
Nem sikerült kormányt ala-
kítania a tegnapi határidõig

Robert Fico távozó szlovák mi-
niszterelnöknek, ezért megbíza-
tását visszaadta az államfõnek.
Ivan Gasparovic röviddel azután
Iveta Radicová ellenzéki poli-
tikust bízta meg a kormányalakí-
tással, aki a felkérést elfogadta.
Az államfõ délután fogadta a
négy ellenzéki párt vezetõit is,
akik egy új kormánykoalíció lét-
rehozásáról tárgyalnak, s teg-
napra virradóra már sikerült
megállapodniuk a programtézi-
sekben is. A Híd által szorgal-
mazott átfogó kisebbségi tör-
vény kidolgozása és elfogadása
nem került be az új kormányko-
alíció prioritásai közé. 
2. és 4. oldal 

Értékes hulladék

Hatalmas maroktelefon, amely az eldobott
készülékekbõl, mobiltöltõkbõl, számítógép-
billentyûzetekbõl épül fel; halat formázó
szobor nejlonfóliával borított rozsdás fém-
vázból – rendhagyó alkotások hívják fel a
Kolozsvár fõterén sétálók figyelmét a felhal-
mozott hulladék feldolgozási nehézségeire.

új magyar szó
2010. június 24., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2234 ▼
1 amerikai dollár 3,4369 ▼
100 magyar forint 1,5108 ▲

Gyerekcipõben a hazai téeszek

A mezõgazdaság az egyik olyan terület a
román–magyar viszonyban, ahol nincsenek
problémák – nyilatkozta Szabó József An-
dor, Magyarország romániai agrárattaséja,
aki szerint még a gazdasági válságnak sem
sikerült kikezdenie ezt az ágazatot. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Schmitt Pál készül
Sólyom László helyére

Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz–
KDNP kormányszövetség által támogatott
Schmitt Pál lesz Magyarország köztársasági
elnöke augusztus ötödikétõl, amikor lejár
Sólyom László államfõ mandátuma. 

A csatorna hajósa
Bãsescu aligha gondol vissza örömmel
fellépéseire a Dan Diaconescu show-ban,
bár a „szíves vendéglátásra” nemigen le-
hetett panasza: házigazdája készségesen
kiszolgálta, sorra adogatta számára a ma-

gas labdákat, amelyeket az ál-
lamfõ aztán mesteri módon
csapott le. Szimbiózis ala-
kult így ki közöttük: fellépé-

sei megnövelték a nézõszá-
mot, ami viszont az õ vá-
lasztási esélyeit fokozta,
így hálával tartozhatnak
egymásnak.

Bogdán Tibor

Jóváhagyta tegnap hajnalban
a korrupcióellenes ügyészség

kérését a Bukaresti 1. Kerületi Bí-
róság, így Dan Diaconescu, az
OTV mindenese és Doru Pârv
mûsorvezetõ 29 napos elõzetes
letartóztatásba került. Az 1967-
ben született Dan Diaconescu
Marius Tucával, az Antena 1 zöld-
ségárusból lett egykori sztárjával
együtt Caracalból indult a fõvá-
rosba szerencsét próbálni. Fortu-
na istennõ kegyeltje jelenleg
eurómilliókat érõ ingatlanai mel-
lett kétmillió eurós jachtot, 385
ezer eurós Rolls Royce Ohantom,
340 ezer eurós Rolls Royce
Drophed, 200 ezer eurós Bentley
Flying Spur gépkocsit, továbbá
két helikoptert mondhat magáé-
nak. 4. és 9. oldal 

Börtönben 
a nép tévéseÚjabb áldozata van az árvi-

zeknek: tegnap egy Fehér me-
gyei nõt sodort el az ár. Szakértõk
szerint a következõ napokban

nemcsak a kármentés és a bajba
jutottak védelme jelent komoly
feladatot, oda kell figyelni a jár-
ványveszélyre is. 7. oldal

Tavaly még tiltakoztak. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök õsszel lakatot tett az intézményre a kényszerszabadságolások miatt Fotó: Horváth István

Négybõl egy hazamegy
Megyei és helyi szintekre is legyûrûznek a 25 százalékos központi elbocsátások

Fico feladta,
jöhetnek Bugárék

Árvizek után járványok

Önmagukon gyakorolják a kormányzati szervek a megszorító intézkedéseket: a prefektúrákon

elkezdõdött a leépítésekre való felkészülés. Az alkalmazottak negyedét várhatóan a legtöbb

megyében leépítik, a maradóknak sem lesz könnyû a helyzetük. Kevesebb pénzért sokkal több

munkát kell elvégezni, nagyobb felelõsséget kell vállalni.  Az illetékesek szerint alapvetõen át

kell gondolni a prefektúrákon folyó munka megszervezését, szemléletváltásra van szükség. 

Az alkalmazottak feszült légkörben várják, kire jár rá a rúd a következõ idõszakban. 7. oldal 

A víz tegnapra már Kolozsvár lakónegyedeinek parkolóit is ellepte



ÚMSZ

Robert Fico távozó szlovák
miniszterelnök tegnap beis-

merte, hogy kormányalakítási
kísérlete nem sikerült, ezért
megbízatását visszaadta az ál-
lamfõnek. „Az Irány-Szociál-
demokrácia (Smer) elképzelését
egy stabil és erõs kétpárti koalí-
cióról nem sikerült megvalósíta-
ni. Kormányalakítási megbíza-
tásomat ezért ma (szerdán)
visszaadtam” – jelentette ki Fico
azután, hogy fogadta õt a köz-
társasági elnök. A Smer ugyan
majdnem 35 százalékkal meg-
nyerte a parlamenti választáso-
kat, de miután nem talált koalí-
ciós partnerre, nem tudott kor-
mányt alakítani.

Ivan Gasparovic délután már
fogadta a négy ellenzéki párt ve-
zetõit is, akik egy új kormányko-
alíció létrehozásáról tárgyalnak,
s tegnapra virradóra már sike-
rült megállapodniuk a program-
tézisekben is.

A négy párt – Szlovák De-
mokratikus és Keresztény Unió
(SDKU), Kereszténydemokrata
Mozgalom (KDH), Szabadság
és Szolidaritás (SaS), Híd – kö-
zös kormányfõjelöltje Iveta
Radicová (SDKU). A négypárti
koalíciónak a 150 tagú parla-
mentben 79 képviselõje van.

Gasparovic a találkozók után
elmondta: miután Robert Fico
kormányalakítási kísérlete siker-
telen volt, most Iveta Radico-
vának adott kormányalakítási
megbízatást. Radicová megbíza-
tása július 8-ig szól.

„Nagy megtiszteltetés ez szá-
momra” – mondta újságíróknak

Radicová, amikor elfogadta a
felkérést. Kifejtette, hogy már
alakul az új kormánykoalíció, s
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy jó és sikeres kormá-
nya legyen Szlovákiának. „A tá-
vozó kormány jó állapotban ad-
ja át Szlovákiát utódjának, bár-
mit is állít a másik oldal” –
mondta újságíróknak Robert
Fico a kormány délelõtti ülése
utáni sajtóértekezleten. 

A kormány az alkotmánnyal
összhangban az új parlament
megalakulása után nyújtja be le-
mondását. Az államfõ az alaku-
ló ülést július 8-ra tûzte ki. Az
alakulófélben lévõ négypárti
jobboldali koalíció vezetõi a dél-
után folyamán újabb tárgyalási
fordulót kezdtek. A kiszivárgott
értesülések szerint már szóba ke-
rült az új kormány személyi ösz-
szetétele is. 
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Röviden

WTC: 72 holttest maradványai 
kerültek elõ

Újabb 72 holttest maradványaira találtak
New Yorkban a Világkereskedelmi Köz-
pont (WTC) romjai közt – jelentette a The
Washington Post címû amerikai napilap. A
72 emberi maradványra a West Streetrõl
származó törmelékdarabok között bukkan-
tak rá, a terület északi részén elvezetõ váro-
si autópályák egyikén. A testrészek közül
több a szeptember 11-i terrortámadások
olyan áldozataihoz tartozik, akiket eddig el-
tûntként tartottak nyilván. A város négy
esztendeje indította újra a keresést, s azóta
több mint 1800 hasonló leletet sikerült elõ-
ásni. Mint emlékezetes: 2001. szeptember
11-én iszlám terroristák két repülõgépet ve-
zettek a WTC ikertornyainak, amelyek
összedomlottak a támadás következtében,
2700-nál több embert maga alá temetve. Az
áldozatok közül mintegy 1150 személyt so-
ha nem sikerült megtalálni. 

Irán 17 kilogramm húszszázalékos
dúsítottságú uránnal rendelkezik 

Irán már 17 kilogramm húszszázalékos
dúsítottságú uránnal rendelkezik, és havon-
ta további öt kilogrammot tud elõállítani –
mondta tegnap Ali Akbar Szalehi, az iráni
atomenergia-ügynökség vezetõje. Szalehi
kijelentette, hogy nem akarnak akkora
mennyiségû uránt dúsítani, amennyit fel
sem tudnak használni. Április elején a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) 5,7 kilogrammra becsülte a dúsított
urán mennyiségét Iránban. Az iszlám köz-
társaság atomprogramja és az urándúsítás a
feszültségek legfõbb forrása Irán és a Nyu-
gat között.

Tömegesen térnek haza 
a menekültek Üzbegisztánból

A dél-kirgizisztáni etnikai zavargások
menekültjeinek tízezrei tértek haza az
elmúlt hetekben a szomszédos Üzbegisz-
tánból – mondták el tegnap kirgiz tiszt-
ségviselõk, akik szerint a hazatérés nyu-
godt körülmények között zajlik. Az or-
szágos választási bizottság elnöke,
Akilbek Szarijev közben Biskekben kije-
lentette, hogy az új alkotmány alapelvei-
rõl vasárnap tartandó népszavazáson
minden menekültnek biztosítani kíván-
ják a részvételt, beleértve azokat is, akik
még nem tértek vissza az üzbég határ
túloldaláról. A Bakijev elnök megdönté-
se után április közepén felállt ideiglenes
kabinet a délen lezajlott súlyos etnikai
zavargások ellenére ragaszkodik a refe-
rendum megtartásához, hogy megfelelõ
jogalapot teremtsen a következõ kor-
mány számára.

Az csendõrség csapást mért 
a calabriai maffiára

Az olasz csendõrség maffiaellenes szervei
sikeres rajtaütést hajtottak végre szerda reg-
gel a calabriai maffia, a ‘ndrangheta helyi
csoportjai ellen – közölték olasz igazság-
ügyi szervek. Az ügyészség 42 elfogató pa-
rancsot adott ki, negyven bûnözõt kézre is
kerítettek. A csendõrök emellett a maffiata-
gok több mint százmillió euró értékû javait
foglalták le.

Elfogták a jamaicai drogbárót

A jamaicai hatóságok elfogták Christopher
„Dudus” Coke drogbárót, a világ egyik leg-
veszélyesebb kábítószer-kereskedõjét. A he-
lyi rendõrség szerint Coke-ot Kingston pe-
remvárosában fogták el, egy helyi lap vi-
szont azt írta, hogy a drogbáró egy evangé-
likus lelkész hivatalában adta fel magát a
rendõrségnek. Az Egyesült Államok már
korábban kérte az általa a világ egyik legve-
szélyesebb drogkereskedõjének tartott Coke
kiadatását Jamaicától. A jamaicai hatósá-
gok halogatták a drogbáró elfogását, majd
május végén nagyszabású hajtóvadászatot
indítottak utána. 

MTI

Szinte példátlan sikerûek
voltak a bukaresti tárgyalá-

sok, semmilyen negatívum nem
merült föl – jelentette ki Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
tegnap a Duna Televízió Hattól
nyolcig címû mûsorában. „Szá-
munkra a legfontosabb az, hogy
a román államfõ és kormányfõ
is támogatta azt, hogy a magyar
állampolgársági törvény zavar-
talanul megvalósulhasson” –
mondta Semjén Zsolt, aki a hét-
végén tett háromnapos látoga-
tást Romániában. A miniszter-
elnök-helyettes szerint a ma-
gyar–román viszonyban „egy
egészen különös minõségi válto-
zás van”. Közölte, fontos, hogy
Magyarország támogassa Ro-
mánia schengeni rendszerbe va-
ló bekerülését, még akkor is,
„ha bizonyos nyugat-európai
országok behúzták a kézifé-
ket”. Szólt arról, Magyarország-
nak hosszú távú nemzetstratégi-
ai és geopolitikai megfontolá-
sokból is fontos, hogy az Euró-
pában kialakult Nyugat–Kelet
irányú fõ gazdasági tengelyen
túlmenõen létezzen egy észak-
déli, a Balti-tengertõl a Fekete-
tengerig és a Földközi-tengerig
nyúló együttmûködési tengely
is. Ezért a lengyel–magyar–ro-
mán–horvát együttmûködés lét-
fontosságú, energetikai és inf-
rastrukturális értelemben egy-
aránt – mondta. 

