar vonatkozásban is jó

ideje a kölcsönös kétnyelvûség mellett ér-
velek. Az ugyanis a románok számára épp
oly kedvezõ lehetne, mint számunkra, ma-
gyarok számára, ráadásul segíthet megsza-
badítani bennünket félelmeinktõl is. A ma-
gyarul is beszélõ székelyföldi románnak
ugyanúgy nem kellene félnie az autonómi-
ától, mint ahogyan a románul is anyanyel-
vi szinten beszélõ kolozsvári magyarnak az
asszimilációtól. 
A cél nem a nyelvi jogok korlátozása, ha-
nem kiterjesztése. Ezerszer írtam már az ál-
lamnyelv fogalmának képtelenségérõl. El-

képesztõ módon kritikusaim inkább hajla-
nak arra, hogy ennek a fogalomnak a legiti-
mitását elfogadják, mint a kettõs identitá-
sét. Pedig ha az államnyelvnek van valami-
féle értelme, az csakis „az állampolgárok
nyelve” gyanánt volna lehetséges. Azaz a
fogalom legfeljebb a kisebbségek nyelvének
hivatalos nyelvvé tételét favorizálhatná.
Ami a több nyelvû, több kultúrájú állam
létrejöttére teremtene lehetõséget. 
Ez az, amit a többség nem akar. Nacionalis-
ta szemmel nézve, érthetõen. De hogy ezt
mi kisebbségiek miért ne akarnánk, szá-
momra felfoghatatlan. Hogy miért volna ve-
szedelmes olyan szlovákokkal, románokkal,
szerbekkel, ukránokkal összefogni, akik egy
ilyen megoldást távlatilag elfogadnának,
szintén felfoghatatlan. 
Az, hogy ma a többségek (a magyarországi
is) a kölcsönösség alternatíváját elutasítják,
önmagában semmit nem jelent. Kétszáz éve
a férfiak, sõt a nõk többsége sem akart halla-
ni a nõi emancipációról, és ötven éve (azaz
történelmi léptékkel: tegnap) az amerikai
négerek még irgalmatlan apartheidben éltek. 
A kisebbségek egyenjogúságának elismerése
jóval kisebb szemléletbeli változást igényel-
ne. Miért ne hihetnénk benne? 

Õt olvasva élem át azt, amit a klasszikus zene legnagyobbjairól
régóta tudok, minden alkalommal újabbat, mást és többet mon-
danak. Nekünk kell okosabbaknak, többet megélteknek lennünk
ahhoz, hogy a bennük rejlõ gazdag tartalomból újabbakat is
megértsünk. 
Azt ugyan hatvan éve mondom, hogy Ady szerencséje, hogy
nem akkor élt, amikor én, mert bitón, jó esetben, börtönben vé-
gezte volna. Arra azonban csak most döbbentem rá, hogy az el-
múlt száz év során soha nem tartották volna olyan közveszélyes-
nek, mint jelenleg. Márpedig, ha ezt tudom, kötelességem õt idé-
zi, akkori gondolatait a mai magyar viszonyaira átültetni. Köz-
veszélyesebb lett, mert száz év alatt nagyot változott a magyar
társadalom. Ma százszor többen képesek megérteni a mondani-
valóját.
– Megszûnt az Osztrák Magyar Monarchia, amit Ady már 1901-
ben történelmi anakronizmusnak tartott. Vele együtt letûnt a tör-
ténelmi Magyarország, amit Ady Trianon elõtt tizennyolc évvel
megérzett. 
– Kiosztották az arisztokrácia és a fõpapság földjeit. Megszûnt a
grófi szérû. Ezt ugyan bepiszkolta a bolsevik kolhozrendszer, de
az már csak gyorsan múló járványnak bizonyult. A mai magyar
falu a társadalmi mobilitás tekintetében a nyugat-európaiak elõtt
jár. A szegénysége csak a folyó politika hibája, ami gyorsan kor-
rigálódni fog. 
– A nemesi magyar társadalom uralkodó osztályát leváltotta és
megtizedelte a bolsevikuralom negyven éve. Ady világosan látta,
amit ma sem sokan, hogy ezek trónfosztása nélkül nincs magyar
jövõ. (...) 

Kopátsy Sándor: A vezérlõ csillagom: Ady, 2002 
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„– Mikor követte el az elsõ hibát? /– Midõn Ladá-
nyi Mihálynak születtem, / pusztát választva szülõ-
földnek, / koronának akácfaágat, / kabátnak az üres
zsebût, / cipõnek a széttaposottat, / iránytûnek a
nyárfát, / kutyának az esõs szelet, / szeretõnek a
magát-kelletõt, / célnak a messzi ködbe mállót –/–
Zseni ön?/–Negatíve igen”.
Ladányi Mihály sorai jutottak eszembe a hír halla-
tán, hogy Traian Bãsescu a kormány, a parlament, a
titkosszolgálatok és a hadsereg után rátette kezét a
jogállamiság újabb fontos intézményére, az Alkot-
mánybíróságra is. (Negatíve) zseniális fogás és idõzí-
tés: az államfõnek alig néhány nappal azelõtt sike-
rült a maga javára fordítania az erõviszonyokat,
hogy a taláros testületnek döntenie kell a megszigo-
rító törvények sorsáról, ami meghatározó lehet a
kormány és/azaz Traian Bãsescu további politikai
pályafutása szempontjából. 
Aggodalomra alig van oka: a kilenc alkotmánybíró
közül immár öt a saját embere, és ha a többség elsõ
látásra törékenynek is tûnik, sokat nyom a latban
az, hogy a talárosok elnöke is a hatalom táborából
került ki. 
Ráadásul a demokrata-liberálisok erõegyensúlyt el-
billentõ, két újonnan megválasztott embere jól tudja,
hogy pártfogóiknak csak jókora erõfeszítés, hajnalig
elnyújtott parlamenti acsarkodás, az alkotmányosság
határát nem egyszer kívülrõl súroló ülésvezetés után
sikerült megszavaztatniuk õket, így nyilván lekötele-
zettnek érzik magukat, ergo hálásak lesznek. 
Ráadásul egyikük, ªtefan Minea (akárcsak a testület
elnöke, a volt demokrata párti aktivista, Augustin
Zegrean) a kormányfõ-pártelnök kollégája volt a ko-
lozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem jogi karán
– és nyilván lesz is majd ismét, ha lejár egyikük al-
kotmánybírói, másikuk miniszterelnöki mandátuma,
minek hát összeveszni? 
A 42 éves Iulia Antoanela Motoc pedig kétségkívül
minden idõk legfiatalabb, legszõkébb és legszexibb
román alkotmánybírája, aki harmonikusan illeszke-
dik bele a volt szépségkirálynõ, jelenlegi házelnök,
Roberta Anastase, a fejlesztési-idegenforgalmi tárca-
vezetõ, Elena Udrea, és a miniszterelnöki tanácsos,
Andreea Vass alkotta hatalmi hölgykoszorúba. 
Egyéb érdeme aligha lehet, hiszen korábban a szená-
tus jogi bizottságában senki sem szavazott a jelölésé-
re. Így annyira esélytelennek érezte magát, hogy
meg sem jelent a sorsáról döntõ plénum elõtt. Az pe-
dig természetesen nem zavaró körülmény, hogy

Mihnea Motoc román EU-
nagykövet felesége. Összeférhetet-
lenségrõl szó sem lehet ugyebár, hi-
szen egy valamirevaló alkotmánybí-
rónak meg sem fordul a fejében

olyasmi, hogy a hatalomnak nem
tetszõ döntése férjeura karrierjé-

be kerülhet. Bogdán Tibor
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A kisebbségek egyenjo-
gúságának elismerése
jóval kisebb szemlélet-
beli változást igényelne.
Miért ne hihetnénk 
benne?

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem oda érkeztem, ahová indultam, 
hanem oda, ahová el kellett jutnom.” 

Douglas Adams

Szegregáció

Közveszélyes lett

Negatíve
A nap címe. A csõdbement Románia:
húsz hiba, Adevãrul.

Magyarázat. A cím a lap hétfõi számából
vésõdött az emlékezetünkbe; a felsorolt sú-
lyos hibákon, amelyek a jelenlegi kataszt-
rófához vezettek, a húsz év valamennyi ál-
lamelnöke és kormányfõje osztozik. 

A Gond(olat). Bekövetkezett, aminek be
kellett következnie: egy lap egyes cikkei,
írásai, publicisztikái az elektronikus válto-
zatban megjelennek idegen nyelven is. Ez
a lap most a Gândul, a nyelvek között pe-
dig – a német és az angol mellett – ott van
a magyar is. (Egyes olvasók joggal kérde-
zik, hogy hát és a francia akkor miért
nincs.) Persze a dolog nem elõzménytelen
(még a kezdet kezdetekor a Ziua is kísérle-
tezett magyar változat megjelentetésével, A
Nap érdektelenség miatt hamar kifulladt; és
véleményünk szerint ez fog történni most
is.) Mégsem lesz rossz olvasni oknyomozó,
leleplezõ írásokat, Cristian Tudor Popescu,
Claudiu Pândaru, Rodica Ciobanu, Florin
Negruþiu, Marius Niþu, Liliana Ruse,
Adrian Cercelescu, Victor Rotariu jegyze-
teit (Lelia Munteanut sokkal nehezebben);
persze ha a fordítások – amelyeket a lap
bejelentése szerint a Translations House
International cég biztosítja – emészthetõek
lesznek. Mert különben rossz lesz olvasni –
ugyanúgy, ahogy ma is rossz olvasni saj-
tónkban a primitív fogalmazású, magyarta-
lan cikkeket. 

Hogy ez a Teo!? Ígéretünket megcáfolva,
Teo Trandafir arra a PD-L-gyûlésre sem
ment el, amelyen a kizárásáról döntöttek,
ily módon szinte egyhangúvá tette a szava-
zást. Azok, akik most a Rózsa Dóra kara-
kánságáról zengedeznének (miután meg-
szavazta a szocialista-liberális bizalmatlan-
sági indítványt, szembemenve a pártjával),
felhívjuk a figyelmét arra, hogy a PD-L-
nek egyéb többségeihez még szüksége lesz
rá – és õ nem fog csalódást okozni. 

A nap álhíre. Megirigyelve Traian
Bãsescu férfias (tképpen, Sever Voinescu
szerint, hímes, azaz mondjuk szarvasbõ-
gésre hasonlító) hangját, Emil Boc és
Elena Udrea orgánum-acélosító/mélyítõ
tanfolyamra járnak.



Folytatás az 1. oldalról

Adrian Vasilescu, a Román
Nemzeti Bank (BNR) elnö-
kének tanácsosa is körülte-
kintésre szólított fel a terve-
zettel kapcsolatban. A szak-
ember a Gândulnak adott
nyilatkozatában rámutatott,
hogy az európai uniós példa,
melyre a politikusok elõsze-
retettel hivatkoznak, nem áll-
ja meg a helyét Románia ese-
tében, mivel ezt csak olyan
országokban vezethetik be,
melyek a gazdasági válság
kirobbanásakor sok támoga-
tást pumpáltak bankszekto-
rukba. „Romániában egyet-
len pénzintézet sem kapott
sem a román, sem más ál-
lamtól támogatást, így nem
lenne méltányos a vesztesé-
geket szocializálni” – fogal-
mazott Vasilescu. Mint isme-
retes, bár az Európai Unió
döntéshozói múlt héten egy
banki adó bevezetését he-
lyezték kilátásba, bár ezt
még nem övezi egyetértés.

Kijátszásveszély

Lakatos Péter képviselõ, a
költségvetési bizottság tagja
a romániai bankszövetség-
gel való egyeztetést javasol-
ta a pénzügyminiszternek
tegnapi megbeszélésükön –
tudta meg az ÚMSZ. A köz-
gazdász felvetette egy olyan
megegyezés ötletét, mely-
nek révén a kormány által
elindított programokhoz a
pénzintézetek nagyon ala-
csony kamattal úgy járulja-
nak hozzá, hogy õk is profi-
táljanak, ugyanakkor azon-
ban lemondjanak nyeresé-
gük egy részérõl. 

„Fontosabbnak tartok egy
olyan megegyezést, amely
konszenzusos, mint egy ad-
minisztratív módon kierõ-
szakolt adót, mely nem biz-

tos, hogy végrehajtható, és a
méltánytalanság érzetét kel-
ti. Ilyen esetekben rengeteg
lehetõség adódik a kijátszás-
ra, fõleg azon bankok eseté-
ben, melyeknek anyabankja
külföldön van” – mutatott
rá Lakatos. 

A „román Széchenyi”

A bankok „megsarcolásá-
val” egyidõben könnyített
hitelezési programmal siet-
ne a kis- és közepes vállal-
kozások (kkv) segítségére a
román kormány, mely a
körvonalazódó gazdaság-
ösztönzõ csomag részét ké-
pezné – jelentette be Bor-
bély László a koalíciós pár-
tok megbeszélését követõen.
Ezért az úgynevezett Ko-
gãlniceanu-kártya bevezeté-
sét javasolják, amellyel a
kkv-k 100–150 ezer euró ér-
tékû kedvezményes köl-
csönhöz jutnának. A hírt
megerõsítve Andreea Paul-
Vass, a miniszterelnök ta-
nácsadója elmondta, a kár-
tya likviditási számla formá-
jában gyakorlatilag egy álla-
milag garantált finanszíro-
zási „ütközõ” lenne. Ez biz-
tosítaná a kiegyensúlyozott
számlaforgalmat, azaz a
megrendelõk és üzleti part-
nerek idõben történõ kifize-
tését a kártyatulajdonosok
számára. A szakember azt
is elárulta, hogy a kártya öt-
letének gazdája a magyar
Széchenyi-terv, melyet 2002-
ben hívott életre a Fidesz-
kormány, és amelyet az Eu-
rópai Unió 2007-ben kitün-
tetett a korrupció visszaszo-
rításában és a hitelezés fel-
lendítésében betöltött szere-
pe miatt. Mint Andreea
Paul-Vass a Ziarul Financiar-
nak kifejtette, a kkv-k támo-
gatása azért kiemelt fontos-
ságú, mert ezek a vállalko-

zások foglalkoztatják a leg-
több alkalmazottat, tõkéjü-
ket nem helyezik ki külföldi
alapokba és nem állnak
odébb az olcsóbb munka-
erõt kínáló országokba, ha a
befektetési környezet már
nincs ínyükre.

A piac dönti el

A környezetvédelmi mi-
niszter szerint a Kogãlni-
ceanu-csomag lebonyolítá-
sához szükség van egy or-

szágos befektetési alap létre-
hozására, melyhez a szüksé-
ges anyagi forrásokat az ál-
lami vállalatok kisebbségi
részvénycsomagjainak el-
adásából teremtenék elõ.
„Valóban volt olyan javas-
lat, hogy az államkassza be-
vételeinek érdekében elad-
nánk a kisebbségi részvény-
csomagokat. Jelen pillanat-
ban azonban a piac nem al-
kalmas a nagy tranzakciók-
ra” – mondta el kérdésünkre
Borbély Károly gazdasági
államtitkár. A szakember
szerint konkrét lépések még
nem történtek ez ügyben,
így az eladásra szánt cégek
száma és a várható bevétel
nagysága sem ismert. „Azt,
hogy mennyiért fogják elad-
ni a részvényeket, a piac

dönti el. Az illetékes intéz-
mények most készítik elõ a
munkaanyagot és a javasla-
tokat, melyet a kormánynak
valószínûleg a következõ
hetekben kell elfogadnia.”
Borbély a Romtelecomot
hozta fel példaként, mely-
ben az államnak a legna-
gyobb, 46 százalékos része-
sedése van, és melynek teljes
magánosítását 2008-ban a
gazdasági válság beköszön-
tése hiúsította meg. Az ál-
lamtitkár szerint ez az egy

tranzakció legalább 500–600
millió eurót hozna az állam-
kasszába.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a kiszivárgott ter-
vek szerint több ösztönzõ-
programot is a kisebbségi
részvénycsomagok kiárusí-
tásából fedezne a kormány –
például a körbetartozás
megállítását vagy az eladó-
sodott önkormányzatoknak
szánt kedvezményes hitelt.
A cégrészvények eladásának
ötletét jónak nevezte Daniel
Dãianu gazdasági elemzõ az
ÚMSZ-nek márciusban
adott nyilatkozatában, ám
figyelmeztetett, hogy tisz-
tázni kell, hogy késõbb mi-
bõl fogják kiegészíteni a be-
fektetési forrásokat – hisz a
tulajdonrészbõl eredõ oszta-

lékok eddig hozzájárultak az
államkassza bevételeihez.

Hosszadalmas eljárás

Ha a szóban forgó részvé-
nyeket tõzsdén kívánják ér-
tékesíteni, az eljárás tíz-ti-
zenkét hónapot is igénybe
vehet – tudtuk meg Borbély
Károlytól. Az intézkedése-
ket ugyanakkor nem szabad
elhamarkodni csak azért,
mert gyorsan kell a pénz az
államkasszába – az eljárási

és piaci feltételeket minden-
képp be kell tartani. „A kis-
és nagy cégekre külön stra-
tégiát kell kidolgozni. A ki-
sebb, pár százezer eurós vál-
lalatok esetében egyszerûbb
a helyzet, ám kisebb a keres-
let is, melyet a jelenlegi gaz-
dasági helyetben a cashflow
hiánya is nehezít” – fogal-
mazott az államtitkár. 

„A részvénycsomagok el-
adásán kívül más lehetõsé-
geket is találtunk a Ko-
gãlniceanu-terv finanszíro-
zására – mondta el lapunk-
nak Lakatos Péter röviddel
azután, hogy a pénzügymi-
niszterrel találkozott. – Van-
nak a költségvetésben ilyen
célra félretett összegek,
amelyeket még nem vettek
igénybe.” 

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2010. június 23., sszzeerrddaa6

HIRDETÉS

Marosvásárhelyen ülésezik a hétvégén a Szövetségi
Képviselõk Tanácsa (SZKT), ahol a fõ téma elsõsorban
az RMDSZ gazdaságélénkítõ csomagjának megvitatá-
sa, illetve elfogadása lesz – közölte tegnap Bukarestben
Markó Béla szövetségi elnök. A június 25-i ülésen
egyébként az ügyvezetõ elnökség elõterjeszti az
RMDSZ tizedik kongresszusának megszervezésére kiírt
pályázatát is. (F. H.) 

Törvényes „bankrablás” 

Az SZKT-n döntenek az RMDSZ-csomagról

A banki pótadó kezelési költséggé alakul, amelynek árát végül az ügyfél fizeti meg

Értékorientált befektetések
Baloga-Tamás Erika

Új szemszögbõl, más
megvilágításban kívánja

bemutatni a régi–új finan-
szírozási lehetõségeket az a
konferenciasorozat, melyet
a Kárpátia Magyar–Román
Kereskedelmi- és Iparka-
mara és a Goodwill
Consulting kezdeménye-
zett a mikro-, valamint a
kis- és közepes vállalkozá-
sok (kkv-k) számára. 
A kilenc várost érintõ kara-
ván Kolozsvár, Marosvásár-
hely, Szatmárnémeti és
Nagyvárad után tegnap
Székelyudvarhelyen mutatta
be a pályázási lehetõségeket
– a szervezõk számára meg-

lepõen kisszámú érdeklõdõ
elõtt.

„Mivel az Európai Unió
gazdaságpolitikájában ki-
emelkedõ helyen szerepelnek
a kkv-k, ami a fejlesztést és a
munkahelyteremtést illeti, tá-
jékoztatásuk az egyik legfon-
tosabb feladat a mostani gaz-
dasági helyzetben – fogalma-
zott az ÚMSZ-nek Nagy
Imecs Péter pályázati szakér-
tõ, a Goodwill Consulting
igazgatóhelyettese. – A jó öt-
letek és meglátások támoga-
tást érdemelnek, a finanszíro-
zási források rendelkezésre
állnak. Szeretnénk, ha ez a
rendezvénysorozat lenne az
elsõ lépés az értékorientált
befektetések irányába.” A

szervezõk úgy vélik, a talál-
kozások alkalmával sikerül
egy olyan környezetet bizto-
sítani, melyben új partnersé-
gek születhetnek és meglévõ
partnerségek erõsödhetnek a
kkv-k között.

A rendezvényen nemcsak
a vissza nem térítendõ tá-
mogatások elõnyeirõl hang-
zottak el hasznos útmutatás-
ok, hanem az ezzel kapcso-
latos megszorításokról is.
„Nagyon fontosnak és szük-
ségesnek tartom az ilyen jel-
legû elõadásokat, mely segít
betekintést nyerni a pénz-
szerzés módozataiba” – ér-
tékelte résztvevõként Kele-
men Erzsébet, a Boróka
Alapítvány vezetõje. 

Riasztó csõdhullám

Az egy évvel ezelõtti adatok-
hoz viszonyítva közel hetven
százalékkal nõtt májusban
azon romániai kereskedelmi
cégek száma, melyek mûkö-
dését felszámolták, törölték
vagy felfüggesztették – de-
rült ki az Országos Cégbí-
róság legfrissebb adataiból.
Szám szerint több mint 79
ezer cégrõl van szó, melyek
nagy része (összesen 70 455
vállalkozás) önként döntött
a felszámolás mellett – írta a
HotNews.ro.

Norvég „nem”

Lemondott Romániába való
költözésének szándékáról a
Statskraft norvég energia-
gyártó cég, miután „ked-
vezõtlennek” nevezte az or-
szágban uralkodó körülmé-
nyeket. A cég 1,3 milliárd
eurót kitevõ projektje, mely-
nek mintegy fele Romániá-
ban landolt volna, így Tö-
rökországba, illetve Albáni-
ába „emigrál” – tájékoztatta
a Mediafaxot a vállalat dél-
kelet Európáért felelõs igaz-
gatója. 