Semjén elégedett
bukaresti útjával

Kormányzásra kész az ellenzéki koalíció Iveta Radicová vezetésével Fotó: ujszo.com

Robert Fico feladta
Hírösszefoglaló

Újabb két román katona
vesztette életét Afganisztán-

ban, miután felrobbant a harci
jármûvük a Kabul és Kandahár
közötti autópályán. A nemzet-
közi erõk számára ez volt az
egyik leggyászosabb nap, hiszen
további tizennégy katona
(küztük négyen a NATO színei-
ben)  halt meg egy helikopter-
balesetben és más támadások-
ban. A NATO-parancsnokság
által tegnap nyilvánosságra ho-
zott adatok szerint két katonát
két, házilag gyártott, feltehetõ-
en a tálib szélsõségesek által el-
helyezett pokolgép ölt meg a kö-
zép-ázsiai ország déli részén. A
szervezet korábban arról szá-
molt be, hogy egy másik katoná-
ja ugyancsak Dél-Afganisztán-
ban elesett. A brit védelmi mi-
nisztérium pedig azt közölte,
hogy egy katonájuk a Hilmend
tartománybeli Szangin körzet-
ben vesztette életét a felkelõk tá-
madásában. Júniusban a nem-
zetközi erõk 69 katonája halt
meg. Ez lehet az egyik legna-
gyobb veszteséggel járó hónap a
kilenc éve tartó háborúban. A
legtöbb áldozattal járó hónap
eddig 2009 júliusa volt, amikor
75 külföldi katona, köztük 44
amerikai vesztette életét. Az af-
gán kormányerõk és a szövetsé-
gesek tegnap megöltek nyolc
tálib fegyverest az észak-afga-
nisztáni Kunduz tartományban
- közölte a helyi rendõrség. Mo-
hamed Razak Jakubi tartomá-
nyi rendõrparancsnok elmond-
ta, hogy a Nahri Szufi település-
nél indított mûveletet légi támo-
gatással hajtották végre. 

Hírösszefoglaló

Minden jel arra mutat, hogy a
Fidesz–KDNP kormányszö-

vetség által támogatott Schmitt
Pál lesz Magyarország köztársa-
sági elnöke augusztus ötödikétõl,
amikor lejár Sólyom László jelen-
legi államfõ mandátuma. A ház-
elnököt Orbán Viktor kormányfõ
javasolta tegnap államfõjelöltnek
a kormánypárti képviselõcsopor-
tok számára. Schmitt Pálnak vár-
hatóan egyetlen ellenjelöltje lesz,
Balogh András bangkoki nagykö-
vet, akit korábban a szocialisták
javasoltak államfõnek. Ahhoz,
hogy valaki hivatalosan is jelöltté
válhasson, az Országgyûlés leg-
alább ötven tagjának írásbeli aján-
lása szükséges, a többi párt parla-
menti frakciójának létszáma
azonban ötven alatti, s egyelõre
nem fontolgatnak közös jelöltet.
A hivatalos jelölés határideje pén-
tek dél, a választás jövõ kedden
lesz az Országgyûlésben. 

A kormánypárti képviselõk
mai frakcióülésükön ismerik meg

a jelölésrõl szóló levél tartalmát,
amelyet Orbán Viktor eljuttatott a
Fidesz- és a KDNP-frakció veze-
tõjéhez. A tanácskozáson meg-
hallgatják Schmitt Pált, hasonló-
an Balogh Andráshoz, az MSZP
köztársaságielnök-jelöltjéhez, aki
kedden mutatkozott be a Fidesz-
KDNP frakcióülésén. Lázár Já-
nos frakcióvezetõ korábbi beje-

lentése szerint június 28-án, hét-
fõn délelõtt „végsõ döntés szüle-
tik arról, hogy a Fidesz-frakció a
kereszténydemokratákkal szövet-
ségben kit fog támogatni a június
29-i elnökválasztáson”.

Ha kedden az összes képviselõ
kétharmada igennel szavaz vala-
melyik jelöltre, akkor az ered-
mény kihirdetése után a köztársa-
sági elnök még aznap leteszi az
ünnepélyes esküt. A jelenlegi par-
lamenti arányokat figyelembe vé-
ve valószínûsíthetõ, hogy már az
elsõ fordulóban sikerül megvá-
lasztani államfõnek Schmitt Pált,
így nem lesz szükség a másik két
fordulóra. Az eskütétel várhatóan
még kedden lesz, az új államfõ
azonban csak augusztus 5-én lép
hivatalba, Sólyom László mandá-
tuma ugyanis augusztus 4-én éj-
félkor jár le. 

Schmitt készül Sólyom helyére

A Fidesz támogatásával Schmitt Pál házelnökbõl államfõ lehet

Véres nap
Afganisztánban

Fotó: MTI

Az LMP ragaszkodik Sólyomhoz

Az LMP arra kéri a Fidesz-KDNP-t, tegyék lehetõvé, hogy Só-
lyom Lászlót is jelölhessék köztársasági elnöknek – mondta teg-
nap budapesti sajtótájékoztatóján Schiffer András. A frakcióve-
zetõ kijelentette, hogy az LMP választmánya és frakciója egy-
hangúlag támogatná az államfõ újraválasztását, de kevés a kép-
viselõjük ahhoz, hogy Sólyom Lászlót jelölhessék. Elmondta,
hogy más frakciók támogatását is várják az államfõ jelöléséhez.
Kitért arra is, hogy kíváncsiak Schmitt Pál és Balogh András el-
képzeléseire is, ezért az LMP frakciója szeretné õket is meghall-
gatni még az elnökválasztás elõtt.



M. Á. Zs.

„Optimista vagyok, de lássuk
mi történik 24-én” – felelte

Sebastian Vlãdescu pénzügymi-
niszter arra az újságírói kérdésre,
hogy milyen esélyt lát arra, hogy
a készenléti hitel ötödik részlete
idõben megérkezik. Az Alkot-
mánybíróság ma tárgyalja azt a
négy beadványt, amelyet a Leg-
felsõbb Bíróság és az ellenzék
nyújtott be a kormányzati fele-
lõsségvállalással elfogadott bér-,
és nyugdíjcsökkentõ törvények
ellen. Ha a taláros testület nem
talál kivetnivalót a két jogsza-
bályban, akkor a román kormány
szándéknyilatkozata jövõ hétfõn
a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
igazgatótanácsa elé kerül. Ha a

törvények az IMF-vezetõk tet-
szését is elnyerik, akkor az utol-
só, mintegy 800 millió eurós
részlet átutalásra kerülhet. Mint
ismeretes, a bizalmatlansági in-
dítvánnyal egy idõben a kor-
mányt támogató pártok és az el-
lenzékiek azért is „vérre menõ”
harcot vívtak, hogy kik töltik be
a taláros testületben megürese-
dett három alkotmánybírói tiszt-
séget. Végül a koalíciós pártok-
nak sikerült átvinniük akaratu-
kat, így a testületben jelenleg 5–4
arányos többségbe kerültek a
„kormányhû” tagok. 

A tegnapi kormányülés után
Vlãdescu pénzügyminiszter úgy
fogalmazott, hogy „2011-ben a
bérek és nyugdíjak semmiképpen
nem lesznek a lefaragások utáni

szinten”. Arra a pontosítást kérõ
újságírói kérdésre, hogy ez az ere-
deti szintre való visszatérést vagy
további csökkentést jelent, nem
óhajtott válaszolni. Annyit vi-
szont elmondott, hogy a nyugdí-
jakat a jövõ évi költségvetési tör-
vény határozza majd meg.
Vlãdescu levélben figyelmeztette
a parlament házelnökeit, elkép-
zelhetõ, hogy az állami költségve-
tés jövõre sem lesz olyan „állapot-
ban”, hogy át lehessen utalni azo-
kat az összegeket, amelyek kipó-
tolhatják a társadalombiztosítási
büdzsét. Ezért – mondta a pénz-
ügyminiszter – a kormány fenn-
tartja magának azt a jogot, hogy
a nyugdíjpont értékét az állam-
kasszába befolyt összegek függvé-
nyében évente módosítsa. 
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Mondhatnánk: benne volt
a pakliban, hogy az or-
szág legbüntetettebb té-
vécsatornája – vagy
még inkább: csatorna-
tévéje – az OTV után
annak mindenható és
mindenes tulajdonosa

is lebukik. Még akkor
is, ha az OTV az államfõ-választási kam-
pány idején Traian Bãsescu és visszhangja,
Emil Boc amolyan házi tévéjévé vedlett át.
Dan Diaconescu most elvileg huszonkilenc
napon át a rács mögül szervezheti meg
„szenzációs leleplezéseit” (és miért ne tehetné
meg, amikor a legnagyobb romániai maffió-
zó, Nuþu Cãmãtaru is cellájából irányította
bûnhálózatát). Bár nem kizárt, hogy õ szigo-
rúbb bánásmódban részesül majd, és igen
valószínû, hogy nem számíthat sem az ál-
lamfõ, sem a miniszterelnök támogatására.
A választási kampánynak vége, immár egyi-
küknek sincs szüksége az OTV-re, amelynek
szennyétõl nyilván most igyekeznek minél
gondosabban elhatárolódni. 
Traian Bãsescu aligha gondol vissza öröm-
mel fellépéseire a Dan Diaconescu show-ban,
bár a „szíves vendéglátásra” nemigen lehetett
panasza: házigazdája készségesen kiszolgálta,
sorra adogatta számára a magas labdákat,
amelyeket az államfõ aztán mesteri módon
csapott le. Nagyszerû szimbiózis alakult így
ki közöttük: fellépései megnövelték a nézõszá-
mot, ami viszont az õ választási esélyeit fo-
kozta, így hálával tartozhatnak egymásnak.
Az államfõ azonban mostanság egyáltalán
nem örülne annak, ha emlékeztetnék rá,
hogy nevét, arcát, rangját és tekintélyét adta
egy olyan csatornatévének, amelyben elõtte –
többek között – jövendõmondók, kuruzslók,
varázslók, utcalányok, stricik és „elodiológu-
sok” és egyéb kétes személyek ültek a meghí-
vott székén. (Aminthogy egyébként most ön-
magát és „elnöki pártját” is megpróbálja kü-
lönválasztani, legalábbis a közvélemény sze-
mében, a mind népszerûtlenebbé váló kor-
mánytól).
Mindennél viszont jóval súlyosabb az a tény,
hogy az idõtájt, amikor a Cotroceni-palota
ideiglenes lakója az OTV-csatornában fel-
bukkant, a Korrupcióellenes Igazgatóság és
a Román Hírszerzõ Szolgálat már javában
gyûjtötte a terhelõ adatokat a zsarolással és
fenyegetéssel gyanúsított Diaconescu ellen.
Öreg hiba lenne, ha Bãsescu esetleg arra hi-
vatkozna, hogy minderrõl semmit sem tu-
dott; egyrészt ezt nehezen hinné el bárki is a
titkosszolgálatok – és részben az igazságszol-
gáltatás – urának, másrészt a nem tudás
nem mentesít a felelõsségvállalás alól, aho-
gyan az egyszerû állampolgár sem érvelhet a
törvény nem ismeretével.
Így, ha Diaconescut elítélik (az ügynek új szí-
nezetet adhat az, hogy Románia most megvi-
tatott védelmi stratégiája az ország „sérülé-
kenységi tényezõi” között említi a sajtót), az
államfõ is „kolaterális áldozatává” válik, hi-
szen az általa meghirdetett korrupció elleni
küzdelem élharcosaként egy köztörvényes se-
gítségével (is) nyert választásokat. Miután pe-
dig a szintén általa támadott tévé-mogulok
médiatengere – akárcsak a flotta – kifogyott
alóla, a Diaconescu-féle tévé csatornájának
szennyes vizén hajózott be a mentelmet nyúj-
tó cotroceni-i révbe.

Román lapszemle

A csatorna hajósa

Bogdán Tibor

Mihai Constantiniu  idõs énekesnek ele-
ge lett abból, hogy tehetségtelen „cicik-
kel és popsikkal” versenyezzen a nézett-
ségért. (Puterea) Az ügyészség meg-
szüntette a nyomozást Gregorian Bivo-
laru ellen, így a Guru néven elhíresült
MISA-jogi akár haza is térhetne svédor-
szági számûzetésébõl. (Jurnalul Naþional)

Hat olasz benzinnel leöntött és fel-
gyújtott egy románt, miután rajtakapták
õket, hogy mezõgazdasági felszerelése-
ket próbáltak ellopni. Az „áldozat” túlél-
te a megleckéztetést, olasz támadói ellen
emberölési kísérlet vádjával eljárás in-
dult. (Jurnalul Naþional) 

Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter arra számít, hogy a talárosok a kormány pártját fogják

Talárosok kezében

ÚMSZ

A szociáldemokraták után
tegnap a Nemzeti Liberális

Párt (PNL) is egyszerû indítványt
nyújtott be Radu Berceanu szállí-
tásügyi miniszter ellen. A közleke-
désellenes és lopáspárti miniszter cí-
mû dokumentum szerint Ber-
ceanu szándékosan nehezítette a
közlekedésügyi projekt megvaló-
sulását a 2009–2010-es periódus-
ban. A liberálisok azt állítják,
hogy a miniszter ellehetetlenítette
az autópályák megépítését, és mi-
atta 700 személyt bocsátottak el
az erdélyi autópálya megvalósítá-
sával megbízott Bechtel cégtõl.