Brit megszorítások

Négy év alatt huszonöt szá-
zalékkal faragná le Nagy
Britannia állami kiadásait, a
jelenlegi 17,5-rõl húsz száza-

lékra növelné a hozzáadott-
érték-adót, ezenkívül új ille-
téket vezetne be a bankszfé-
ra számára, melytõl kétmilli-
árd fontsterling bevételt re-
mél – derült ki abból a költ-
ségvetés-tervezetbõl, melyet
George Osborne pénzügy-
miniszter (képünkön) tegnap
nyújtott be – közölte a
Mediafax. 

Röviden

Fotó: archív
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Jön az UNICEF-oltás

Egymillió dózis gümõkór
elleni BCG-oltás érkezik tíz
napon belül Romániába,
miután a hazai oltóanyag-
gyártás az eredeti tervek el-
lenére mégsem indult el. A
vakcinakrízis tavaly októ-
berben kezdõdött, amikor a
hazai kórházak jelezték az
Egészségügyi Minisztéri-
umnak, hogy lejárt szava-
tosságú oltóanyagot hasz-
nálnak. Miután a helyzet
az év elején sem javult, a
Cseke Attila által vezetett
szaktárca felfüggesztette a
Cantacuzino Intézet gyártá-
si jogát. Azóta felborult a
hazai oltási protokoll, az
újszülöttek nem kapták
meg a védettséget a hazai
szülészeteken. Mivel az ol-
tás az elsõ tíz hónapban be-
adható, a szaktárca alterna-
tív megoldást keresett ad-
dig, amíg a hazai vakci-
nagyártás (várhatóan az év
végén) újraindulhat. A ta-
vasszal már érkezett egy
szállítmány oltóanyag Ma-
gyarországról, abból a határ
menti megyéket látták el.
Most hatvanezer, február és
június között született cse-
csemõ vár vakcinára, õket
július elején kezdik oltani.
Cseke Attila egészségügyi
miniszter abban bízik, hogy
az UNICEF szállítmányá-
ból el tudják látni a június
után születetteket is. A be-
szerzés összértéke 82 ezer
dollár.

Vandalizmus 
a templomban

Ismeretlen tettesek tegnap
hajnalban feltörték és meg-
rongálták a kolozsmono-
stori templom berendezé-
sét és kegytárgyait. A rend-
õrség közleménye szerint a
római katolikus plébánián
vélhetõleg vandálok pusztí-
tottak: nem tulajdonítottak
el semmit, de több min-
denben kárt tettek, betör-
tek két ablakot és megron-
gáltak egy szenteltvíz-tar-
tót is. Kádár István plébá-
nos úgy véli, a riasztó za-
varhatta meg a betörõket,
akik zsákmány nélkül siet-
ve távoztak a helyszínrõl.
Az ügyben jelenleg is nyo-
mozás folyik.

Késõbb 
mennek iskolába

Egy órával késõbb indulnak
iskolába a következõ tanév-
tõl a Temes megyei kisisko-
lások. A megyei tanfelügye-
lõség azért döntött a 9 órás
iskolakezdés mellett, mert
csak így oldható meg a gye-
rekek zökkenõmentes szál-
lítása. Ebben a térségben
volt a legkiterjedtebb orszá-
gos viszonylatban az iskola-
busz-hálózat, több mint
száz jármû teljesített szol-
gálatot. A megszorító intéz-
kedések miatt azonban
csökkenteni kell a járatsûrû-
séget, ezért átszervezik az
eddigi menetrendet. Keve-
sebb busz, lassabban ugyan,
de több gyereket fog célba
juttatni az eddigi 8 óra he-
lyett 9-ig.

Sipos M. Zoltán, Totka László

„Egy hét alatt nyilvánva-
lóvá vált, hogy emel-

nünk kell a zöldség- és gyü-
mölcsárakat, nekünk is ko-
moly gondokat okoz az esõ-
zés” – nyilatkozta az ÚMSZ-
nek egy Kolozs megyei,
mérai õstermelõ, akit arról
faggattunk a kolozsvári pia-
con, hogyan alakulnak a
szezontermények árai. „Há-
rom üvegházban termelek
hagymát és paradicsomot. A
nyár eleji meleg idõjárás ha-
tására jól kezdtek fejlõdni a
palánták, június elején úgy
tûnt, hogy szép és viszony-
lag bõséges termésre számít-
hatok, ám az utóbbi hetek
esõs-viharos idõjárása miatt
romlottak a kilátásaim. A
túlságosan bõven lezúduló
esõ a talajt annyira beáztat-
ta, hogy az amúgy védett he-
lyen termesztett zöldségfé-
lék tetemes része elrohadt a
földben. Így a várt meny-
nyiség felét tudom csak ér-
tékesíteni, azt is magasabb
áron. Ez nem jelenti azt,
hogy dupláját kérjük az ed-
digieknek, de valamennyire
kompenzálnunk kell a bevé-
telkiesést” – magyarázta az
áremelés okát a csalódott
gazda. 

Luxus az idénytermény

A paradicsom ára egy
héttel ezelõtt öt lej körül
volt, ezért a pénzért köze-
pes minõségû árut lehetett
kapni. Most ugyanaz a mi-
nõség nyolc  lejbe kerül, aki
pedig 5 lejes kilónkénti áron
szeretné beszerezni a kora
nyári csemegét, kénytelen
megelégedni a gyenge mi-
nõséggel. Az új krumpli a
legtöbb helyen luxuscikk-
nek számít: kilójáért méret-

tõl és minõségtõl függõen 6
és 10 lej közti árat kérnek a
termelõk, ha a vevõ beéri a
nagyon apró, sérült burgo-
nyával, akkor vásárolhat 4
lejért belõle.  

„Érzékeljük, hogy emel-
kedtek az árak, de eddig is
éppen csak mutatóba vásá-
roltunk friss zöldséget – val-
lotta be lapunk kérdésére
egy kolozsvári, Monostor
negyedi piacon vásároló há-
ziasszony. – Egy-két kiló pa-
radicsom árát hetente akkor
is kigazdálkodjuk, ha né-
hány lejjel többet kell fizetni
érte.”  A minõséggel kap-
csolatban egyértelmû vá-
laszt kaptunk: igazán jóízû
terményt szupermarketek-
ben nem, csak õstermelõk-
tõl lehet beszerezni. 

„A Maros megyei piaco-
kon, ha jól megkeresi, még
talál néhány termelõt, aki
helyi árut kínál, de ne keres-
sen még igazi kerti paradi-
csomot” – figyelmeztetett
egy Maros megyei, radnóti
kertész. V. P.  azt állítja, a
hazai piacokon kapható áru
még nem szezonáru. „A ha-
talmas hegyekben álló para-
dicsomot éppúgy tömegter-
melésben, kényszerérlelés-
sel  állítják elõ, mesterséges
körülmények között, mint
ahogyan kényszertermesz-
tett és kényszerérlelt a szu-
permarketek polcán találha-
tó termék is. Ezeket sokáig
tárolják, ezért nincs igazi
paradicsomízük” – magya-
rázta a szakértõ. 

Drága és ízetlen

„Képzeljük csak el, hogy
az ipari termelésben olyan
valódi paradicsomfák hoz-
zák a termést, amelyeken
akár húsz-harminc kiló zöld-
ség is megterem, ezeket na-

gyon gondosan tápozzák,
kezelik, nem is hasonlítanak
ahhoz a növényhez, amelyet
a kis konyhakertekben meg-
szoktunk. Ezekre a zamatos
itthoni ízekre még várni
kell” – véli a radnóti kertész,
aki szerint az õstermelõk
már alig férnek el a hazai pi-
acokon, nagy a konkurencia.  

A  marosvásárhelyi Dacia
piacon enyhén emelkedtek
az árak a viharos idõszak-
ban, az árusok úgy vélik,
nem is a zöldségek mennyi-
ségével, hanem az eltartha-
tóságával van a gond. „Na-
gyon gyorsan romlik a para-
dicsom, pedig mindent
megteszünk, hogy gondo-
san tároljuk. Egy hete 5-6
lejt kértünk egy kilóért, és
ezért a pénzért élvezhetõ
terméket kínáltunk. Aki ma
ugyanennyiért vásárol tõ-

lünk, annak azt tanácsoljuk,
gyorsan fogyassza el, mert
nem tárolható, egy-két na-
pon belül megromlik.

Szélmalomharc 
a gyümölcsért

„Az igazi luxuscikk saj-
nos a hazai szezongyü-
mölcs. Az importbarackot,
nektarint 6 lejért olcsóbban
veszem, mint a hazai 8-10
lejes cseresznyét, korai meg-
gyet” – sajnálkozott a ma-
rosvásárhelyi  Dacia piac
egyik vásárlója. „Rossz hír-
rel szolgálhatok a gyü-
mölcskedvelõknek, nagyon
rosszak az idei kilátások. A
párás-esõs idõben gombá-
sodnak a fák, gyorsan ter-
jednek a betegségek, ver-
senyt futunk az idõvel, hogy
menteni tudjuk, ami ment-

hetõ” – figyelmeztetett egy
Bihar megyei biokertész, aki
szerint idén sem barackból,
sem cseresznyébõl nem lesz
túlkínálat. 

„A cseresznye repedezik,
rothad, a barackfák fertõ-
zöttek, és nagyon nehezen
bírják az ítéletidõt a szõlõtõ-
kék is” – számolt be a nega-
tív jelenségekrõl a szakem-
ber. „Még abban reményke-
dem, hogy a dinnyetermés
jó lesz, mert ez az a gyü-
mölcs, amelyik kedveli a sok
vizet. A gyümölcsfákat
azonban hiába kezeljük a
folyamatos esõben, szélma-
lomharcot vívunk a fertõzé-
sek ellen” – ismerte el a bi-
hari kertész, aki szerint egy-
értelmûen a zöldség, és gyü-
mölcsimportõröknek ked-
vez az idei cudar kora nyári
idõjárás. 

Piacolás Kolozsváron. A rossz idõ miatt drága és rossz minõségû az idei zöldség

Vetemény a paradicsomfáról
Drágulást eredményezett a kora nyári esõzés a zöldség- és gyümölcspiacokon

Fotó: Sipos M. Zoltán

ÚMSZ

Több áldozata is van
már a romániai áradá-

soknak: a Kolozs megyei
Apahidán egy 84 éves asz-
szony fulladt meg, eddig
tisztázatlan körülmények
között, házának udvarán. A
víz ugyan csak hatvan centi-
méteres szintet ért el, de a
hirtelen jött ár felkészületle-
nül érte az áldozatot – a bal-
eset körülményeit jelenleg
is vizsgálja a rendõrség. 

Szintén Kolozs megyé-
ben, Marótlaka határában
tûnt el egy 23 éves férfi, aki
sikertelenül próbált mene-
külni az árvíz fogságába ke-
rült személygépkocsijából.
A BMW-ben rajta kívül
még két utas ült, akik kime-
nekültek a nagy erejû sod-
rásból, mindkét áldozat
kórházi ápolásra szorult.
Harmadik társuk keresésé-
re, akit a medrébõl kilépõ
Sebes-Körös elsodort, men-
tõalakulatok indultak. 