Továbbá azzal vádolják, hogy
kampánycélra használta fel az
említett projekteket, illetve hogy
közpénzeket folyósít a Demok-
rata–Liberális Párthoz (PD-L)
közeli cégek számlájára. Szakma-
ilag pedig süket maradt minden
repülõtéri vagy folyami fejlesztést
illetõ javaslatra. „Igen nagy el-
szántság kell ahhoz, hogy valaki
ilyen mértékben megakadályoz-
za az uniós pénzekbõl megvaló-
sítható autópálya létrejöttét.
Csak olyasvalaki, aki igazán gyû-
löli az autópálya-építéseket, érhe-
ti el azt a fantasztikus teljesít-
ményt, hogy négy év alatt egyet-
len eurót sem költ az erre szánt
uniós pénzalapból” – áll az indít-
vány szövegében.

Az 52 liberális honatya által
aláírt egyszerû indítvány szerint
azt követõen, hogy szégyenlete-
sen elvesztette a Bákó, Brassó,
Szászrégen, Marosvásárhely és
Medgyes körgyûrûinek megépí-
tésére szánt Világbank-támoga-
tást, Berceanu „elérte azt a telje-
sítményt is”, hogy leállította a
Comarnic–Brassó autópálya-
projektet. S mindezek után, szo-
kásához híven, nem vállalta a fe-
lelõsséget „óriási és vérlázító ku-
darcaiért”. 

A liberálisok nem feledkeztek
meg a „vasúti szállítás katasztro-
fális helyzetérõl” és a „repülõtéri
infrastruktúra-fejlesztések iránti

csökönyös érdektelenségrõl”
sem. Ez utóbbi kapcsán a Brassó
melletti nemzetközi repülõtér
megépítésének leállítását róják fel
a szállításügyi miniszternek.
„Berceanu össze akarja olvaszta-
ni az Otopeni és Bãneasa repülõ-
tereket, ami valószínûleg idõvel
oda vezet, hogy az utóbbi meg-
szûnik. Hazai példák is mutatják,
hogy térben közel fekvõ légikikö-
tõk – Kolozsvár, Marosvásárhely,
Nagyszeben – képesek fennma-
radni és fejlõdni konkurenciális
viszonyban” – kritizál az egysze-
rû indítvány. 

Mint ismeretes, az ellenzék ed-
dig a Boc-kabinet öt minisztere el-
len nyújtott be egyszerû indít-
ványt. Elsõként Daniel Funeriu
oktatásügyi tárcavezetõt vonták
kérdõre, õt Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter követte. Harma-
dikként a most is pellengérre állí-
tott Radu Berceanu került sorra,
akit idén áprilisban a szociálde-
mokraták tartottak alkalmatlan-
nak. A negyedik egyszerû indít-
vány „szenvedõ alanya” Gabriel
Oprea védelmi tárcavezetõ volt,
utolsóként Sebastian Vlãdescu
pénzügyminiszternek kellett szá-
mot adnia tevékenységérõl. Kö-
zös nevezõje minden eddigi egy-
szerû indítványnak, hogy a koalí-
ciós pártok szolidarizáltak mi-
nisztereikkel, és leszavazták
mindegyik dokumentumot. 

ÚMSZ

Végsõ szavazással jóváhagy-
ta kedden este a képviselõház

a polgári perrendtartási, illetve a
büntetõeljárási törvénykönyvet.
„Egy eredetileg rendõrállami
koncepcióra épülõ jogszabályt si-
került európai jellegûvé tenni,
nem utolsósorban az RMDSZ
számos ilyen irányú javaslatának
köszönhetõen” – mondta el Már-
ton Árpád képviselõ, hozzátéve,
a törvény egésze összehasonlít-
hatatlanul jobb, mint a hatályos
jogszabály, illetve az a változat,
amely a bizottság asztalára ke-
rült. A törvény általános rendel-
kezései szabályozzák az anya-
nyelvhasználatot a büntetõeljárás
során, a legfontosabb módosítás
kimondja, hogy ha valaki nem
ért vagy nem fejezi ki jól magát
románul, tolmácsot vehet igény-
be (ez azt jelenti, hogy nemcsak
külföldi állampolgár jogosult er-
re), illetve igényelheti a vádirat
anyanyelven való összeállítását.
Márton Árpád legfontosabb mó-
dosító indítványa értelmében a
vádlott személy azonosító adata-
inak sorából a „nemzetiség” pon-
tot törölték, hiszen – mint mond-
ta – a per folyamán és annak ki-
menetelét tekintve a személy
nemzetiségének nem lehet fon-
tossága. 

„Európai” 
törvénykönyvek

Újabb indítvány Berceanu ellen

Cs. P. T.

A Szövetségi Állandó Ta-
nács tegnap döntött arról a

két személyrõl, akiket az
RMDSZ a közszolgálati televí-
zió, illetve rádió igazgatótaná-
csába javasol, ám a jelöltek nevét
szombatig nem kívánják nyilvá-
nosságra hozni. Kovács Péter
ügyvezetõ alelnök, a SZÁT tagja
érdeklõdésünkre arra hivatko-
zott, a többi parlamenti párt sem
közölte még jelöltjei nevét. Mint
ismert, a két intézmény 13-13 ta-
gú igazgatótanácsába 9-9 tagot a
parlamenti alakulatok (köztük a
nemzeti kisebbségek frakciója)
delegálnak. A házbizottságok
tegnapi döntése értelmében hét-
fõig várják a pártok javaslatait, a
parlamenti szakbizottságok még
aznap meghallgatják a jelölteket.
A honatyák kedden hagyják jóvá
az új igazgatótanácsi tagok man-
dátumát, s akkor szavaznak a két
intézmény vezetõjérõl is. A frak-
ciók közötti egyezség értelmében
a televízió igazgatótanácsába a
demokrata-liberálisok (PD-L)
három, a szociáldemokraták
(PSD) három, az RMDSZ, a li-
berálisok (PNL) és a nemzeti ki-
sebbségek egy-egy tagot delegál-
nak. Szintén egy-egy tagot java-
sol a kormány és az elnöki hiva-
tal, két-két hely pedig az intéz-
mény alkalmazottait illeti meg.
A rádió vezetõ testületébe az
egyezség szerint a PSD három, a
PD-L kettõ, a PNL kettõ, az
RMDSZ pedig egy személyt ja-
vasolhat. Mindeddig csupán a li-
berálisok nevezték meg jelöltjei-
ket, a PD-L tegnap lapzártánk
után döntött errõl, a PSD pedig
hétfõre ígérte a nevesítéseket.
Egy korábbi koalíciós alku révén
megtörténhet, hogy a rádió
elnöki tisztségét az RMDSZ
kapja meg. 

„Titkosak” az
RMDSZ-jelöltek

Radu Berceanu Fotó: ÚMSZ
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Bogdán Tibor

Az OTV mûködése né-
hány év alatt valóságos

médiajelenséggé vált Romá-
niában. Adásaiban – amint
azt megalapítója, tulajdono-
sa és mindenese, Dan
Diaconescu elõszeretettel
hangoztatta – mindenki szót
kaphatott az iparmágnástól
a koldusig, a bírától a bûnö-
zõig, a kispolgártól a nagy-
világi díváig. Leginkább
azonban az alvilág figurái
jelentek meg késõ esti, éj-
szakai mûsoraiban. Munka-
társai oknyomozó riportja-
ikban a rendõrséggel, a bûn-
üldözõ szervekkel párhuza-
mosan végeztek kivizsgálá-
sokat, és – meg kell adni –
nem egyszer hamarabb buk-
kantak használható nyom-
ra. Az OTV leginkább a
nyomtalanul eltûnt brassói
ügyvéd, Elodia Ghinescu
késõ éjszakákba és végtelen-
be nyúló „felkutatásával”
híresült el.

A nép televíziója

Az OTV elõdje egy Dan
Diaconescu által 1994-ben,
füzetméretben megjelente-
tett obskúrus lapocska, az
Oglinda volt. Ez volt a legol-
csóbban forgalmazott újság,
amely szerény olvasottsága
ellenére is rendkívül sok álla-
mi reklámot kapott, állítólag
annak köszönhetõen, hogy
abban az idõben Diaconescu

közeli kapcsolatban állt a
Vãcãroiu-kormány államtit-
kári rangú szóvivõjével, Ion
Mihai Roºcával. Belõle nõtt
ki aztán 2000-ben az Oglinda
TV, a mai OTV, miután
Diaconescu kellõ tévés ta-
pasztalatra tett szert a
Tele7abc mûsorvezetõjeként. 

Az új tévéadó vulgárissá-
gig menõ szabadossága mi-
att kezdettõl fogva összetû-
zésbe került az Országos Au-
diovizuális Tanáccsal (CNA),
amely 2002-ben felfüggesz-
tette a csatorna adásait. A
tévé három év múlva indult
újra, Dan Voiculescu lányá-
nak, Cameliának köszönhe-
tõen, aki idõközben maga is
médiacézár lett, Diaconescu
azonban hivatalosan nem
szerepelt a tulajdonosok kö-
zött, így a mai napig találga-
tások tárgya az, hogy ki is áll
az OTV mögött.

Tény viszont, hogy a tévé-
adó népszerûsége hihetetlen
mértékben megnõtt,
Diaconescu egyenesen a
„nép televíziójának” tartja.
Bár a nézettség megugrásá-
val hasonló ütemben gyara-
podtak bevételei, a rá kirótt
büntetések is gyorsan szapo-
rodtak. Az OTV arról is hí-
ressé vált, hogy a CNA ré-
szérõl a legtöbb bírságot kap-
ta, de nevezetes lett arról is,
hogy ezek közül jóformán
egyet sem fizetett ki. 

Traian Bãsescu államfõ,
miután igen rossz viszonyba
került a közszolgálati tévé

szociáldemokrata elnökével,
Alexandru Sassuval, de a két
legnagyobb hírtévé, a Realita-
tea TV és az Antena 3 tulajdo-
nosaival, Sorin Ovidiu
Vântuval és Dan Voiculescu-
val is, legutóbbi elnökválasz-
tási kampánya idején gyakori
vendége volt az OTV-nek.

2008-ban Diaconescu be-
indította másik tévéadóját, a
neve kezdõbetûit viselõ DD
TV-t.

Mindkét tévé a médiában
lehetséges valamennyi vétsé-
get elkövette: rágalmazott,
gyalázkodott, a közönséges-
ség és a pornográfia határait
már belülrõl súroló adásokat
sugárzott, zsarolt, fenyege-
tõzött. Utóbbi két bûnért ke-

rült most elõzetes letartózta-
tásba Dan Diaconescu, miu-
tán Doru Pârv jövendõmon-
dó segítségével kompromit-
táló felvételek közzétételével
zsarolta meg az Arad me-
gyei Zaránd polgármesterét,
Ion Moþot, akitõl százezer
eurót követelt – és 31 ezret
kapott. 

A fõszereplõ: 
Dan Diaconescu

Az 1967-ben született
Dan Diaconescu Marius
Tucával, az Antena 1 zöld-
ségárusból lett egykori sztár-
jával együtt Caracalból in-
dult a fõvárosba szerencsét
próbálni. Közösen indítot-
ták el a Jurnalul naþional cí-
mû napilapot, útjaik azon-
ban hamar szétváltak: Tucã
hûséges maradt Voiculescu
Intact sajtótrösztjéhez,
Diaconescu pedig az egyik
leggazdagabb romániai saj-

tós lett. Az OTV, amely egy
bukaresti garzonból kezdett
sugározni, 33 millió eurós
vagyont hozott neki. Egye-
bek között egy 500 ezer és
egy 2,5 millió eurós villája
van a fõváros protokollöve-
zetének számító Primãverii
negyedben, ahol a telek
négyzetmétere 5000 eurót
ér. A Carol sugárúton 10
millió eurós tömbházzal
rendelkezik, és egy irodahá-
zat is megvásárolt a Bãneasa
negyedben. Ezenkívül
Konstancán van 250 ezer
eurót érõ tengerparti lakása,
és ugyannyiért vásárolt saját
nyaraló várja Sinaián.

Az ingatlanok mellett két-
millió eurós jachtot, 385
ezer eurós Rolls Royce
Ohantom, 340 ezer eurós
Rolls Royce Drophed, 200
ezer eurós Bentley Flying
Spur gépkocsit, továbbá két
helikoptert mondhat magáé-
nak.

A mellékszereplõk: 
a jövendõmondó 
és a polgármester 

Doru Pârv, a jövendõmon-
dó aligha láthatta elõre, hogy
Dan Diaconescuval együtt õt
is õrizetbe veszik, különben
nem bocsátkozott volna bele
a zsarolási kalandba. Õ 2005-
ben jött rá, hogy a „paranor-
mális képességek” kiváló
pénzszerzési lehetõséget je-
lentenek a 21. század Romá-
niájában, és a „túlvilági” üze-
netekbõl jóval több pénzt le-
het kibányászni, mint az evi-
lági üzletkötésbõl. Így létre-
hozta a Bukarestben és Ara-
don mûködõ Kundalini cé-
get, amelynek neve szanszk-
rit nyelven az élet õsenergiá-
ját jelenti. Ez a cég kötött az-
tán szerzõdést az OTV-vel a
Hetedik érzék címû mûsorra,
amely csakhamar igen nép-
szerû lett. A vállalkozás évi
üzleti forgalma a kezdeti
5250 lejrõl tavaly már közel
400 ezer lejre ugrott.

Ion Moþ valóban elkövet-
hetett valamit, ha késznek
mutatkozott a zsarolásnak
engedve fizetni. Zaránd 47
éves polgármestere maga
sem szegény, egyebek között
1300 juh és a helyi autómosó
cég tulajdonosa. Felesége
mellett huszonéves élettársat
is tart, aki számára egy pati-
kát is berendezett a települé-
sen. Emellett két háza és két
gépkocsija van, egy Nissan
terepjáró és egy Volkswagen.

A politikában is jártas,
2008-ig a Demokrata– Libe-
rális Párt tagja volt, de a
2008. évi helyhatósági vá-
lasztásokon már a Konzerva-
tív Párt színeiben nyerte el
mostani tisztségét. 

A csatornatévé: román „sikersztori”

Gyulay Zoltán

A német, finn, horvát és
az izlandi miniszterelnök

asszonyok mellett várhatóan
szlovák kolléganõvel „erõ-
sõdhet” a nõi nem a politiká-
ban. Robert Fico leköszönõ
szlovák miniszterelnök
ugyanis visszaadta a kor-
mányalakítási megbízást Ivan
Gasparovic államfõnek, s ez-
zel megnyílt az út az ellenzék
jelöltje, Iveta Radicová elõtt.

Megalázó mondatok

Fico négy esztendõvel ez-
elõtt olyan választás elé ke-
rült – persze, csak elméletben
–, amely közül az egyik vál-
lalhatatlan volt a számára:
bevonni a koalícióba az akko-
ri egyedüli magyar pártot, a
Magyar Koalíció Pártját
(MKP). Helyette a szélsõsé-
gesen nacionalista Ján Slotát

és a hozzá képest kissé mérsé-
keltebb, de a magyarokban
ugyancsak ellenséget látó
Vladimír Meciart választotta.
Ez a négy év valóságos vesz-
szõfutás volt a szlovákiai ma-
gyar kisebbség számára. A
rendkívül hátrányos, az euró-
pai normákkal nehezen ösz-
szeegyeztethetõ nyelvtör-
vénnyel bezárólag ide sorol-
ható a dunaszerdahelyi fut-
ballstadionban a magyar
szurkolók elleni rendõrattak
és egy nyitrai magyar egyete-
mista lány, Malina Hedvig ti-
tokzatos megverése, és a ha-
tóságok elõtti kálváriája.
Robert Fico Irány–Szociálde-
mokrácia (Smer) nevû pártját
a magyar szocialisták segítet-
ték vissza a Szocialista Inter-
nacionáléba, amiért állandó
megaláztatás volt a köszönet:
a távozó szlovák miniszterel-
nök például „kócos asszony-
nak” nevezte az akkori buda-

pesti külügyminisztert,
Göncz Kingát (a volt államfõ
lányát), Szent Istvánt pedig
„lovas bohócnak” titulálta.

Ján Slota, a koalíciós part-
ner Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) vezére még ennél is to-
vább ment a gyalázásban: Bu-
dapestet például a legszíve-
sebben tankokkal foglalná el,
Észak-Komáromban pedig a
szövetséges hatalmaknak a
trianoni döntésért köszönetet
mondó emlékoszlopot ava-
tott, szöveges felét Magyaror-
szág felé fordítva. Hozzájuk
képest Szlovákia háromszo-
ros miniszterelnöke, az eddigi
legkisebb koalíciós tényezõ-
nek számító Néppárt – De-
mokratikus Szlovákiáért
Mozgalom (HZDS) alapítója
és elnöke, a Duna elterelõje
fogát vesztett oroszlán,
Vladimir Meciar a legutóbbi
választásokon már be sem ju-
tott a pozsonyi parlamentbe.

A Híd – Most születése

Ami azonban a felvidéki
magyarságot a legérzéke-
nyebben érintette: nem ug-
rotta meg az öt százalékos
parlamenti küszöböt a MKP

sem (bár néhány századdal
még így is megelõzték
Meciarékat), viszont a várt-
nál jobban szerepelt a ma-
gyar-szlovák közös párt, a
Híd – Most. A Bugár Béla el-
nökölte szervezet abból az
MKP-ból vált ki 2009-ben,
amely az 1994. évi parlamen-
ti választásokon koalíciót al-
kotó három szlovákiai ma-
gyar párt (a Bugár Béla vezet-
te Magyar Keresztényde-
mokrata Mozgalom, a
Duray Miklós elnökölte,
szintén jobboldali Együttélés
Politikai Mozgalom és az A.
Nagy László irányította libe-
rális Magyar Polgári Párt) tö-
mörülése révén egységes,
nemzetiségi alapon szervezõ-
dõ kisebbségi magyar párt-
ként jött létre. Az MKP
ugyanis 2007-ben új elnököt
választott az akkori minisz-
terelnök-helyettes Csáky Pál
személyében, s ennek nyo-
mán feszültség alakult ki a
pártban.

Markó Béla az RMDSZ el-
nöke és akkor már frissen
megválasztott magyar kor-
mányfõként Orbán Viktor, a
Fidesz elsõ embere nyíltan az
MKP mellett agitált, ami –

valljuk meg – enyhén szólva
is pikáns politikai helyzetet
eredményezett, hiszen az
RMDSZ és a Fidesz viszo-
nya nem felhõtlen, bár köze-
ledés mindkét oldalról ta-
pasztalható. A szlovákiai
kampányban nyújtott segít-
ség mégsem volt elegendõ a
sikerhez – sõt: egyes elemzé-
sek szerint hátráltató ténye-
zõként értelmezhetõ.

Nincs „magyar kártya”

Szlovákiában ugyanis ki-
derült, hogy a „magyar kár-
tya” nem játszható ki – egyik
oldalról sem. Ezt a tételt lát-
szik igazolni a „kétnemzeti-
ségû” Bugár-párt (jelmonda-
ta szerint „az együttmûködés
pártja”) viszonylagos sikere
az, hogy a 150 tagú pozsonyi
parlamentben 15 képviselõi
helyhez jut, megosztva a ma-
gyarok és a szlovákok közt:
az elõbbiek hét mandátumot
kapnak (szemben az elõzõ
ciklus 20 MKP-helyével, jól-
lehet ellenzékben). Bugárt
azonban egyes politikusok
úgy jellemzik, hogy nem a
magyar identitás megõrzésé-
nek, sokkal inkább az asszi-

miláció elõsegítésének élhar-
cosa. Miután Fico visszaadta
a kormányalakítási megbí-
zást, az eddig ellenzékinek
számító négy másik párt – a
Szlovák Demokratikus és
Keresztény Unió (SDKU), a
Kereszténydemokrata Moz-
galom (KDH), a Szabadság
és Szolidaritás (SaS), vala-
mint a Híd – elõzetes megál-
lapodása alapján Iveta
Radicová a kormányfõi poszt
várományosa. Bár a magya-
rok számára ezúttal nincs ki-
látás miniszterelnök-helyette-
si tisztség betöltésére, és a
Híd által szorgalmazott átfo-
gó kisebbségi törvény kidol-
gozása és elfogadása nem ke-
rült be az új kormánykoalíció
prioritásai közé. Bugár Béla
szerint sikerült keresztülvin-
niük, hogy a jövõben módo-
sítsák a szlovák állampolgár-
sági törvényt, eltávolítsák az
államnyelvtörvény egyes vi-
tatott elemeit, és megkezdjék
a munkát a nemzeti kisebbsé-
gi kultúrák finanszírozását
szabályozó törvényjavasla-
ton. A négypárti koalíció 79
képviselõjével kényelmes
többségre számíthat a pozso-
nyi parlamentben. 

Robert Fico megy, a magyarok jönnek

Hogyan lehet egy bukaresti garzonlakásból 33 millió eurós
hasznot húzni? A titkot az OTV tévéadó tulajdonosa és
sztárja, Dan Diaconescu árulhatná el – bár ebben most 
29 napra szóló fogvatartása némiképpen akadályozza.

Ismét kormánytényezõ lehet a ma-
gyarság politikai képviselete Szlovákiá-
ban, bár az önmagát „az együttmûkö-
dés pártjának” nevezõ Híd – Most és
vezetõje éles bírálatokat is kapott.

Bukarest, Primãverii negyed: Dan Diaconescu olcsóbbik, 500 ezer eurós villája



Eddig sem ártott volna, ha a romániai politi-
kai elit Magyarországra figyel. Most pedig
egyenesen hasznos lenne. 
A hazai politikusok menetrendszerûen elkö-
vették azokat a bûnöket, amelyeket az elmúlt
húsz évben kormányzó Magyar Demokrata
Fórum, a Fidesz, a Magyar Szocialista Párt
is vétett. Noha Magyarország államadóssága
már a rendszerváltás idején is tetemes volt,
az egymást követõ kormányok populizmus-
ból újabb és újabb kölcsönöket vettek fel, bá-
torították a mértéktelen fogyasztást, bevezet-
ték a tizenharmadik havi bért, nyugdíjat. Ro-
mániában a hét-nyolc százalékos gazdasági
növekedés idõszakában megduplázódtak a
nyugdíjak és a bérek, noha azok kifizetését
szintén hitelekbõl lehetett biztosítani. 
Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde – a beis-

merés, hogy hazudtak reg-
gel, hazudtak este a tudat-
lan és megvásárolható
szavazónak – akkor hang-
zott el, amikor a magyar
gazdaságban már nagy volt

a baj. A román kormány
öszödi beszédét nem a
kormányfõ, hanem a
pénzügyminiszter

mondta el, megtoldva azzal, hogy ennek a
még tudatlanabb, szegénysége miatt még ke-
vesebbért megvehetõ népnek akár tovább is
hazudhattak volna. 
Ám amikor a pénzügyminiszter bevallotta:
nagy a baj, valójában nagyon nagy volt.
Ugyanis a Boc-kormányok
másfél év alatt megtoldot-
ták a Magyarországon meg-
tett téves lépéseket. Az áta-
lányadó bevezetésével 120
ezer céget sepertek el, ezzel
háromszázezer új munka-
nélkülit avattak, az állam-
kassza bevételei pedig a vá-
rakozással ellentétben, csökkentek. A magán-
szektorból a munkanélkülieket – már akinek
volt a kormánypárt-klientúrához tartozó ro-
kona, ismerõse – a közszférában alkalmaz-
ták, ily módon felduzzasztották az appará-
tust.Tavaly, hogy folyósíthassa a közalkalma-
zotti béreket és nyugdíjakat, a kormány el-
szívta a magángazdaságtól a hiteleket. A
Nemzetközi Valutaalaptól felvett kölcsönt is
az állami bürokratikus rendszer fenntartására
fordította, a munkahelyteremtõ állami beru-
házások értéke a nullához közelített.
Ma Románia és Magyarország is bajban

van. Szinte egyidõben beszéltek a gondok-
ról és azok elhárításának lehetõségérõl a
miniszterelnökök.
Orbán Viktor azt mondta, igazi kapitaliz-
must akar, szabad piacgazdaságot és az
egyéni érdekekbõl képzett közjót. Ennek

pedig egyértelmû módsze-
rei vannak, például a gaz-
dagságot büntetõ progresz-
szív adózás eltörlése, a cé-
gek jövedelemadójának
csökkentése. 
Emil Boc megszorításokat
hirdetett. Szegénységet,
amely anarchiába torkoll-

hat, mint az ezredfordulón Argentínában.
Szinte senki sem hisz a Boc-féle kapitaliz-
mus sikerében, amely köszönõviszonyban
sincs a közjóval. Milyen hozadéka lehet a
bér- és nyugdíjcsökkentésnek? Valószínû
semmilyen, hiszen igaz, hogy csökken az
államkassza kiadása, de a bevétele is, így a
Valutaalap által kért mérleg-egyensúly to-
vábbra sem valósul meg. Jöhet az õsszel az
adóemelés… 
Nem csoda, ha a lakosság bizalmatlan a
kormánnyal szemben, s ez a legfõbb aka-
dálya lehet a válságból való kilábalásnak.

Bizalmi tõke hiányában a krízis leküzdése
szinte lehetetlen. Az is érezhetõ, hogy az
erdélyi magyarok is egyre bizalmatlanab-
bak a Bocot támogató RMDSZ-szel szem-
ben. Az RMDSZ nagy felelõsséget vállalt,
amikor a Boc-kormány mellett kiállt. A
gazdasági növekedés elérésének esélye – a
jelenlegi kormányelképzelések alapján ítél-
ve – rendkívül csekély. Ám az is igaz, hogy
nem nulla. Ha sikerül élénkíteni a gazdasá-
got, az RMDSZ a felelõsségvállalását biza-
lomra válthatja. Ha nem, akár a felvidéki
Magyar Koalíció Pártjának a sorsára is jut-
hat. 
Közösségi érdek lenne a siker, ám ezért az
RMDSZ-nek el kell fogadtatnia a koalíciós
partnerrel magyarországi mintára készült
javaslatait: a közterhek és a közkiadások
csökkentését, a maffiózó hálózatokhoz ha-
sonlóan mûködõ pártklientúra lebontását,
a Széchenyi-tervhez hasonló
Kogãlniceanu-terv elindítását, a bankok
megadóztatását, a kis- és közepes vállalko-
zások iránti támogatás növelését és a jóhi-
szemû hatósági ellenõrzés bevezetését. 
A példáért tehát a szomszédba kell menni,
többet érhet a Bajnai- és Orbán-példa, mint
a Valutaalap milliói! 