Kolozs megyében jelentõs
károkról számoltak be
Bánffyhunyadról, Kolozs-
patáról és Kiskalotáról is,
elõzetes becslések szerint há-
romszáz ingatlan sérült meg

súlyosan, negyven embert ki
kellett telepíteni. A víz el-
árasztotta a közutakat, autó-
kat sodort magával, a hely-
színen pánikhangulat alakult
ki. A Bánffyhunyadról Nagy-

várad felé vezetõ E60-as
gyorsforgalmi út a vízátfo-
lyás miatt járhatatlanná vált.
„Az árvíz sújtotta területe-
ken folyamatosan dolgoznak
a katasztrófaelhárítás, a

Kolozs Megyei Csendõrség
és a bánffyhunyadi rendõr-
ség munkatársai, de hogy
mikor normalizálódhat a
helyzet, nehéz megmonda-
ni” – közölte a Kolozs Me-
gyei Csendõrség illetékese. 

Az Országos Vízgazdálko-
dási Hivatal fokozott árvíz-
veszélyt jelzett a Kis-Szamo-
son a Kolozs megyei Apa-
hida körzetében, Szilágy és
Szatmár megyében pedig a
Kraszna fenyeget áradással,
Bihar megyében a Sebes-
Körös folyása mentén állnak
készenlétben az árvízvéde-
lem szakemberei. Továbbra
is kritikus a helyzet a Begán,
a Temesen: Temes megyé-
ben egy hete folyamatos az
árvízkészültség. Ma délutá-
nig a viharjelzés érvényben
marad többek között Bákó,
Kovászna, Krassó-Szörény,
Hunyad, Máramaros, Besz-
terce-Naszód, Maros, Hargi-
ta, Brassó, Szeben, Fehér,
Kolozs, Bihar és Temes me-
gyékben. 

Halálos áldozatot is követelt az árvíz

Kritikus a helyzet a Begán és a Temesen: egy hete folyamatos az árvízkészültség Fotó: Mediafax



ÚMSZKULTÚRA8

Mondom Kovács Jenõnek,
Nagykároly polgármesterének,
hogy jóllehet kevesebb rá a
pénz, a mostani városnapok
programja mintha színvonala-
sabb lett volna, mint a koráb-
biaké. Nem volt annyi tingli-
tangli és „eszem-iszom, sosem
halunk meg”, de a színvona-
las népzene, néptánc, könnyû-
zene mellett volt barokk és re-
neszánsz muzsika (elõbbit Fá-
tyol Rudolfék szolgáltatták egy
templomban, utóbbit a Deák
Endre vezette Collegium
Régizeneegyüttes),  voltak ope-
raáriák, volt könyvbemutató,
képzõmûvészeti kiállítás, vá-
rostörténeti elõadás és még pár
olyansmi, ami a tartalmasabb
szórakozást és idõtöltést szol-
gálta. Kovács örül, hogy ezt
észrevettük, mert mint mond-
ta, csakugyan arról van szó,
hogy szeretnének más fazont,
de fõleg minõségi tartalmat
adni a városünnepnek, amely
úgy épít a hagyományokra,
hogy a mai követelményeknek
is megfelel. Ezt már a „na-
pok” új megnevezésével is je-
lezni kívánták: Villa Karul –
az elsõ hiteles dokumentumok

már 690 éve így említik a
Károlyi grófok késõbbi fészkét.
Legyen akkor Villa Karul Na-
pok vagy Fesztivál, s ehhez
kell összehozni azt, ami a vá-
rosünnepet sajátossá teszi, ami
különb, másokétól eltérõ, ha
lehet érdekesebb arcot ad neki.
Van mibõl válogatni, hisz a
bibliafordító Károli Gáspártól
Ady Endréig, Kafka Margit-
tól, az elsõ jelentõs magyar
írónõtõl a hegedûvirtuóz Ruha
Istvánig sok neves személyiség
kötõdik Nagykárolyhoz, ame-
lyet külön híressé tett az is,
hogy Petõfi Sándor az itteni
megyebálon ismerkedett meg
Szendrey Júliával. Szóba jött,
hogy az eseményt megörökítõ
elég részletes leírások alapján,
a városnap keretében, akár re-
konstruálható is mai megye-
bál, vagy annak egy részlete.
Kovács Jenõnek jó csapata
van a városvezetésben, így
alighanem megtalálják a helyi
értékekre épített, de az egyete-
mesebb értékekkel jól kiegészí-
tett helyi ünnep programját.
Más kérdés, hogy máshol
megtalálják-e, vagy egyálta-
lán van-e igény ilyesmire.

Mert a gyakorlat azt mutatja,
hogy a legtöbb város és falu-
napot át kell gondolni és újra
kell szabni, mivel nagyon el-
uralkodott az öncélú mulato-
zás, az olcsó rongyrázás, s a
manele, az alsó tömeg zenéje
(napjaink legnagyobb hazai
zenegiccse), mely még a helyi
népzenét is kiszorítja. Pedig
semmilyen más alkalom nem
kínál jobb lehetõséget egy tele-
pülésnek arra, hogy lakossá-
gának és meghívott vendégei-
nek felmutassa (akár a legmé-
lyebbrõl elõbányászva) semmi-
vel nem helyettesíthetõ saját
értékeit, hagyományait. Sze-
rencsés, ha egy-egy markán-
sabb szokáshoz, dologhoz, ese-
ményhez kapcsoljuk. Mint
Halmiban az eperszüret,
Érmihályfalván az akácvirág-
zás (Nyiló Akác Napok),
Koltói Szeptember és hason-
lók. Fontos, hogy a jókedv, a
szórakozás, az önfeledt idõtöl-
tés is valamilyen értékhez kö-
tõdjön, ne csak ahhoz, hogy ki
hány korsó sört tud felhajtani
és hány lányt forgat meg az
utcabálon.

Sike Lajos

Szótárlat

Minõségi szórakoztatásra 
van szükség a városnapokon

Simon Judit, Kisvárda

Addig minden rendben
volt a Magyar Színházak

Kisvárdai Fesztiválján,
amíg nem kerekedett eget-
földet rengetõ vihar, és nem
kezdett el zuhogni az égbõl
a jég. Vasárnap délután még
napsütésben mentünk a ma-
rosvásárhelyi Tompa Miklós
Társulat Dög címû elõadásá-
ra. A produkció vegyes ér-
zelmeket váltott ki, szá-
momra kicsit hosszú és túl-
beszélt volt, mások úgy vél-
ték, ez az elõadás Kiss Csa-
ba egyik legjobb munkája,
saját darabját szellemesen,
nagystílûen állítva  színpad-
ra. Kétségtelen, voltak ben-
ne szellemes, jól megkom-
ponált jelenetek. 

Amikor kijöttünk a Rákó-
czi terembõl, már borús volt
az ég, gyülekeztek a fellegek,
cseperegni kezdett az esõ, de
nem áztunk meg a Mûvésze-
tek Házáig, ahol Molière Mi-
zantróp címû darabját
Bocsárdi László rendezésé-
ben mutatta be a sepsiszent-

györgyi Tamási Áron Szín-
ház. De alighogy elkezdõ-
dött az elõadás, dörögni kez-
dett, a tetõn csattogott az
esõ, pislogtak a reflektorok,
majd némi kínlódás után ki-
aludtak. Sötétség borult a
színpadra és a nézõtérre.
Majd Pálffy Tibor, a fõsze-
replõ egy szál gyertyával ki-
állt a színpadra és közölte:
áramszünet miatt megszakít-
ják az elõadást. Kigyûltünk
az épület elé és döbbenten
szemléltük, milyen pusztítást
végzett a vihar. Több centis
jég borította a járdákat, és

jöttek a hírek: a vihar leso-
dorta a Várszínpad mûanyag
fedõszerkezetét, a bejáratot
kidõlt fa torlaszolja el. A há-
zak udvarát víz borítja, egyik
nagyváradi színházi ember
kocsijának hátsó ablakát a
jég betörte. Félhomály szállt
a városközpontra, mintegy
másfél órán keresztül hos-
szat nem volt áram, nem
mûködtek a telefonok. 

Nyolc órakor felgyulladt a
villany, amit tapssal üdvö-
zöltünk a sátorban, ahová
elbújtunk az esõ elõl, és né-
mi kávéval és itallal mele-

gedtünk. Este kilenckor a
sepsiszentgyörgyiek folytat-
ták az elõadást ugyanazzal
az intenzitással, amellyel el-
kezdték a vihar elõtt. A szí-
nészi mesterség csodájának
lehettünk tanúi, Pálffy Ti-
bor, Mátray László, Kicsid
Gizella és a többiek zseniá-
lis játéka mintha pillanatig
sem szakadt volna meg.
Olyan elõadás a Mizantróp,
mint egy tökéletes kristály-
kocka: csillogóan tiszta, fe-
szes, rideg és húsba vágó.

A Mobilmánia koncertet
elmosta az esõ.

Csapadék kisebb nagyobb
megszakításokkal esik, hi-
deg van. Kisvárdára beszö-
kött az õsz, mondogatjuk
Adyt parafrazálva, de a han-
gulat ezt nem nagyon sínyli
meg.  

Hétfõn magunkra vettük
minden ruhánkat, és sok jó
darabnak örülhettünk. Meg-
rázó, kegyetlen elõadás volt
az Aradi Kamaraszínház
Lovak az ablakban elõadása.
Matei Visniec darabját
Radu Dinulescu rendezte. A
produkció egy hatalmas há-
borúellenes sikoly, az asszo-
nyok sikolya a fizikai és
szellemi pusztítás ellen.
Döbbenetes színészi játék,
okos, gondolatokat ébresztõ
rendezés.

A nagyváradi Szigligeti
Társulat Mauzóleum címú
elõadására Kisvárdára jött
Parti Nagy Lajos, a darab
szerzõje. Nagy megtisztelte-
tés a színészek számára. A
darabgot Szabó K. István
rendezte. A produkció a te-
hetetlenség, beletörõdés,
magány drámája, Parti
Nagy sajátos nyelvezetével
és keserû humorával megír-
va, és a rendezõ tükrében,
amely azt mutatja, hogy az
embereknek meg kell tanul-
niuk alakítani az életüket.
Nincs sorsszerûség, csak hi-
ányzik a bátorságunk az
élethez.

Este a Várszínpad nézõ-
terén dideregtünk és hada-
koztunk a szúnyogokkal a
komáromi Jókai Színház
Anconai szerelmesek elõadá-
sán. 

A hideg, esõs idõ és a
fesztivál folytatódik. 