– Igen erõs, magyar etnikumú reálértelmiség nõtt fel. Ady még
csak a gyorsan polgárosodó zsidóságban reménykedhetett, nem
lehetett fogalma arról, hogy száz év múlva arányát tekintve
több, a szárnyát még csak bontogató vállalkozónk lesz, mint a
nyugati országoknak.
– Sikerült megtörni a katolikus klérus ezer éves társadalmi és
politikai hatalmát. Ezen a téren még messze vagyunk ugyan a
bennünket is integráló Nyugat-Európától. Arról Ady sem mert
álmodni, amennyire ebben eljutottunk. 
– Legmesszebbre azon a téren jutottunk, amelyiken Ady a leg-
pesszimistább volt: a magyar nacionalizmus leépülésében. A nép
nagy többségét nem lehet nacionalista kalandokba beleheccelni. 
Sok tekintetben száz év alatt, gyakran poklokat járva, megvaló-
sultak Ady álmai, de azért nem annyira, hogy ma is ne kelljen
félnie Ady cikkeitõl, véleményétõl azoknak az erõknek, amelye-
ket õ nacionalizmussal, klerikalizmussal, junkerizmussal vádolt.
Ezek még mindig elég erõsek ahhoz, hogy Adyt elhallgattassák.
Ezért kell helyette szólnom.
Az jelentette a másik motivációmat, hogy most, öregen sorra ta-
lálkozok olyan nézetekkel Adynál, amikre nélküle jutottam.
Nemcsak tanítványa vagyok, hanem késõbb született lelki roko-
na is. Ezt igazolja a könyv számos fejezete, amiben a több évti-
zedes véleményem találkozik Adyéval. Ha ezeket a gondolatai-
mat nem publikáltam volna, nem volnának meg a több évtizedes
kézirataim, magam is kételkednék, nem képzelõdök, hogy mi
egymást nem ismerve is egyetértettünk. 

Kopátsy Sándor: A vezérlõ csillagom: Ady, 2002 

Magyar példa 

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. június 24., csütörtök   www.maszol.ro 5

Fogas kérdést szegzett nekem a napokban egyik is-
merõsöm: én mivel segítem a magyar nemzet össze-
tartozását, amelyrõl immár országgyûlési határozat
is van? 
Hûha, mivel is segíthetem, ha ez nyitott életvitelem-
bõl, gyermekeim, unokáim hovatartozásából, tény-
kedésébõl, netán az itt megjelent cikkeimbõl nem
derülne ki egyértelmûen? Már nehogy közhelyeket
mondjak, rávágtam, hogy legutóbb például egy flas-
ka 52 fokos szilvapálinkával erõsítettem! 
Azt hitte tréfálok, mire megmagyaráztam, hogy
csakugyan ajándékoztam egy flaska szilvóriumot egy
olyan személyiségnek, aki pesti politikusokat látott
vendégül és kellett neki egy kis szatmári szilvalé is.
Ki akarta fizetni, de amikor megtudtam, hogy olyan
személyiség is van köztük, aki a nemzeti összetarto-
zás törvényének kidolgozásában is részt vett, úgy
döntöttem, szó sem lehet róla – hadd erõsítse a kis-
üsti a magyar összetartozást! Ráfér ez a kis erõsítés,
mivel hiába a törvény, ha továbbra is nagy a széthú-
zás. Elsõsorban az anyaországban, ahol egyesek azt
gondolják, hogy a többpárti demokráciába belefér, ha
egy párt az egész országot az õ képére akarja formál-
ni, miként ezt korábban egy másik párt tette...
Három-négy pohárka kisüsti után magam is elhi-
szem, hogy a nemzeti összetartozást törvénnyel le-
het szabályozni, józanul viszont úgy látom: belsõ
kohézió nélkül a törvény fabatkát ér. Ha nem csak
gazdaságilag, de a sportban és a külpolitikába is si-
kertelen az ország (gondoljunk csak a kis szlovák
tigristõl kapott pofonokra, köztük a Duna elterelésé-
re), ha egymást marják a legjobbak is, mind lobog-
tathatjuk az összetartozás törvényét. Lám, erre ép-
pen a minden ízében nemzetinek ismert (Csáky-
Durai féle) felvidéki magyar párt, a MKP választási
kudarca adta az elsõ frappáns választ. 
Igen, poharazgatáskor (amibõl lassan több lesz, mint
a munkából) tudunk mi bölcseket mondani, sõt ha-
tározni is. Közben elfelejtjük, hogy értelmes cselek-
vés nélkül semmi sem megy, és a gyakorlatnak sok-
kal nagyobb a példaereje, mint a leírt és kimondott
szónak. 
Úgy tûnik, a következõ évek magyar politikájában
tovább fog nõni a pálinka szerepe. Na nem az én két
liter szilvóriumom miatt. Én csak követtem minden

magyarok miniszterelnökének, Orbán
Viktornak az észjárását, aki pártja hí-
res 28 pontos programjának egyikével
visszaadta a pálinkafõzés jogát a ma-

gyar lakosságnak. Nem véletlenül ez a
pont kapta a parlamentben a legna-
gyobb tapsot. 
Mert pálinkával nagyobb a magyar
ember összetartása és a bajokat is

jobban elviseli. Sike Lajos
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Közösségi érdek lenne 
a siker, ezért az RMDSZ-
nek el kell fogadtatnia 
a koalíciós partnerrel
magyarországi mintára
készült javaslatait.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csak azokban bízz, akiknek kudarc esetén leg-
alább annyi vesztenivalójuk van, mint neked!”

Arthur Bloch

Politikus békeidõben

Nacionalizmus, 
klerikalizmus

Pálinkás 
összetartozás

A nap címe. Ki és mit tudott a szenzációs
Dan D-ról? Laurenþiu Mihu, România
liberã.

Magyarázat. Lebukott hát a román média
legnagyobb giccstermelõinek és szélhámo-
sainak egyike. A „szobatelevízió” OTV
mindenese fogságban van – s mi még arra
sem vagyunk kíváncsiak, hogy addig is mi
lesz az adásaival. (A gombnyomó reflexe-
ink által behatárolt idõnél többet egyetlen
alkalommal sem néztük a csatornatöltelé-
ket.) Ha igaz, amivel alaposan elkapták,
mindenesetre megkapjuk a magyarázatot
arra is, hogy mibõl tellett Dan
Diaconescunak medencés villára, külön-
repülõgépre, jachtra. Mert ejsze nem abból,
hogy államelnökünk kedvenc fellépési he-
lyeinek egyike volt az OTV!

Makró-adat, biztosíték kiverve. A szá-
mok, különösen ha a szakemberek elemzik,
forgatják ide-oda õket, valahogy elvontakká
válnak. Itt van például, az Azi címû napilap
híre alapján egy mennyiség: 86, 62 milliárd
euró. Tudják, mi ez? Románia rövid-, kö-
zép- és hosszútávú küladósságának értéke.
Ilyen egyszerû! És mégis, nem fut végig a
hideg a hátunkon? Tudják, mi az adósság?
Az, amit vissza kell fizetni.

Ha kell, akkor kell. Az egyik PSD-alelnök
a Cronica Românã hasábjain fenyegetõzik: a
kormánynak le kellene mondania, ha az
Alkotmánybíróság szabálytalannak tekinti
a megszorító intézkedéseket. Ha meg nem
(tekinti annak), akkor a PSD nemzetközi
instanciák elé viszi az ügyet. A gond az,
hogy megszorító intézkedések mindenütt
történnek, nagyobb és fontosabb országok-
ban is, és az „instanciák” eddig vajmi keve-
set tettek ellenük. Sok helyen ugyanis csak-
ugyan elengedhetetlenek.

Elõny. A Jurnalul naþional immár hagyomá-
nyos sorozatában (Miért menne el az or-
szágból? Miért maradna?) ismét megragad-
ta a figyelmünket egy válasz. Milyen egy-
szerû: „Ha 35 éves lennék, elmennék?”
íme, a ragaszkodás egyik oka: a magas kor.
Meg hát, ne feledjük, a nyugdíjasok abból a
szempontból is elõnyben vannak, hogy ne-
kik csak tizenöt százalékkal csökken a jöve-
delmük, nem huszonöttel. 



Könnyített eljárás

Könnyítettek a magáncé-
gek számára igényelhetõ ál-
lami segítség kritérium-
rendszerén, melynek értel-
mében ezentúl olyan vállal-
kozások is pályázhatnak a
támogatásra, melyek legke-
vesebb 100 alkalmazottat
foglalkoztatnak, illetve mi-
nimum százezer eurós be-
ruházást hajtottak végre –
derül ki a tegnap elfogadott
sürgõsségi kormányrende-
letbõl.

Megnyirbált állami cégek

Az eddigi ötven százalék
helyett ezentúl profitadójuk
kilencven százalékát kell
befizetniük az államkasszá-
ba az állam tulajdonában
levõ cégeknek, illetve füg-
getlen társaságoknak – dön-
tött tegnap a kormány.
Ugyanakkor húsz százalék-
kal csökkentik a szóban for-
gó vállalkozások javakra és
szolgáltatásokra költhetõ
kiadásait is – számolt be a
Mediafax.

Román–bolgár áramlat

Lehetségesnek tartja Romá-
nia részvételét a Déli áram-
lat projektben Alekszandr
Medvegyev, a Gazprom al-
elnöke, ezzel ugyanakkor
nem zárva ki annak lehetõ-
ségét sem, hogy a gázveze-
ték építésébe Bulgáriát is
bevonják – írta a Mediafax. 

Fleischer Hilda

A magyar–román mezõ-
gazdasági kapcsolatok fon-
tosságát bizonyítja Szabó
József Andor agrárattasé-
vá való kinevezése, mely
hivatalt 2007-ben hozta lét-
re a magyar kormány. Az
intézmény élén eltöltött
két és fél év munka után
milyennek ítéli meg a két
ország közötti kapcsolatot
ezen a területen?
– Ez az egyik olyan terület,
ahol a két ország között
nincsenek problémák, lé-
vén, hogy  fontos agrárpart-
nerek, amit szerintem az is
alátámaszt, hogy Magyar-
ország az elsõk között tá-
mogatta Dacian Cioloº
agrárbiztosként való kineve-
zését az Európai Bizottság-
ban. Évente egymilliárd
eurónyi áru érkezik Ma-
gyarországról Romániába –
fõként feldolgozatlan tej- és
húsipari termék – az innen
magyar területre áramló
forgalom pedig 400 millió
eurót tesz ki, elsõsorban a
gabona-, olaj- és szójaex-
portnak köszönhetõen.
Szintén jelentõs az élõállat-
forgalom: a Romániában
feldolgozott sertéshús leg-
nagyobb része, közel 65 szá-
zaléka Magyarországról
származik. 

Mivel magyarázható ez
a nagy szám?
– Románia 2007-es uniós
csatlakozásakor többek kö-
zött két területre kért átme-
neti mentességet, melynek
egyike a húsipari termékekre
vonatkozott. Ez azt jelentet-
te, hogy az EU megtiltotta
az itt levágott sertéshús ex-
portját, mivel az országban
sertéspestis elleni oltást hasz-
náltak – így csak a külföldrõl
behozott húst dolgozhatta fel
és vihette ki. Az ország vál-
lalta, hogy ezt két év alatt fel-
számolja, ami többé-kevésbe
sikerült is neki, viszont a ma-
gyar húsimport a mai napig
fennmaradt. (Tehát az emlí-
tett 65 százalékot nem saját
fogyasztásra, hanem export-
célokra használja fel az or-
szág.) Itt egyébként a tejter-
mékek területén is elég rossz
a helyzet, mert a Romániá-
ban elõállított, vagyis az is-
tállókban kifejt tej minõsége
a szomatikus sejtszem és a
mikrobiológiai tényezõk
szempontjából nem felel meg
az EU tejszabványainak. Ez
a tej nyilván fogyasztható,
de feldolgozás után már nem
felelne meg az uniós nor-
máknak, így egyelõre tiltott a
tejtermékek kivitele is.

Sújtotta a gazdasági vál-
ság ezt az áruforgalmat?

– Tavaly 890 millió euró kö-
rül volt az áruforgalom, ami
idénre már elérte az egymil-
liárd eurót. A krízis tehát
nem éreztette olyan nagyon
a hatását, mivel elsõsorban
élelmiszeripari cikkekrõl
van szó, melyen a lakosság
általában nem nagyon tud
spórolni.

A kormány megszorító
intézkedései ugyan nem
érintették az agráriumot,
de élénkítõ csomag kidol-
gozására sem nagyon adtak
reményt. Mi segítene jelen
esetben az ágazatban tevé-
kenykedõ kis- és középvál-
lalkozókon?
– A legnagyobb probléma
szerintem az, hogy Romá-
niában még gyerekcipõben
jár a termelési és értékesíté-
si szövetségeknek a meg-
szervezése. Ennek nyilván-
valóan van egy múltban ke-
resendõ magyarázata is: az
emberek idegenkednek a
szövetség és a szövetkezet
mindenféle formájától. Tu-
domásul kell azonban ven-
ni, hogy az unió így mûkö-
dik: a termelõk csak akkor
tudják jó áron értékesíteni
portékájukat, ha azok egy-
séges csomagolásban, illet-
ve egy adott régión belül
egységes árban kaphatóak.
A román kifizetési ügynök-

ség egyébként idén is kiírt
erre pályázatot, ám egyet-
len vállalkozó sem jelentke-
zett. Bár létezik az agrár-
szakigazgatási hivatal, mely
információkkal látja el a
termelõket, úgy látom,
hogy egyfajta falugazdász-
hálózat beindítására is
szükség lenne, mely részle-
tesebben felvilágosítaná a
termelõket. 

Orbán Viktor magyar
miniszterelnök nemrég azt
nyilatkozta, hogy szigorú-
an fel fognak lépni az im-
portált, rossz minõségû
áruk ellen. Ez érintené Ro-
mániát is?

– Tudni kell, hogy minden
EU-s területre beérkezõ élel-
miszer a közösség valamely
külsõ határánál ellenõrzésre
kerül. Ha ott kiszûrnek va-
lami problémát, akkor az
élelmiszer-biztonsági rend-
szeren keresztül végigmegy
egy vészjelzés. A legtöbb
gond valójában ezen árucik-
kek nyomonköve-
thetõségével van, valamint
azzal, hogy az ellenõrzést
szúrópróbaszerûen végzik.
Ezért történhet meg az,
hogy bár egy EU-tagállam-
ban elõállított élelmiszer
megfelel a követelmények-
nek, az áru nem éppen az,
amire egy ország igényt tart,

például a nagy mennyiségû
allergén tartósítók miatt.
Egyébként kevesen tudják,
hogy élelmiszerbiztonság
szempontjából a legtöbb
probléma nem a húsipari, il-
letve a tejtermékekkel van,
hanem a kenyérfélékkel és
az üdítõkkel. 

Melyek a két ország kö-
zös jövõbeli tervei agrárpo-
litikai szempontból?
– Románia és Magyaror-
szág között már most ko-
moly kapcsolódási pontok
vannak, hisz megértették,
hogy össze kell fogniuk. A
két ország együtt dolgozott
a 2020-as európai uniós
stratégia agrárfejezetén is,
amelyben mindkettejük pri-
oritása az élelmiszerbizton-
ság volt. Közösen léptek fel
ugyanakkor a génmódosí-
tott növények tiltásával kap-
csolatban is, melyhez sike-
rült megszerezniük az unió
egyértelmû támogatását is.
A jövõbeni közös kormány-
ülések pontja pedig elsõsor-
ban a közös erdészeti, erdõ-
védelmi stratégia. Magyar-
országon egy nagyon erõs
és korszerû erdõvédelmi tör-
vény lépett életbe, amelybõl
egyes részeket Romániai is
szeretne átvenni a falopások
megakadályozása, illetve az
erdõsítés érdekében. 

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2010. június 24., ccssüüttöörrttöökk6

HIRDETÉS

F
o

tó
: 

T
o

fá
n

 L
ev

e
n

te

Röviden Takarékon az orosz gázcsap
ÚMSZ

Az orosz Gazprom hat-
van százalékára csök-

kentette földgázexportját
Fehéroroszország számára -
közölte a Gazprom vezér-
igazgatója, Alekszej Miller
szerdán a NTV televíziónak
nyilatkozva. Egy nappal ko-
rábban hetven százalékra te-
kerték le a csapokat elégte-
len fizetségre hivatkozva.
Az Európa felé tartó tranzit-
gáz ugyanakkor zavartala-
nul, teljes mennyiségben ha-
lad Fehéroroszországon át.

Keddi jelentések szerint
Aljakszandr Lukasenka, a

fehérorosz elnök rendelke-
zett az Európába orosz gázt
szállító vezetékek lezárásá-
ról. Az állmfõ kijelentette,
hogy a Fehéroroszország és
a Gazprom közötti konflik-
tus már „gázháborúvá” nõt-
te ki magát.

Az Európai Bizottság két
napja azt közölte, hogy egy-
elõre nincs hivatalos értesü-
lése a tranzit leállításáról, és
az érintett uniós tagország-
ok sem jeleztek zavart. Az
orosz-fehérorosz gázvita az
uniós gázfogyasztás 6,25
százalékát érintheti – elsõ-
sorban Litvániát, Lengyel-
országot és Németországot.

Szergej Lavrov orosz kül-
ügyminiszterrel folytatott
keddi, minszki tárgyalásain
Aljakszandr Lukasenka
hangsúlyozta, hogy a
Gazprom kétszázhatvan
millió dollárral tartozik az
elsõ félévi gáztranzitért
Minszknek, és addig leállít-
tatja az orosz gáz tranzitját,
amíg a Gazprom a kötele-
zettségét ki nem egyenlíti.
Mivel Fehéroroszország tar-
tozása az idei elsõ négyhavi
gázszállításokért 192 millió
dollár,  a különbözet mint-
egy hetven millió dollárra
rúg,  Fehéroroszország javá-
ra - közölte Lukasenka. 

Dübörög az adóhenger
Hírösszefoglaló

Áldását adta a kormány
a különbözõ bérkiegé-

szítõ juttatások megadózá-
sára, melynek értelmében
július elsejétõl illeték jár pél-
dául az étkezési jegyek, óvo-
da-, utazási- és ajándékutal-
ványok után. A tegnap elfo-
gadott sürgõsségi kormány-
rendelet csökkenti a szerzõi
jogdíjakból származó jöve-
delmek esetében leírható
költségeket is, mely elsõsor-
ban újságírókat, színésze-
ket, mûvészeket érint. Mint
korábban beszámoltunk ró-
la, ezentúl bruttó bevételük
csupán húsz százalékát ír-
hatják le adójukból a koráb-
bi negyven százalék helyett.

A pénztárhoz tessékelik a
független keresetbõl élõket
is, akiket ezentúl társada-
lombiztosítási hozzájárulás
kifizetésére köteleznek. A
módosítás annyi könnyítést
tartalmaz, hogy a befize-
tendõ összeg nem haladhat-
ja meg öt havi átlagbér után
számolt illeték mértékét. A
rendelkezés szerint jövedel-
mük 10,5 százalékát kell
majd társadalom-, 5,5 szá-
zalékot pedig egészségügyi
biztosításként lepengetni-
ük, melyhez hozzájön még
egy 0,5 százalékos munka-
nélküliségi hozzájárulás is.
Így tízezer lejes kereset
után 1500–1600 lej többlet-
költség terheli majd a sza-
badfoglalkozásúakat – mu-
tatott rá egy példával
Sebastian Vlãdescu pénz-

ügyminiszter. A tárcaveze-
tõ az intézkedést azzal in-
dokolta, hogy korábban
számos esetben visszaéltek
az ilyen típusú könnyíté-
sekkel. 

A Kartell Alfa szakszer-
vezeti tömb nyílt levélben
kérte Emil Boc miniszterel-
nököt, hogy hagyjon fel az
étkezési jegyek és ajándék-
utalványok magadóztatásá-
nak szándékával, mivel az
ilyen típusú juttatások haté-
konyan járulnak hozzá az
adócsalás leküzdéséhez. Az
érdekvédelmi szervezet ar-
ra is rámutatott, a kereske-
delmi tevékenység akadá-
lyozásának ezen formája
egy biztos bevételi forrástól
fosztja meg az államkasz-
szát. Az élelmiszer-forga-
lomból származó hozzáa-
dottérték-adó (TVA)
ugyanis jelentõsen gazda-
gítja a költségvetést.

„Fekete napra” virradnak
július elsején a kisebb tétel-
ben játszó szerencsejátékos-
ok is, mivel tízezer lejig ter-
jedõ nettó nyereségük után
ezután huszonöt százalékos
adót kell befizetniük az ed-
digi húsz százalék helyett.

Burkolt adóemelésnek le-
hetünk tanúi, ugyanis a te-
hernövelés egyik fajtája,
amikor olyan tételekre vet-
nek ki adót, melyek koráb-
ban nem voltak illetékköte-
lesek – vélekedett korábban
a lapunk által megszólalta-
tott Lakatos Péter képvise-
lõ, a költségvetési bizottság
tagja. 

Gyerekcipõben a romániai téeszek
Szabó József Andor magyar agrárattasé szerint olajozott az együttmûködés Romániával
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Röviden

Szédítõ számlák jönnek

Soha nem látott mértékben
nõhetnek a távhõ és a me-
leg víz költségei, ha a tervek
szerint a kormány megvonja
az eddigi, központi költség-
vetésbõl biztosított ártámo-
gatást. A helyi önkormány-
zatok országszerte keresik a
megoldást arra, hogyan eny-
híthetõk a kiadások: támo-
gatás nélkül akár kétszer
annyiba kerülhet a távhõ és
a meleg víz, mint a tavalyi
fûtésszezonban. Elõrelátha-
tólag csak a kisnyugdíjasok,
a nagycsaládosok és a sze-
génységi küszöb alatt élõk
számíthatnak segítségre.

Gyermekhalandóság

Tavaly Romániában 2250
csecsemõhalált regisztráltak
a hazai kórházakban, a ro-
mániai Gyermekmentõ
Szolgálat adatai szerint
2008-ban Romániában volt
a legmagasabb a gyermek-
halandóság az EU tagálla-
mai között. Szakemberek
szerint a tragikus helyzet
megelõzhetõ lenne: a cse-
csemõk többségénél külön-
bözõ fertõzések okoznak ha-
lálos megbetegedést. Legve-
szélyeztetettebbek a hátrá-
nyos helyzetben élõ anyák
gyermekei, illetve az egy hó-
napnál fiatalabb csecsemõk.

Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

„Vidékre” is legyûrûznek
a központi közigazgatás-

ban elõirányzott elbocsátá-
sok, a minisztériumok min-
tájára jelentõs leépítésre ké-
szülnek a következõ idõszak-
ban a megyei prefektúrák.
Míg a tárcáknál egységesen
25 százalékos karcsúsítást
rendelt el a miniszterelnök, a
területi kormányzati képvi-
seletek átalakítása esetében
még zajlik az egyeztetés: a
napokban dõl el, hány em-
bert érint az elbocsátási hul-
lám, hogyan változik az in-
tézmények mûködési rendje.
Hargita megyében már pon-
tos számokról tudtak nyilat-
kozni az illetékesek: Ladányi
László Zsolt prefektus el-
mondta, az ötven, alkalma-
zásban lévõ munkatárs közül
tizet kénytelenek elküldeni. 

Leépítés, 
nem személyeskedés

„A szerkezeti átalakítás
tervét már a hét elején el-
küldtük Bukarestbe, ahon-
nan azt az információt kap-
tuk, hogy jelenleg a kor-
mányzat felméréseket ké-
szít az átszervezésekhez” –
számolt be az intézkedések-
rõl Ladányi. Azt még nem
tudni pontosan, mikortól
lép életbe a költségtakarítást
célzó intézkedéssorozat.
„Én úgy tudom, hogy a kar-

csúsítás csak jövõ évtõl ese-
dékes”  – magyarázta la-
punknak Ladányi, aki min-
denképpen szeretné meg-
nyugtatni az érintetteket:
nem konkrét személyek sor-
sáról döntenek, hanem
munkaszervezésrõl és mun-
kahelyek fenntartásáról
vagy megszüntetésérõl. „Az
ésszerûség jegyében dön-
tünk, köztisztviselõi posz-
tokról és megbízási szerzõ-
déses állásokról egyaránt” –
nyilatkozta az elöljáró. Ar-
ra a kérdésre, tart-e tiltako-
zásoktól, az intézményve-
zetõ bizakodó választ adott.
Bár az utóbbi napokban
Hargita megyében a szak-
szervezetek látványos de-
monstrációt tartottak – to-
jással dobálták meg az
RMDSZ-es képviselõk és
szenátorok arcképét – La-
dányi úgy véli, a prefektúra
olyan optimális megoldást
kínál, amely nem vált ki ne-
gatív reakciókat.  „Attól va-
lóban tartok, hogy a lét-
szám csökkentését megér-
zik a munkatársak, a
prefektúrák már most is túl
vannak terhelve” – aggodal-
maskodott az intézményve-
zetõ. Nem csak Csíkszere-
dában húzzák összébb a
nadrágszíjat, értesülésünk
szerint a kormány a kihe-
lyezett prefektusi intézmé-
nyek felszámolására készül:
vagyis a jövõben megszûn-
het a maroshévizi, két sze-
mélyt foglalkoztató iroda is. 