Múzeumi 
éjszaka Sepsin
Kovács Zsolt

A Székely Nemzeti Mú-
zeum negyedszer szerve-

zi meg Szent Iván-napján a
világszerte látogatócsaloga-
tónak szánt Múzeumok Éj-
szakája rendezvényt. A nyílt
nap célja, hogy olyanokat is
bevonzzanak, akik ritkán
vagy soha nem járnak múze-
umba. A szervezõknek ez a
szándéka eddig teljesült is,
hiszen minden alkalommal
több száz látogatót sikerült
becsalogatni a rendezvényre,
a tapasztalat szerint fõként
kisgyerekes szülõk vesznek
részt a foglalkozásokon. A
sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum idén is iz-
galmas programokkal készül
a csütörtökön 18 órától éjfé-
lig ingyenesen látogatható
rendezvényre. A program
mûtárgyak szépségversenyé-
vel kezdõdik: a muzeológu-
sok tíz tárgyat jelölnek meg,
a látogatók pedig szavazás
útján választhatják ki, hogy
szerintük melyik a legszebb.
A tárgyakat egy feladatlap
alapján kell megkeresni,
majd a bejáratnál lévõ do-
bozba kell elhelyezni a szava-
zatot. Ezzel párhuzamosan
megnézhetik dr. Csata Zol-
tán és Molnár Lídia fotós-ze-
nés bemutatóját ásványokról,
virágokról és madarakról.
Este kilenc órától Szõcsné
Gazda Enikõ és Sztáncsuj
Sándor József muzeológu-
sok tartanak kiselõadást a
múzeumi tárgyak mûkinccsé
nyilvánításának szempontjai-
ról, bepillantást nyújtva szak-
májuk titkaiba. Tíz óra és éj-
fél között zajlik az éjjeli lep-
kék gyûjtése fénycsapdával a
múzeum kertjében. 
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Ami az utazásból megmaradt

Esõisten siratja Kisvárdát

Fleischer Hilda

Olaszországi, valamint
spanyolországi utazások

alatt szerzett élményekre,
összegyûjtött szóró-, illetve
képeslapokra, valamint az
idõ- és útközben megismert,
és megörökített személyek
portréira alapozva születtek
meg Székely Sevan kolozs-
vári képzõmûvész munkái,
amelyeket hétfõn elsõ egyé-
ni kiállításán, Bukarestben
mutatott be a nagyérdemû-
nek. Az Al Aventón (mexikói
eredetû kifejezés, jelentése
stoppolás) címszó alatt meg-
születõ kiállítás június 28-ig
látható a fõvárosban, ez
után a mûvész tervei szerint
Kolozsváron is bemutatja
munkáit. 

„Mivel a Bukaresti Kép-
zõmûvészeti Egyetemen vé-
geztem, régóta dédelgetett
álmom, célom itt elõrukkol-
ni egy egyéni kiállítással” –
magyarázta az Új Magyar
Szónak Székely Sevan. El-
mondta: úgy érezte, a buka-
resti közönség „élvezte”
festményeit, barátaitól, pá-
lyatársaitól sok pozitív visz-
szajelzést kapott. 

„Á Román Építészeti Ka-
marának a kiállításnak ott-
hont adó, a központi Cãr-

tureºti könyvesbolt mögött
található épülete  tulajdon-
képpen egy híres mûépítész
háza volt, amely elõtt egy-
szer elsétáltam, és ideálisnak

találtam a kiállításra” – mag-
yarázta az alkotó, aki külön
örül annak, hogy ebben a
térben állíthatta ki festmé-
nyeit. 

Bocsárdi László (jobbra) rendezõ és csapata az elõadásukat követõ délelõtti megbeszélésen Fotó: Várszínház
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Esõs idõben is
jó hangulatban, 
emlékezetes
elõadások, nagy
találkozások je-
gyében zajlik a
Magyar Színhá-
zak Kisvárdai
Fesztiváljának
idei, huszonket-
tedik kiadása.

Székely Sevan elsõ egyéni kiállítása volt Bukarestben



ÚMSZMÉDIA2010. június 23., szerda   www.maszol.ro 9

A România Liberã újságírói érdekes
ankétot folytattak a Naþional TV és
a Prima TV számára dolgozó Real
TV nevû „produkciós irodánál”.
Ezen cég szakterülete az úgynevezett
valóságshow-készítés (reality show),
így többek között õk a hibásak az
olyan szörnymûsorokért, mint a Til-
tott szerelem, Gyerekek a szülõk el-
len, (a Naþional TV mûsorai), vagy
Felaprózott veszekedés (a Prima TV
mûsora), de például a Kanal D sem
szégyenkezhet, mert az õ mûsorrá-
csában is megtalálták a szemfüles ri-
porterek a Légy a párom címû „va-
lóságos” mûsort. De hasonló szenny
folyik az Antena 1-en is. Ezekkel a
mûsorokkal tulajdonképpen az a
baj, állapították meg a România
Liberã munkatársai, hogy semmi

közük nincs a valósághoz, tulajdon-
képpen amatõrök bevonásával készí-
tett, elõre megírt forgatókönyvû kis-
filmek. Amely tényt jelzik is imitt-
amott, pár másodpercnyire felvillanó
képernyõfeliratban, de rettenetesen
vigyáznak arra, hogy a további mû-
sor retorikája felülírja ezt a jelzést,
emiatt valószínûsíthetõ, hogy a leg-
többen tényleges eseményekként
szemlélik ezeket a filmecskéket. Így
például az Antena 1 mûsorára (Be-
mutatlak a szüleimnek) 2009 no-
vemberében 800 ezer nézõ volt kíván-
csi, ami nagyon sok egy 3–4 ezer
eurós befektetéssel készült adásnál.
Mit tudunk meg ebbõl? Hát azt,
hogy a média manipulál, hogy ha-
zudik nekünk, hogy átver, hogy pro-
fitot szerez a hozzá nem értõk, a be-

avatatlanok vagy a pusztán figyel-
metlenek naivitásából. Sokan elhi-
szik, hogy az ilyen valóságshow-k
eseményei nem elõre megrendezettek,
és emiatt könnyen azonosulnak a
résztvevõkkel (fõleg azért, mert azok
banális, mindennapi problémákat
szoktak színre vinni). A csalás banal-
izálódik, a média meg leleplezõdik:
akkor hazudik, amikor önmagát a
legigazmondóbbnak állítja be. A ke-
reskedelmi médiák által mutatott vi-
selkedésminta tehát erkölcsi szem-
pontból érvénytelen, viszont, a nézõ-
számból kitûnik, hogy ennek a ma-
gatartásnak van a legtöbb követõje.
Kevés ember ragaszkodik maximális
etikához, és még kevesebb embert ké-
szítettek fel tudatosan arra, hogy ké-
tellyel, esetenként kritikusan viszo-

nyuljon a médiához – többek között
hatalmas médiaimpériumok is lob-
biznak az ellen, hogy a közoktatás-
nak része legyen a médiamanipulá-
ció ellen való felkészítés. Az immár
nyílt színen elkövetett hazugságaik-
kal profitot behajtó hazai kereskedel-
mi adók ferde viselkedésmintákat
mutatnak a legtöbbször beavatatlan
közönségnek, amely így akarva-aka-
ratlanul ezen filmecskék követõjévé
válik. A valóság nem valóság, és a
világ széthull. A végén csak arra éb-
redhetünk, hogy, akár akaratunk el-
lenére is, de mindannyian egy keres-
kedelmi csatorna ócska adásának a
szereplõi vagyunk. S valakik valahol
röhögnek rajtunk. Ezt akarjuk?

Péter Árpád

Médiagnózis

A valóságshow „igazsága”

ÚMSZ

Az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) teg-

nap reggel 24 órára õrizetbe vet-
te Dan Diaconescut, az OTV tu-
lajdonos-mûsorvezetõjét és
Dorel Petru Pârv szerkesztõt – a
bíróság lapzártánk után döntött
arról, hogy szabadlábra, vagy 29
napos elõzetes letartóztatásba
helyezi õket. A két tévést azzal
vádolják, hogy megzsarolták és
megfenyegették az Arad megyei
Zaránd község polgármesterét,
Ion Moþot. Amint arról tegnapi
lapszámunkban beszámoltunk,
a DNA hétfõn házkutatást tar-
tott az OTV székhelyén és Dia-
conescu lakásán. 

Ki/Mi áll az ügy mögött?

Egyelõre kérdéses, hogy való-
jában mi áll Dan Diaconescu
õrizetbevételének a hátterében –
van aki úgy véli, hogy az ügy
sokkal többrõl szól mint pár fel-
vétel, amellyel bebizonyítható,
hogy Diaconescu zsaroló.

Teodor Meleºcanu szerint
Dan Diaconescu saját sikerének
az áldozata. „A tabloid-típusú
televíziótársaság sikere is okoz-
hatta azt, hogy bûnvád alá ke-
rült” – mondta az Antena3 hírte-
levíziónak a Nemzeti Liberális
Párt szenátora, aki arra is figyel-
meztet, hogy a letartóztatás
könnyen lehet politikai akció is.
„Ha figyelemmel követjük Dia-
conescu mostanában tett nyilat-

kozatait, megállapíthatjuk, hogy
többször állította azt, hogy poli-
tikai pályára szeretne lépni. Ezt
figyelembe véve elképzelhetõ,
hogy a letartóztatás tétje sokkal
nagyobb, mint gondolnánk” –
hangsúlyozta Meleºcanu. 

Iulian Comãnescu médiaelem-
zõ megállapítása szerint „létezik
az OTV célközönségében olyan
réteg, amely feltétel nélkül el
fogja hinni, hogy Diaconescut
politikai alapokon vádolják”.
Szerinte a letartóztatott
Diaconescu veszélyesebb mintha
szabad lenne. „Az OTV olyan
zsongást tud kelteni az ügy kö-
rül, amely csak hasznára válna

neki, és kárára az ügy helyes le-
bonyolításának” – véli
Comãnescu, aki a Realitatea Tv-
nek nyilatkozott.

Lelkes támogatók

Bármi is álljon az ügy hátteré-
ben, Dan Diaconescut nem hagy-
ta el a funklubja. Szinte másod-
percnyi pontossággal azután,
hogy lebilincselték az OTV vezé-
rét, a Twitter nevû mikroblog-
szolgáltatáson is megjelentek a
vele kapcsolatos tweetek. A
Facebook-osok sem lustálkodtak, a
tévé Facebook-oldalán lelkes ra-
jongók már feltöltöttek fotókat

olyan trikókról, amelyeken az áll,
hogy „Free DDD” (Engedjétek el
Dan Diaconescut!), de figyelem-
reméltó a támogató üzenetek
nagy száma is. 

Adriana Bahmuþeanu tévé-
sztár, aki többször szerepelt az
OTV-ben (Dan Diaconescu mû-
sorának meghívottjaként), szin-
tén támogatását fejezte ki.
„Meglepett Dan letartóztatása,
és nagyon szomorú vagyok a
történtek miatt. Ha börtönbe ke-
rül mindenképp meg fogom lá-
togatni, narancsot és fasírtot vi-
szek neki” – nyilatkozta a
Realitatea.net hírportálnak a té-
vésztár. 