Nincs taktikázás

Kovászna megyében a
hargitainál is drasztikusabb
lépéseket fontolgatnak, a
tervek szerint itt az alkal-
mazottak negyedét bocsát-
ják el, az alkalmazásban
maradóknak pedig 25 szá-
zalékkal csökkentik a bérét.
Az intézkedés rendkívül ér-
zékenyen érinti a 45 sze-
mélyt alkalmazó intéz-
ményt, mert 11-et biztosan
elküldenek. A leépítéssel
nem lehet „taktikázni”,

mert vannak ugyan betöl-
tetlen állások – figyelmezte-
tett a lapunknak nyilatkozó
György Ervin –, de ezeket
most nem veszik figyelem-
be. „Eddig sem volt például
belsõ ellenõrünk, ezután
sem lesz, ennek jegyében
folyik a karcsúsítás. Ha pe-
dig a kormány úgy dönt,
akkor az egyik prefektushe-
lyettes is leköszön” – nyi-
latkozta  az elöljáró. Arról,
hogy a konkrét intézkedé-
sek mikor lépnek életbe,
Kovászna megyébõl is el-

lentmondásos hírek érkez-
nek. A háromszéki prefek-
tus úgy véli, a fizetéscsök-
kentés ettõl a hónaptól ér-
vénybe lép, de a létszám-
csökkentéshez törvénymó-
dosításra lesz szükség.
György Ervin ugyanakkor
leszögezte: a költségtakaré-
kosság nem most kezdõdik
az általa vezetett hivatal-
ban, hiszen a telefonköltsé-
geket már márciusban felé-
re csökkentették, az üzem-
anyagkvótát júniustól meg-
felezték. 

Egymástól félnek

Kolozsváron tegnap még
senki sem tudott érdemben
válaszolni arra a kérdésre,
milyen mértékû leépítésre
készül a prefektúra.  Anca
Stãnescu szóvivõ arról szá-
molt be, hogy a következõ
idõszakban átvilágítják az
intézmény mûködését. „Je-
lenleg folynak az intézmé-
nyen belüli tárgyalások ar-
ról, hogy milyen mértékû
legyen leépítésének aránya.
Komolyan át kell gondolni
a prefektúra mûködését és
struktúráját is, teljesen más
munkamegosztásra lesz
szükség” – mondta el la-
punknak az illetékes. A
prefektúra név nélkül nyi-
latkozó köztisztviselõje el-
mondta, az itt dolgozók fe-
szült légkörben várják a
végsõ döntést. „Tudjuk,
hogy az elbocsátások elke-
rülhetetlenek, de nem tud-
juk, kire jár majd rá a rúd,
és ez rontja az itteni lég-
kört. Aki marad, az is csak
viszonylag lesz szerencsés,
mert várhatóan csökken a
fizetése. A legnagyobb gond
az, hogy nem tudjuk, a
romló bérezés mellett
hogyan bírjuk majd a meg-
növekedett terhelést és fele-
lõsséget” – fogalmazott az
érintett, aki beismerte, gon-
dolkodik azon, hogy elõ-
remenekülve felmondjon,
és a magánszektorban ke-
ressen magának állást. 

Nem taktikáznak a leépítéssel Háromszéken: a prefektúra alkalmazottainak negyede távozik

Leépítések: négybõl egy hazamegy
A megyei és helyi szintekre is legyûrûznek a központi közigazgatásban elõirányzott elbocsátások 

Fotó: ÚMSZ

ÚMSZ

Nem enyhül a pusztító
erejû kora nyári árvíz,

újabb halálos áldozata van
a természeti katasztrófának.
A Fehér megyei Csongván
tegnap egy nõ fulladt meg a
hirtelen jött áradásban,
holttestét órákon át keres-
ték a helyi katasztrófavéde-
lem munkatársai, végül egy
útszéli keresztbe akadt fel
az áldozat. A hét elején egy
84 éves nõ és egy 23 éves fi-
atalember halálát okozta az
árvíz. A megyében három
ház összeomlott, de a na-
pok óta tartó árvíz miatt fé-
lõ, hogy egyre több ingat-
lant ér helyrehozhatatlan
kár. Beáztak a pincék, meg-
gyengültek a támfalak, a
feltartóztathatatlan sodrás
kikezdte a házak alapját.
„Gondot okoz a kitelepítés,
az otthon maradók védel-
me, nem gyõzzük hangsú-
lyozni, hogy az áradás mi-
att fokozottan oda kell fi-
gyelni a higiéniai körülmé-
nyekre, csak palackos ivóvi-
zet szabad használni fõzés-
re, mosogatásra is. A be-
ázott kutak fertõzést okoz-
hatnak, fokozottan oda kell
figyelnünk a járványve-
szélyre” – nyilatkozta Ovi-
diu Costea, a helyi kataszt-
rófavédelem szóvivõje. Az
illetékesek óvatosságra inte-

nek a közúti és a vasúti köz-
lekedést illetõen is: az utak
biztonságát a vízátmosások
veszélyeztetik, a vonatok a
térségben Nagyenyed és Tö-
vis között több órás késés-
sel, akadozva közlekednek.
Alin Maghiar, az Országos
Katasztrófa-elhárítási Fel-
ügyelet szóvivõje szerint
1800 gazdaságot és majd-
nem száz lakóházat rongált
meg a víz. Kolozs megyében
összesen 25 települést érin-
tett az ár, és majdnem ki-
lencszáz gazdaságot öntött
el a víz. Kolozsvártól
Szamosújvár irányába teljes

útlezárást rendeltek el, a vo-
natok pedig több órát késtek.
Neamþ megyében átszakadt
egy védõgát, emiatt kétszáz
személynek kellett elhagy-
nia otthonát. Temes megyé-
ben, ahol több mint egy hete
folyamatos az árvízi készült-
ség, átáztak a vasúti sínek,
jelentõsen akadozik a forga-
lom. A Marosvásárhelyrõl
Budapest felé tartó nemzet-
közi vonat mozdonyára rá-
esett egy fa: a szerelvény kö-
rülbelül négy órán át veszte-
gelt, amíg helyreállították a
közlekedést. A balesetben
senki nem sérült meg. 

Árvizek után járványok
S. M. Z.

Már beteltek az idei EU-
tábor helyei, az elõzetes

bejelentkezések alapján idén
háromszáz állandó táborla-
kót várnak a szervezõk júni-
us 29-e és július 4-e között
Marosfõn – figyelmeztettek
tegnapi sajtótájékoztatóju-
kon a szervezõk. 

Az EU-tábor életre hívói
azt is elmondták, hogy arra
is számítanak, hogy lesz
olyan, aki nem sátorral,
több napra érkezik, csupán
egy-egy program kedvéért
idõszakosan látogat ki. A
Magyar Ifjúsági Értekezlet
és a Kolozsvári Sapientia–
EMTE együttmûködésével
szervezett tábor azokra a
kérdésekre keresi a választ
az idén, amelyek a pálya-
kezdõ fiatalokat érintik. Ál-
láskeresõket, tudatos karri-
erépítõket várnak az idén az
EU táborba. 

A hetedik alkalommal
megrendezésre kerülõ tábor
idén helyszínt vált, Tusnád-
fürdõrõl Marosfõre költö-
zik, elõadói ismert közéleti
emberek, politikusok, szakér-
tõk. „A még kidolgozás
alatt álló uniós stratégia, az
Európa 2020 tematikáját,
kérdéseit dolgozzuk fel ez
alatt a néhány nap alatt, ab-
ban a reményben, hogy se-
gítségére lehetünk a fiata-
loknak az itthoni egziszten-

ciateremtésben, a külföldön
megszerzett tapasztalatok
hazai hasznosításában. Jó
volna elérni, hogy itthon és
ne külföldön boldoguljanak
a pályakezdõk” – nyilatkoz-
ta a rendezvénysorozat teg-
napi sajtótájékoztatóján Bo-
dor László, az EU tábor fõ-
szervezõje. 

A meghívottak a romániai
magyar oktatásról, a külön-
bözõ továbbképzési, tovább-
tanulási lehetõségekrõl, a
szakmai gyakorlatok fontos-
ságáról és a munkavállalás
esélyeirõl tartanak elõadást.
A „Médiamágusok” sátor-
ban július 1-jén, csütör-
tökön, többek közt lapunk
fõszerkesztõje, Salamon
Márton László tart elõadást
a magyar sajtó jövõjérõl. Fel-
szólalnak a hazai üzleti és
gazdasági szféra legnevesebb
képviselõi is. Így pénteken,
július 2-án Nagy Zsolt volt
távközlési miniszter, Moldo-
ván József távközlési állam-
titkár, Ferencz I. Szabolcs, a
Mol Románia ügyvezetõ
igazgatója és Olti Ágoston,
az OTP Consulting Romá-
nia igazgatója osztja meg ta-
pasztalatait a hallgatósággal. 

Az érdeklõdõk azokkal a
technikákkal szembesülhet-
nek, amelyekre az itthon
mûködõ multinacionális cé-
geknél való elhelyezkedés-
hez és karrierépítéshez van
szükség. 

EU-tábor karrierépítõknek

Továbbra sem enyhül a pusztító erejû kora nyári árvíz Fotó: Mediafax
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Mezõségen a hargitások

Mezõségi turnét tart idén
másodszor a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes
Hargita Megye Tanácsának
Összetartozunk szórvány-
programja keretében, írja a
székelyhon.ro. A hivatásos
együttes Táncba fordulva cí-
mû produkcióját mutatja be
a szórványtelepüléseken. A
kiszállások június 23–27. kö-
zött Marosludast, Szamos-
újvárt, Felõrt, Dést és
Magyardécsét érintik.
Marosludason és Felõrben
az elõadások elõtt az András
Alapítvány szervezésében
kézmûves foglalkozás, ének
és tánctanulás is lesz. A he-
lyi néptánccsoportok is be-
mutatkoznak a Hargita
együttes mûsora elõtt.
Szamosújváron az együttes
mûsorát táncház követi.

Árpád-házi Magyar 
Szentek Napjai

Csíkrákoson június 24-e és
27-e között tartják az Árpád-
házi Magyar Szentek Napja-
it, tudósít a honline.ro. A há-
romnapos ünnep során év-
százados vagy akár évezre-
des székely hagyomány
megjelenítésére törekednek a
szervezõk, minden program
a helyi és környékbeli szelle-
mi forrásokból táplálkozik.
Identitásbeli megerõsítés
mellett az alapeszme termé-
szetesen magába foglalja azt
is, hogy derûnek, vigasság-
nak is helye van. 

Bõvült 
a Székely Félsziget

Rengeteg színes programmal
bõvült a Székely Pajzs Na-
pok keretében megrendezen-
dõ Székely Félsziget kínála-
ta, melyet a zetelaki víztáro-
zónál tartanak július 2-án és
3-án. Waum Péter, a Székely
Pajzs Egyesület vezetõje az
Udvarhelyi Híradónak el-
mondta, a kézmûves-bemu-
tatók mellett koncert is lesz
bõven, fellép a sepsiszent-
györgyi Nemez együttes, a
Farkasok, a FankaDeli, Sza-
kács Gábor és a Szkíta
Örökség Társulat, illetve a
Dobogókõ együttes. 

Utolsó fázisban 
a színházfelújítás

Harmadik fázisba érkezett a
Nagyváradi Állami Színház
belsõ felújításának folyama-
ta. Június 22-én kedden, a
Nagyváradi Ingatlankezelõ
Hivatal a Constructorul
Sãlard céggel írt alá szerzõ-
dést az épület belsõ terének
felújításáról. Az ezekre a
munkálatokra kiírt árverés
április 12-én lezárult, ahol
említett céget jelölték ki a
munkálatok befejezésére. A
kijelölést megfellebbezték,
azonban az Óvások Elbírálá-
sának Országos Tanácsa el-
utasította a fellebbezést, így
tegnap aláírhatták a munká-
latok folytatásáról szóló
szerzõdést mintegy ötmillió
lej értékben. A felújítás ha-
tárideje a jogi kedvezménye-
zett általi alapátadástól szá-
mított kilenc hónap. 

Röviden

Baló Levente

Hatalmas maroktelefon,
amely az eldobott készülé-

kekbõl, mobiltöltõkbõl, szá-
mítógép-billentyûzetekbõl
épül fel; halat formázó szo-
bor  nejlonfóliával borított
rozsdás fémvázból és belül
mindenféle mûanyag hulla-
dékból – pillepalacktól kezd-
ve édességcsomagolóig –;
ezek a rendhagyó alkotások
hívják fel a Kolozsvár fõterén
sétálók figyelmét a felhalmo-
zott hulladék feldolgozási ne-
hézségeire. A Planet Report
környezetvédelmi és film-
fesztivál a kincses város több
helyszínén várja a téma iránt
érdeklõdõket, a fõtéri szobor-
park mellett a Szépmûvészeti
Múzeum (Bánffy-palota) ud-
varán, a Gyõzelem moziban
és az Insomnia kávéházban. 