Élõben közvetítette az észak-koreai állami te-
levízió az Észak-Korea – Portugália mecs-
cset, amely az ázsiai válogatott megsemmisí-
tõ, 7-0-s vereségével végzõdött. Ez volt az el-
sõ, élõben leadott észak-koreai válogatott
meccs, amelyet idegenben játszottak. „A por-
tugálok megnyerték a mérkõzést, négy pont-
juk van. Most pedig befejezzük élõ közvetíté-
sünket” – búcsúzott a kommentátor a vere-
ség után. Az észak-koreai válogatott elõzõleg
2-1-re kapott ki Brazíliától, a sportsajtó di-
csérte õket. Azt a mérkõzést Észak-Koreában
felvételrõl adták, fél nappal késõbb. Phenjan
a képet Malajziából kapja, ugyanis a dél-ko-
reai közvetítõ, amely az egész félszigetre meg-
vette a jogokat, korábban bejelentette, nem
hajlandó sugározni az északiaknak.
Biztosan tapintatból, alighanem elõre tudták
az eredményt.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Rács mögött Diaconescu
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A Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) ma dönti el, hogy az

RMDSZ kiket jelöl a rádió és a
televízió igazgatótanácsába. A
SZÁT-döntés súlyát növeli, hogy
megtörténhet: a rádió vezetõ tes-
tületébe kijelölt személy egyben
az intézmény elnöke is lesz. Ko-
rábban ugyanis abban állapodtak
meg a koalíciós partnerek, hogy
a TVR elnök-vezérigazgatói tiszt-
ségét a demokrata-liberálisok, a
rádióét az RMDSZ kapja meg,
ha két közszolgálati adó mûkö-
dését szabályozó jelenlegi törvé-
nyek maradnak érvényben. 

Tegnapi sajtótájékoztatóján
Markó Béla szövetségi elnök
nem zárta ki annak a lehetõségét,
hogy a rádió élére az RMDSZ je-
löltje kerüljön. Hangsúlyozta
azonban, hogy errõl a kérdésrõl
nem idõszerû beszélni mindad-
dig, amíg nem alakul meg a két
intézmény igazgatótanácsa.  

A televízió idõközben felosz-
latott igazgatótanácsában Stanik
István volt az RMDSZ delegált-
ja, a rádió meghosszabbított
mandátumú vezetõ testületében
pedig jelenleg Ágoston Hugó te-
vékenykedik. Mindketten koráb-
ban lapunknak jelezték: elvállal-
nának újabb mandátumot is. 

Kovács Péter ügyvezetõ alel-
nöktõl tegnap megtudtuk: más
köztisztségekhez hasonlóan a két
igazgatótanácsba a megyei szer-
vezetek, platformok javasolhat-
nak tagokat, ezek közül választja
ki a SZÁT az RMDSZ két jelölt-
jét. A politikus nem tudott infor-
mációkkal szolgálni arról, hogy
milyen nevek közül kell választa-
nia ma az RMDSZ operatív dön-
téshozó testületének. A képvise-
lõház és a szenátus házbizottsá-
gai ma együttes ülésükön dönte-
nek az igazgatótanácsi jelölések
leadásának határidejérõl. Eddig
csak a liberálisok nevesítették
jelöltjeiket.

A rádióelnökrõl dönt a SZÁT?

Módosult a médiacsomag

Elfogadta az Országgyûlés a fideszes média-
csomag három eleméhez benyújtott módosí-
tó indítványokat hétfõ este lapzártánk után.
A módosító indítványok között szerepel,
hogy az eredeti elõterjesztéshez képest 12-
rõl 14-re emelkedik azon civil szervezetek
száma, amelyek tagokat delegálhatnak a
Közszolgálati Testületbe. Egy másik módo-
sító indítvány szerint az eredeti javaslathoz
képest csökkentik a médiaszabályozó testü-
letekben dolgozó tisztségviselõk illetményét
és végkielégítését. A csomag zárószavazása
jövõ héten lesz.

Orosz kézbe kerül a Le Monde?

Gleb Fetissov orosz milliárdos meg szeretné
vásárolni a Le Monde címû francia újságot –
közölte az AFP hírügynökség. Az üzletem-
ber vagyonát 1,6 milliárd dollárra becsülik,
és a 42. helyen áll az Oroszország leggazda-
gabb embereinek rangsorában. A Le Monde
felvásárlására tett ajánlatok 80-120 millió
euró között mozognak. Az érdeklõdõk kö-
zött találjuk Matthieu Pigasset, Xavier Niel
és Pierre Bergé üzletembereket, továbbá
Claude Perdrielt, a Nouvel Observateur fõnö-
két, a France Télécomot és a spanyol Prisa
médiacsoportot is.

Bûnvádi eljárások Rodipet-ügyben

A Szervezett Bûnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóság kilenc személy ellen indított
bûnvádi eljárást, miután azok a 2003-ban
privatizált Rodipet sajtóterjesztõ vállalatot
35,5 millió euróval károsították meg – írja a
Mediafax. A Román Országos Rendõrkapi-
tányság tegnapi közleménye szerint már
2010 elején bûnvádi eljárást indítottak
Hassan és Mehdi Awdi, Istanbouly B.,
Matly M., Florin L., Lorica B., Angela C.,
Iordache B. ºi Chenade E. Ellen. Említettek
közel 70 cég és kereskedelmi társaság bevo-
násával sikkasztottak és pénzt mostak, meg-
károsítva ezzel a román államot. 

HIRDETÉS

Teodor Meleºcanu: nem kizárt, hogy politikai okok miatt került bilincs Dan Diaconescu csuklójára Fotó: Mediafax
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Arcélek
9.15 Lélek Boulevard
9.45 Megyejáró
9.55 Zorro 
(am. kaland sor.)
10.25 Marosvásárhely
Fekete márciusa 
(dok. sor.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép - Válogatás
15.40 Vietnám arcai
(ism. sor.)
16.15 Erdélyi dekameron
(magyar tévéjáték, 1995)
17.05 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
17.55 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Frank Riva 
(francia minisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd 
Aktuális háttérműsor
21.25 A fekete kolostor
(magyar tévéf., 1986)
23.10 Kard helyett 
bilincset kapott 
- Kuncz Aladár
0.20 Sporthírek
0.30 Váltó Gazdasági 
Híradó
0.45 EtnoKlub Vendégek:
Dresch
2.10 Híradó (ism.)

Pro Tv, 20.30
Célzott lövés

Alex (Mariel Hemingway), az elnök testőre épp a nászútjára
készül, amikor bomba robban egy katonai bázison, majd nem
sokkal később az elnököt is megsebesítik egy rendezvényen.
Hamarosan kiderül, hogy a terrorista csoport nem ismeretlen
az elnöki testőr számára. Amikor Alex férjét elrabolják, ke-
gyetlen hajsza kezdődik a gyilkos terroristák után.

TV2, 22.25
Bumeráng

Marcus Graham egy jól menő New York-i kozmetikai cégnél
marketingigazgató, a magánéletben viszont megrögzött nő-
csábász. Vonzó férfi, aki megnyerő modorával minden csinos
nőt elcsábít. Egy nap azonban új főnök érkezik a céghez, aki
történetesen nő, és mellesleg ugyanolyan a természete, mint
a Marcus-é. A filmet Reginald Hudlin rendezte.

m2, 0.10
A világ legjobb tanára

Gustav Kilian nem kifejezetten tanár-típus. Hanyag, túl laza
és nem érdeklik a merev szabályok. Egyénisége megosztja a
tanári kart, egzisztenciája már-már veszélyben. Mígnem egy
nagy nemzetközi versenyen az ő diákjai kerülnek ki győzte-
sen. A könnyed hangvételű vígjáték olyan tanár portréját raj-
zolja meg, aki a rá bízott tanulókat nem az érvényesülésre,
hanem az életre tanítja.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Derek, 
a fenegyerek 
(kan. ifj. sor.)
11.30 Spirski Ekran
11.55 Unser Bildschirm
12.20 Néprajzi értékeink
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.50 Záróra
13.45 retrock: Deák Bill
Gyula
14.55 Hétmérföld 
- Nagyszalonta
15.30 Kalandozó
16.00 Egy lépés előre
(sor.)
16.50 FIFA 2010 (élő)
Paraguay - Új- Zéland
18.55 Éjjel egykor 
(am. burleszk, 1916)
(ism.)
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Bob, a mester
19.50 Thomas, 
a gőzmozdony
20.00 Bűvölet (olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.25 FIFA 2010 (élő)
Kamerun - Hollandia
23.25 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.10 A világ legjobb tanára
(német vígjáték, 2006)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő 
- Magazin 
a legjobb történetekkel
15.40 Nyomoz az anyuci
(amerikai krimi, 2004)
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 - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Holtodiglan, 
holtodiglan 
(am.-kan. sor.)
1.15 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)
2.15 Reflektor
2.30 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.20 Őrizd meg a hited!
(am. életr. drám., 2002)
14.15 Kvízió 
- Telefonos játék
15.45 Lassie 
(amerikai-kanadai sor.)
16.20 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.35 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Bumeráng 
(am. vígj., 1992)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
3.05 GSG 9 - Az elit kom-
mandó (német akció sor.)
4.00 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.00 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út - Motoros
életmód-magazin(ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

7.50 Columbo: Kettos vá-
gás (amerikai krimi) 9.15
Gyilkos sorok 10.20
Smallville (sorozat) 11.20
Az Elnöknő (sorozat)
12.10 Feleségcsere 13.00
Segítség, szülő vagyok!
14.00 A médium (soro-
zat) 16.00 Gyilkos szá-
mok 17.00 Ki ez a lány?
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (soro-
zat) 21.25 Gyilkos szá-
mok (sorozart) 22.20 CSI:
A helyszínelők (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő (live) Lu-
cian Lipovan műsora
12.10 Tenisz, Wimbledon,
premier 13.10 Pontos
sportidő 14.10 Külön ki-
adás 15.05 Tenisz, Wimb-
ledon (live) 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információ (live)
Vali Moraru műsora
20.05 Szőke vadász
21.00 Sport Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV Roy-
al Rumble   

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak (so-
rozat) 12.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 14.00
Ana két arca (sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Szívek is-
kolája (sorozat) 20.30
Predesztináltak (sorozat)
21.30 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)   

8.10 Irányított halál (kan.
thriller, 1996) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Vén
csajok klubja (amerikai víg-
játék, 2005) 14.40 Apócák
a pácban (angol vígjáték,
1990) 16.20 A Midsomer
gyilkosságok (angol krimi-
sorozat) 18.15 Élet vagy ha-
lál (olasz-francia-spanyol
western, 1972) 20.30 Gyil-
kos kígyó (am. horror,
2007) 22.10 Ragadozó 3.
(am.-fülöp-szk. akcióf.,
1997) 23.55 Könnyű préda
(am. akcióf., 2005)   

8.00 Adio, de szeretlek (is-
métlés) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45
Árulás a családban (soro-
zat) 16.30 Légy az enyém
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 Menyet anyá-
nak 20.30 Nekem van a
legjobb feleségem 21.30
1001 éjszaka (sorozat)
23.00 Blood Run (amerikai
thriller) 1.00 Szenvedélyes
történetek 1.30 Nekem
van a legjobb feleségem
(ismétlés)   

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (angol sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
sorozat) 13.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus (sor.) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok 17.00 Viktó-
ria titka (amerikai filmdrá-
ma, 2006) 19.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sorozat)
20.00 Trükkös hekus (so-
rozat) 21.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 22.00
Veszélyes fantázia (angol
thriller, 2008)  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(sor.)
11.00 Slovenski Utrinki
11.30 Együtt
12.00 Nappali
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (ism.)
16.30 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Szlovákia - Olaszország
Élő közvetítés Dél-Afriká-
ból
19.10 Hírek
19.15 Pörög az élet!
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
Dánia – Japán
Élő közvetítés Dél-Afriká-
ból
23.40 Az Este 
– Csütörtök
0.05 Prizma
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.30 Memento (ism.)
0.40 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Ez történt ma...

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 FIFA 2010
Ghána-Németország
10.55 FIFA 2010, stúdió
11.35 Szerelmes 
Don Juan 
(argentin sorozat)
12.35 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat, ism.)
13.45 FIFA 2010, info
14.00 Hírek, sport
14.25 Egyszerűen 
ízletes
14.30 Teleshopping
15.00 Különleges állatok
15.35 Akzente
16.35 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
16.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Szlovákia-Olaszország
mérkőzés
18.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság,
info
21.20 FIFA 2010
Kamerun-Hollandia
-mérkőzés
23.30 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, stúdió
0.00 Hírek
0.15 FIFA 2010
Paraguay-Új-Zéland

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Kétségek közt 
(amerikai pszichothriller,
2007, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Tűzhányó New York-

ban (amerikai katasztrófa
film, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Célzott lövés
(amerikai-kanadai akció-

film, 2002)
22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái
(amerikai sorozat)
0.00 Célzott lövés 
(amerikai-kanadai akció-
film, 2002) (ism.)
2.00 ProTv hírek, sport,
időjárás (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
12.00 Miami Vice 
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Botrány a királyi

házban (amerikai-kanadai
krimi, 2001)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Mutassalak 
be a szüleimnek 
- szórakoztató műsor
21.45 Nálam az irányítás
(reality show)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai sorozat)
2.00 Porontyjárat 
(amerikai vígjáték, 1981)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

6.30 Micimackó (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Szakértők 
(talk show)
10.00 Senki 
sem tökéletes 
(román vígj. sor.)
10.30 Méhecskék
11.30 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai 
akció sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (amerikai sor.)
15.00 Veszély a mélyben
(amerikai katasztrófa
film, 2001)
17.00 Szakértők 
(talk show)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 McBride: 
Ki látta Marty-t? 
(amerikai krimi, 2005)
1.00 Hírek, sport
2.00 Lököttek (ism.)

6.30 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
7.00 Motorkerékpár-építő
VB - Roland Sands 
és Jesse Rooke
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok 
- Sikorsky motor
12.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Románia
15.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag… 
- Ólomgömb
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Fegyvertények 
- Mesterlövészpuskák
20.00 Túlélés 
törvényei 
- Törökország
21.00 Hogyan készült
22.00 Hogyan 
működik?
22.30 Harc az elemekkel
23.30 Éljük túl 
a katasztrófát
0.30 Fekete arany
1.30 Dühöngő világ 
- Tomboló természet
2.30 Hogyan működik? 
- Kávé

7.00 Mindig optimistán
(auszt. sor.) 
(ism.)
8.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság,
stúdió
8.30 A világ városai
9.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.20 Találkozás
11.30 Hírek, Sport
11.50 FIFA 2010
USA-Algéria mérkőzés
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti 
pártok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 A világ városai
18.45 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, info
19.00 FIFA 2010 
Labdarúgó 
világbajnokság
Szlovénia-Anglia
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Kis hal 
(auszt. filmdráma, 2005)
0.05 FIFA 2010 
Labdarúgó 
világbajnokság, 
összefoglaló

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50
Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismerte-
tés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgálta-
tó műsor 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, mű-
sorism.

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
EU információs magazin   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.15 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hí-
rei röviden

CSÜTÖRTÖK
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Ma Zoltán nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Zoltán régi magyar sze-
mélynév, az ótörök sul-
tan, soltan szóból szárma-
zik, eredetileg sz-szel ej-
tették. Jelentése: uralko-
dó, fejedelem.
Holnap János, Iván napja
van.

Évfordulók
• 1780-ban Gróf
Kollonitz László erdélyi
püspök Nagyváradon fel-
szentelte az új székesegy-
házat. Ekkorra készültek
el Schöpf Ádám bécsi fes-
tõ kupolafreskói  is.
• 1961-ben életbe lépett a
nemzetközi Antarktisz-
egyezmény, amely kiköti
a kontinens semlegessé-
gét.

Vicc 
A rendõrök a bevetés elõtt
idõt egyeztetnek.
– Na, emberek, a pontos
idõ 11:48. Akiknek digi-

tális órájuk van, azoknak:
vonal, vonal, kisszék, hó-
ember.

Recept
Balatoni fánk
Hozzávalók: 18 dkg liszt,
13 dkg vaj, 12 dkg õrölt
mandula, 10 dkg reszelt cso-
koládé, 5 dkg cukor, 1 cso-
mag vaníliás cukor, fél cso-
mag sütõpor, 2 tojás sárgája;
a mázhoz: 15 dkg cukor, 1-
1,5 dl víz, 3 szelet csokolá-
dé, 2 dkg vaj.
Elkészítése: A hozzávaló-
kat tésztává gyúrjuk, vé-
konyra nyújtjuk és kerek
fánkocskákat szaggatunk ki
belõle, melyeket közepes
lángon 20 percig sütünk.
Ezután két-két fánkot lek-
várral összeragaszthatunk
és bevonjuk csokoládémáz-
zal. Máz: fél liter vizet 15
dkg cukorral szálasra fõ-
zünk, 3 szelet csokoládét 2
dkg vajjal felolvasztunk és
összekeverjük a forró cu-
korral.

2010. június 23., szerda   www.maszol.ro

Legyünk, amivé lehetünk,
mert senki nem születik ké-
szen. Az ember halála pilla-
natáig változik és csiszoló-
dik. Életének nincs egyetlen
olyan perce sem, amikor el-
mondhatná, hogy most teljes
és kész ember. Mindig van
mit elõre lépni, csiszolni. Aki
önmagát kész embernek te-
kinti, az nem egyszerûen
csak ostoba, hanem az is ma-

rad. Az ember sok mindenné
válhat és a legtöbb ember válik
is valamivé élete folyamán.
Csak kevés ember válik ember-
ré. Mindenki elindul egy úton,
de csak kevés út vezet a helyes
irányba. Vannak utak, ahol a
dolgok rárakódnak az ember-
re. Ettõl viszont nem gazda-
gabbak, csak lassúbbak le-
szünk. A csiszolás leadást,
csökkenést jelent.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Minden dolognak alaposan jár-
jon utána, mielõtt fontos döntést
hoz. Ugyanis csak az jár sikerrel,
aminek nagyon is szilárd alapjai
vannak.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ne bízza a véletlenre a jövõje ala-
kulását! Mindent tervezzen meg
elõre, és aszerint cselekedjen. Ro-
mantikus, szertelen, de lelke mé-
lyén a biztonságra vágyik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy régi ismeretségébõl romanti-
kus szerelem szövõdhet, és az idõ
múlásával majd barátsággá sze-
lídül. Alaposan kipanaszkodhat-
ják magukat egymásnak.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fizetésemelést nem, de komo-
lyabb elõrelépést tartogat Önnek
az idei nyár. Az év kezdetének re-
ményei és ábrándjai most újra
szóba kerülhetnek.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Zavarba jön, amikor párja vi-
rággal lepi meg. Új nyár, új szere-
lem! Mindkettejük számára fon-
tosak a csendes, meghitt, szerel-
mes pillanatok.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha utazásra készül, fontolja meg
párja javaslatát. Az információk
gyûjtése és a tájékozódás most az
õ feladata, mert jól ismeri az
internet világát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az Oroszlán-csillagképben moz-
gó Mars más megvilágításba he-
lyezi a múltat. Szent Iván-havá-
ban a régi emlékek hirtelen fon-
tossá válhatnak.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Párkapcsolata stabil, amely érzés
növeli a biztonságérzetét. A kissé
zárkózott, visszafogott Skorpió-
nak érzéki üzenetre van szüksége,
amellyel biztosítja õt kedvese ér-
zelmeirõl.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Remek nap lesz. Szent Iván-ha-
vában, telihold idején kitûnõen
érzi magát. Elindulhat egy hosz-
szabb kirándulásra, de szív-
ügyekben is sikeres lesz.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne legyen túlzottan rámenõs,
mert akkor az ellenkezõ hatást
válthatja ki, mint amit szeretne.
Kellemes társaságot toborozhat
maga köré.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A csillagjegyéhez kapcsolódó
bolygóátvonulások olyan lehetõ-
séget teremtenek, ami teljesen új
irányba terelheti a jövõjével kap-
csolatos elképzeléseit. Ámor elta-
lálja szívét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Vállalkozó kedve elõtérbe kerül.
Remekül ért ahhoz, hogy befo-
lyásos ismerõseit maga mellé ál-
lítsa. Nagy hangsúlyt kap életé-
ben a pénz.

Horoszkóp
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Röviden
Erõs csoportba került a Konstanca

Három korábbi Bajnokok Ligája-döntõs-
sel került egy csoportba a Konstancai
HCM férfi kézilabdacsapata a torna soron
következõ szezonjában. A tengerpartiak a
háromszoros gyõztes spanyol Ciudad
Reallal, a horvát Zágrábi Osiguranjéval és
a német Felnsburg Handewittel együtt a
D elõjelû hatosba kerültek. Négyük mel-
lett még az orosz Szentpétervár és a bos-
nyák Bosna Sarajevo alakulata harcol
majd a továbbjutásért. A Veszprém a B
csoportba került, a francia Montpellier-
vel, a német Hamburggal, a dán Kolding-
gal, a svéd Savehoffal és egy, a kvalifikáci-
ós tornáról érkezõ csapattal együtt.

Mutunak fizetnie kell

Adrian Mutunak ki kell fizetnie a 17 millió
eurós kártérítést a Chelsea futballklubjá-
nak, ellenkezõ esetben a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) eltilthatja. A
Fiorentina román válogatott labdarúgója,
mint ismert, pert vesztett korábbi klubjá-
val, a londoni egyesülettel szemben, a sváj-
ci Szövetségi Bíróság ítélete pedig vissza-
vonhatatlan és megfellebbezhetetlen. A
szakemberek szerint a csatár már csak az
európai emberjogi bíróságon támadhatja
meg a döntést.

Bajban a Târgoviºte

A fennmaradásért harcolt Románia nõi ko-
sárlabdabajnoka, a Târgoviºte MCM. Ed-
dig még egyetlen átigazolást sem véglegesí-
tett, s a klubtól származó hírek szerint nem
lesz elég pénz arra, hogy a soron következõ
idényben elinduljon az európai kupákban.

Schiavone gyorsan búcsúzott,
Hãnescu továbbjutott

Meglepetésre, már az elsõ körben elbúcsú-
zott Wimbledonban Francesca Schiavone,
a Rolland Garros idei gyõztese. Az ötödik
helyen kiemelt olasz teniszezõ három játsz-
mában kapott ki Vera Dusevinától az év
harmadik Grand Slam-tornáján. Kiesett
Czink Melinda is, akit a hetedik helyen ki-
emelt lengyel Angnieszka Radwanska gyõ-
zött le 6-3, 6-3-ra. A magyarok közül ko-
rábban Szávay Ágnes is elbúcsúzott, egye-
dül Arn Gréta jutott a legjobb 64 közé.
Ugyancsak tegnap esett ki a férfimezõny-
ben tizenegyedikként rangsorolt Marin
Cilic, a horvát sportolót a német Mayer
ütötte ki 6-2, 6-4, 6-1-re. Továbbjutott vi-
szont a 31.-ként jegyzett Victor Hãnescu,
miután 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-3, 1-6, 7-5-re
verte az orosz Kuznyecovot.

Kanadában lesz 
a mûkorcsolya vb 2013-ban

Kanadában, az Ontario állambeli London-
ban rendezik a 2013-as mûkorcsolya-világ-
bajnokságot. A Torontóhoz közel esõ város
március 10. és 17. között fogadja a sportág
nagyjait. A nemzetközi szövetség Barcelo-
nában megtartott kongresszusán arról is
határoztak, hogy 2013 januárjában Zágráb-
ban lesz az Európa-bajnokság. A 2011-es
vb-t Tokióban, a 2012-est pedig a francia-
országi Nizzában rendezik.

Versenyben maradtak

A 2018-as téli olimpiára pályázó mindhá-
rom város versenyben maradt a rendezé-
sért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) döntése szerint. A NOB végrehajtó
bizottsága tegnap nézte át a három pályá-
zó, München, a dél-koreai Pjongcsang és a
francia Annecy anyagait, s úgy határozott,
egyiket sem zárja ki a jelentkezési folyamat
második szakaszából. „Az nyilvánvalóvá
vált, hogy Annecynak sok mindent újra
kell gondolnia” – tette hozzá Gilberto
Felli, a NOB olimpiai játékokért felelõs fõ-
igazgatója. A NOB 2011. július 6-án, a dél-
afrikai Durbanben dönt a 2018-as téli játé-
kok helyszínérõl.

Au revoir, Dél-Afrika!
Labdarúgás

ÚMSZ

A házigazda Dél-afrikai
Köztársaság labdarúgó-válo-

gatottja meglepetésre 2-1-re le-
gyõzte az egykori világ- és Euró-
pa-bajnok Franciaország legjobb-
jait, ám a négy pont is kevés volt
ahhoz, hogy továbbjusson a vi-
lágbajnokság A csoportjából. A
Bafana Bafanát ugyanis jobb gól-
különbségével megelõzte az Uru-
guaytól tegnap 1-0-s vereséget
szenvedett Mexikó.

A gallok a 26. perctõl ember-
hátrányban futballoztak, mivel
Yoann Gorcuffot könyöklésért
piros lappal állította ki a játékve-
zetõ. A dél-afrikaiak viszont
már ez elõtt megszerezték a ve-
zetést, s Khumalo 20. percben
lõtt gólja után Mphlea (37. p.)
növelte az elõnyt. Raymond
Domenech szövetségi kapitány
alakulatának erejébõl csupán a
szépítésre futotta, amikor
Malouda a 70. percben faragott
a hátrányukon, ám ennek ellené-
re, minden idõk egyik leggyen-
gébb vb-szereplését mutatva, a
kvartett utolsó helyén zártak.

Uruguay és a Mexikó egy dön-
tetlennel is biztos továbbjutó le-
hetett volna, csakhogy egyikük

sem akarta Argentínát ellenfél-
ként az egyenes kieséses szakasz-
ban, ezért mindkét fél a gyõze-
lemre játszott. Az egykoron vi-
lágbajnok Uruguay végül Luiz
Suarez 43. percben szerzett góljá-
val verte a közép-amerikaiakat. A
csoport végeredménye: 1. Uru-
guay 7 pont, 2. Mexikó 4 (3-2), 3.
Dél-afrikai Köztársaság 4 (3-5),
4. Franciaország 1.

Az Európa-bajnok spanyol vá-
logatott még csak a második for-
dulót fejezte be, ám David Villa
két góljával 2-0-ra verte Hondu-
rast a H csoportban hétfõ este. A
két évvel ezelõtti kontinensvia-
dal gólkirályának a mesterhár-
mas is összejöhetett volna, de a
62. percben (2-0-nál) büntetõt
rontott, majd ziccerek sorát
hagyta ki. Most viszont eltiltás

fenyegeti a klasszist, a madridi
As napilap szerint ugyanis elkép-
zelhetõ, hogy a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) fe-
gyelmi bizottsága megbünteti õt,
amiért egy lökdösõdés alkalmá-
val a meccsen arcul csapta a hon-
durasi Emilio Izagueirrét. A H
csoport állása: 1. Chile 6 pont, 2.
Spanyolország 3, 3. Svájc 3, 4.
Honduras 0.

A B csoport zárófordulójának
mérkõzéseit lapzártánk után
rendezték. Ma a továbbjutásért
játszanak a csapatok a C (17
órától) és a D (21.30 órától)
csoportban. Elõbbiben amelyik
alakulat nyer, az továbbjut, így
a Szlovénia–Anglia- és az
Algéria–Egyesült Államok-ta-
lálkozónak is óriási tétje van. A
D kvartettben sem dõlt még el a
továbbjutás, az utolsó forduló-
ban Ausztrália–Szerbia- és
Ghána–Németország-meccsek
lesznek. 

A dél-afrikai házigazdák elgáncsolták a franciákat a világbajnokság csoportkörének zárófordulójában Fotó: Agerpres

Labdarúgás

Czimbalmos Ferenc-Attila

Több ajánlat közül válasz-
totta a zöld-fehérekét, s erre,
mint mondta, büszke. De mit
jelent önnek fradistának lenni?
– Kiskorom óta szimpatizálok e
csapattal, sõt, a tavaly egy közeli
ismerõsömnek megjegyeztem,
hogy én szívesen lennék tagja a
Ferencvárosnak. Nem kis örö-
mömre, teljesült ez a vágyam.
Fradistának lenni egy életérzés,
életstílus, életvitel, hisz Magyar-
ország legkedveltebb labdarúgó-
egyesületérõl van szó. Mint köz-
tudott, a Fradi-szurkolók hozták
létre az úgynevezett, és a világon
egyedülálló ,,Fradi-szívet”,
melynek büszke tagja lehetek.
Csak annyit említek még meg,
hogy hihetetlen érzés kifutni az
Üllõi úti stadionba, és több ezer
odaadó Fradi-drukker a csapat
himnuszát énekelve biztat 90
percen keresztül. Azt nem lehet
szavakba foglalni, azt át kell élni.

Milyen viszonyban van a csa-
pattársakkal, a klub vezetõivel?
– A szerzõdésem aláírása elõtt
már éreztem, hogy nagyon

akartak engem a vezetõk. A já-
tékostársaimmal is kiváló a vi-
szonyom, sokat segítettek, min-
denki tiszteli a másikat, aho-
gyan annak egy profi egyesület-
nél lennie kell.

Felmerült annak a lehetõsé-
ge, hogy a soron következõ
idényben ön lesz a Ferencváros
csapatkapitánya...
– Én is hallottam errõl, megtisz-
telõ, de ugyanakkor felelõsségtel-
jes feladat lenne mind nekem,
mind bárki más számára.
Dragoner Attilát kell majd he-
lyettesíteni, aki egy csupa szív
fradista, de most sérülés miatt
mintegy féléves kényszerpihe-
nõn van – de ez majd elválik,
még semmi sem biztos. Bárki is
fogja viselni a karszalagot, az a
fontos, hogy a következõ idény-

ben minél jobb teljesítményt ér-
jen el az együttes. A Ferencvá-
rosnak a bajnoki tabella elsõ há-
rom helyének egyikén kell len-
nie, oda kell feljutnunk.

A Székesfehérváron eltöltött
idõszak után újra visszakerült
a magyar élvonalba. Reméli,
hogy ezután visszakerül a ma-
gyar válogatottba is?
– Nem mondtam le a váloga-
tottról, de ahhoz, hogy oda visz-
szakerüljek, folytonos jó játék-
kal kell biztos tagja lennem csa-
patomnak. Utána a választás a
szövetségi kapitányon múlik. Ez
majd a jövõ titka, addig is re-
méljük, hogy egy sikeresebb
szezon veszi kezdetét az Üllõi
úton, amiért mi, játékosok min-
dent elkövetünk, mert a Fradi-
szív ezt követeli.

Jó döntés volt a Fradit választani
Interjú Csizmadia Csabával, a Ferencváros marosszentgyörgyi labdarúgójával

„Jól döntöttem, hogy a Fradihoz igazoltam” –
mondta a marosszentgyörgyi születésû Csizma-
dia Csaba, aki Magyarország legnépszerûbb fut-
ballcsapatának, a Ferencvárosnak a hátvédje. A
Marosvásárhelyi ASA serdülõcsapatából, Fodor
János irányítása alól indulva Kecskemétre került,
az IFK 2000 labdarúgó-iskolába. Pályafutása ele-
jén a város alakulatában játszott, majd a Székes-

fehérvári Videoton futballistája lett. A most 25
éves játékos ott Magyar Kupát nyert, és a bajnok-
ság második helyén zárt. Utána külföldre szerzõ-
dött, a Mattersburg (Ausztria), a Grosseto (Olasz-
ország) és a Slaven Belupo (Horvátország) színei-
ben játszott. A Ferencvárossal 2014. június 30-ig
szóló szerzõdést kötött az idén. Magyarország vá-
logatottjában eddig tizenháromszor szerepelt.

Marosvásárhelyrõl a Fradiba

„Õszintén szólva, a franciák
nagy csalódást jelentettek
számomra, de ez a mostani
vereség valahol várható volt.
Engem nem lepett meg” –
mondta lapunknak Nemes
Ferenc, a Magyar Labdarúgó-
szövetség volt alelnöke, a
szervezetet ideiglenesen irá-
nyító ad hoc bizottság elnöke. A szakember,
aki a világbajnokság nyitómérkõzését a hely-
színen követte figyelemmel, úgy gondolja,

hogy a házigazda Dél-afrikai
Köztársaság megérdemelte
volna a továbbjutást. „Uru-
guay erõs csapat, de talán
már akkor is gyõzhettek vol-
na” – véli Nemes, aki további
meglepetésekre számít az idei
tornán. A brazilok, a németek
és a hollandok játéka tetszett,

emiatt nekik szurkol. „Talán még a spanyolok-
tól vártam picit többet, de valahogy még nem
hangolódtak rá a vb-re” – magyarázta.

Szakmai szemmel – Nemes Ferenc

Csizmadia csapatkapitány lehet
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