A szobrok összhangban
vannak a fesztivál gondola-
tiságával, amelyet a Városi
Kultúráért Európai Alapít-
vány (European Foun-
dation for Urban Culture)
szervez, elõször a kincses
városban. A képzõmûvésze-
ti alkotások mellett június
17-e és 27-e között különbö-
zõ országokban készült fil-
meket tekinthetnek meg az
érdeklõdõk. A filmek globa-
lizálódó korunk egyik nagy
kihívását emelik ki, a min-
dent elárasztó szemét és an-
nak feldolgozásának problé-

máját. Ismeretterjesztõ fil-
mekrõl van szó, hiszen a fo-
gyasztói társadalom tagjai-
hoz szinte egyáltalán nem
jut el az információ, hogy az
általunk felhalmozott hulla-
dék milyen következmé-
nyekkel jár a környezetünk-

re. Ezek mellett pedig tény-
feltáró filmeket is láthatnak
az érdeklõdõk, sok cég,
amelyik a szemét feldolgo-
zásáért felel, változatos mó-
don próbálja megoldani fel-
adatát. A belépés minden
rendezvényre díjtalan. 

Sipos M. Zoltán

„A környezõ világ befo-
gadásának és mûvészi

feldolgozásának különleges
példája Katona Lajos és Ka-
tona György képzõmûvészi
munkássága. Noha a két
mûvész merõben más él-
ményforrás hatása alatt al-
kot, a világot színekben kife-
jezõ festõmûvész Katona
György és a világtalan, de
kezével látó szobrászmû-
vész, Katona Lajos alkotásai
meglepõ hasonlóságot mu-
tatnak. Mintha a két mûvész
ars poétikáját rokonította
volna” – fogalmazott Né-
meth Júlia mûkritikus a teg-
napelõtt, a kolozsvári
Reményik Sándor Galériá-
ban megrendezett kettõs ki-
állítás megnyitóján. 

A kincses városból húsz
éve elszármazott Katona
György festõmûvész és a vi-
lágtalan Katona Lajos szob-
rászmûvész kettõs tárlat-
megnyitójára rengeteg mû-
kedvelõ és mûvész volt kí-
váncsi. A kiállított nagysza-
bású munkák szemmel lát-
hatóan magukkal ragadták a
közönséget. „Azt hiszem,
ilyenkor a mûvész részérõl
egy szívbéli köszönet jár
azoknak a mûértõknek és
mûkedvelõknek, akik eljöt-
tek erre a kiállításra. Köszö-
net és hála azoknak az isme-
rõsöknek és kedves ismeret-
leneknek, akik mellettem

álltak és állnak, és eljönnek
ezekre a kiállításokra” –
mondta beszédében Katona
György festõmûvész. Né-
meth Júlia mûkritikus sze-
rint a két mûvész alkotásai
merõben életigenlõek, az
élet különbözõ problémáira
érzékenyek. Annak ellenére,
hogy különbözõ mûfajok-
ban és különbözõ mûvészi
eszközökkel ragadják meg
az általuk érzékelt és befoga-
dott környezetet, a két mû-

vész hitvallása a groteszkhez
fûzõdõ viszonyokban
fonódik eggyé. „Az itt kiállí-
tott munkák, noha elsõ lá-
tásra nagyon távol esnek
mûfajilag és mûvészi eszkö-
zök terén is egymástól, még-
is egészet képesek alkotni.
Úgy is mondhatnám, hogy
ezek az alkotások így együtt
kiállítva párbeszédet folytat-
nak az élet groteszk voltáról.
Ami valóban lenyûgözõ,
hogy ezeket a szobrokat egy

vak szobrászmûvész készí-
tette” – nyilatkozta lapunk-
nak a mûkritikus. A közön-
séget sem hagyta hidegen a
kiállítás élménye. „Felemelõ
és egyben megrázó élmény
itt lenni ezen a kiállításon.
Azt hiszem, még soha nem
találkoztam ilyen átütõ erejû
mûalkotásokkal” – mondta
el lapunknak egy látogató. A
kiállításon szereplõ mûalko-
tásokat az érdeklõdõk július
10-ig tekinthetik meg. 
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Találkozás a groteszkben
Szobrok és festmények kettõse a kolozsvári Reményik Sándor Galériában

Hulladéktelefonokból és billentyûzetekbõl épített Nokia A szerzõ felvétele

Értékes hulladék

Barlangrajzok
Romániában is
MTI

Európa nyugati részén
háromszáznál is több

helyszínen található barlang-
rajz, Közép- és Kelet-Európa
ezzel szemben nem bõvelke-
dik az õskori mûvészet e ha-
gyatékaiban. Francia kutatók
és román barlangászok azon-
ban most egy új, díszített falú
romániai barlang felfedezésé-
rõl tettek bejelentést. A fest-
mények kora meghaladhatja
a harmincezer évet. Eddig
szinte semmit nem tudtunk a
közép-európai barlangfesté-
szetrõl – mondta Jean
Clottes, Franciaország veze-
tõ barlangrajzkutatója, az
UNESCO és mûemlékvédel-
mi szervezete, az ICOMOS
(Mûemlékek és Mûemléki
Együttesek Nemzetközi Ta-
nácsa) szakértõje a Science
magazin hírportálja szerint.
Eddig Románia egyetlen bar-
langja, a harminc évvel ez-
elõtt felfedezett Cuciulat di-
csekedhetett csak falfestmé-
nyekkel, pontosabban két ál-
latábrázolással. Az új barlan-
got, Coliboaiát szintén mint-
egy harminc éve találták meg
a Románia északnyugati ré-
szén elterülõ Apuseni termé-
szeti parkban, eredeti felfede-
zõi azonban nem láttak állat-
ábrázolásokat, a feltárást
ugyanis nehezíti a felszín
alatti folyó, amely a termek
többségét ellepi. Román bar-
langászok tavaly szeptember-
ben búvárfelszereléssel térké-
pezték fel a barlangot. 

Kultúra az éjszakában
Fleischer Hilda

A szokásos esti 11 óráig
mûködõ menetrendet fe-

lülírva, hajnali négyig járó
tömegközlekedési eszközö-
ket, valamint több mint száz
ingyenes biciklit biztosít hol-
napra, a bukaresti Kulturális
Intézetek Éjszakájára az ese-
ményt szervezõ Román Kul-
turális Intézet (ICR) a kultú-
rafalóknak, így könnyítve
meg nekik, hogy az éjszaká-
ba nyúló, közel hetven ese-
mény közül minél többre el-
jussanak. Idén az  immár ne-
gyedik kiadásához érkezett
kulturális maratonhoz tizen-
három Bukarestben mûködõ
külföldi – köztük a brit,
cseh, magyar, osztrák, gö-
rög, francia, lengyel, ukrán –
kulturális intézet csatlako-
zott, amelyek ez alkalom-
mal filmvetítésekkel, idegen-
nyelv-felmérõ játékokkal,
könyvbemutatókkal, kon-
certekkel, illetve kulináris
ínyencségekkel mutatkoz-
nak be újra. 

Az ICR képviselõi, mint
már többször is elmondták,
az eseményt azért látják
hasznosnak, mert jó lenne
a lakossággal az EUNIC-
ot, azaz az Európai Nem-
zeti Kulturális Intézetek
(European National Institu-
tes of Culture) hálózatának
létezését és jelentését megis-
mertetni. „A közösen létre-
hozott programokkal a kul-
turális intézetek összefogá-
sa, illetve a nemzetek közöt-

ti kulturális párbeszéd erõsí-
tése a cél, ahogyan az is,
hogy a fiatalokat rávegyük
arra, hogy szakítsanak idõt
az önmaguk más kultúrákba
való beásásába is” – nyilat-
kozták a rendezõk. 

Holnap éjszaka, míg a brit
kulturális intézet krikette-
zéssel, angol keringõ és
nyelvoktatással csábítja a
nagyérdemût, a Magyar
Kulturális Intézetben (MKI)
olyan neves magyar filmeket
vetítenek majd, mint Tímár
Péter 6:3, avagy játszd újra
Tutti! alkotása vagy Almási
Tamás Puskás Hungary címû
dokumentumfilmje. Emel-
lett lesz néptánc a magyar-
országi Göncöl zenekarral,
illetve vásár és magyar
gasztronómiai kóstoló egész
éjszaka. 

A cseh kulturális intézet
szintén rövid- és egész estés
filmek vetítésével, valamint
az elmaradhatatlan, híres
söreivel várja a látogatókat,
akik az est folyamán cseh
mûvészek fotókiállításaival
is ismerkedhetnek. 

Az idén elõször részt vevõ
ukrán intézet holnap elõször
mutatja be az AeroSvit légi-
társaság újonnan beindult
Bukarest–Kijev közötti  jára-
tát, amely hetente négy alka-
lommal szállít majd utaso-
kat. A Kulturális Intézetek
Éjszakáját kihasználva az
intézet a román fõvárosban
ukrán nyelven megjelenõ ki-
adványait, médiafelületeit is
bemutatja. 

Katona Lajos (balra) és Katona György csak a munkáik groteszkbe hajlásában rokoníthatók A szerzõ felvétele
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Dan Diaconescu OTV-tulaj-
donos és Doru Pârv mûsor-

vezetõ 29 napos elõzetes letar-
tóztatásba került, miután tegnap
hajnalban a Bukaresti 1. Kerüle-
ti Bíróság jóváhagyta a korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) ké-
rését. Az ügyészség zsarolással
és fenyegetéssel vádolta a két té-
vést, szerintük  Diaconescu 30
ezer eurót és 4200 lejt kapott
(eredetileg 200 ezer eurót kö-
vetelt) az Arad megyei Zaránd
község polgármesterétõl azért,
hogy ne sugározza az ennek va-
gyonával kapcsolatos felderíté-
sekrõl készült anyagot. Dan
Diaconescut idén februárban
egyszer már kihallgatta az
ügyészség egy ehhez kapcsoló-
dó ügyben. Akkor Doru Pârv ál-
lítólag 100 000 eurót követelt
Ion Moþ-tól, aki nem fizette ki a
kért összeget, hanem feljelentet-
te a mûsorvezetõt. A Mediafax
szerint Ion Moþ polgármestert
még nem hallgatta ki a DNA.

Titkos bírósági ülés

Dan Diaconescu és Doru Pârv
29 napos elõzetes letartóztatását
elrendelõ bírósági végzés tegnap
hajnali négykor született meg,
csupán két órával a DNA által ki-
adott õrizetbevételi parancs lejár-
ta elõtt. Amint arról tegnap be-
számoltunk, a DNA ügyészei
zsarolás és fenyegetés vádjával
kedd reggel õrizetbe vették a két

tévést, és a fõváros 1. kerületének
bíróságához fordultak elõzetes
letartóztatási parancsért. A
kedd este 21:30 órakor kezdõdõ
zárt ajtók mögött zajló, titkos
ülésen tegnap hajnalban, hoz-
tak döntést: Diaconescu és Pârv
elõzetes letartóztatásba kerül.
Mint ismeretes, a DNA hétfõn
házkutatást tartott Diaconescu
lakásán, melynek során a Dan

Diaconescu Elõ (Dan Diaconescu
Direct) címû mûsor 2009 júliusá-
ban sugárzott felvétele, amely
tartalmazza azt a promofilmec-
skét is, amelyben a zarándi pol-
gármester leleplezésérõl beszél-
nek. „Én vagyok az egyetlen új-
ságíró az országban, akit egy
beharangozó miatt letartóztat-
nak” – háborgott Diaconescu,
akinek az sem tetszett, hogy

hajnalig elhúzódott a bíróság
tanácskozása.

Ügyvédek és rajongók között

Amint az várható volt,
Diaconescu ügyvédei három na-
pon belül fellebbezést nyújtanak
be, szerintük ugyanis az ügy
vizsgálata egyáltalán nem a
DNA hatáskörébe tartozik, más-
részt pedig védencük semmiféle
veszélyt nem jelent a társada-
lomra nézve ezért szabadlábon
is folytathatnak ellene eljárást.
Az ügyvédek egyébként kedd éj-
szaka azzal vádolták Elena
Zamfir bírónõt, hogy már eleve
eldöntötte: bûnösnek tekinti
Dan Diaconescut, hisz nem is
volt elég ideje áttanulmányozni
az ügy iratcsomóját. 

Az ügyvédek mellett a kerüle-
ti bíróság épülete elõtt az OTV
nézõtábora is Diaconescu „vé-
delmére kelt”. A többségében
nõk alkotta, mintegy harminc
személybõl álló csoportot
ugyanaz a fiatalember vezette,
aki annak idején George Becali
támogatását is felvállalta. A ma-
roknyi csoport lelkes tagjai mel-
lükre Diaconescu fényképét tûz-
ték, kezükben pedig „DDD sza-
badon. Légy erõs, a nép szeret
téged” (DDD Liber. Fii tare,
poporul iubeºte) „Virágzik a kor-
rupció” (Corupþia e în floare)
feliratú kartonokat lóbáltak, mi-
közben a „Le a bilincseket az
OTV-rõl”, „Diaconescu szere-
tünk” mondatokat skandálták. 

Amikor a fiatal zebrapintyek énekelni tanul-
nak apjuktól, alvás közben aktív az agyuk –
bizonyították be holland biológusok, akik-
nek felfedezése fontos információkat közöl a
tanulás közbeni és a memóriával kapcsola-
tos agyi folyamatokról. A beszélni tanuló
kisded agya fokozott aktivitást mutat egy bi-
zonyos területen, hasonlatosan a zebrapin-
tyeknél tanulmányozottakhoz. Az énekes-
madaraknál már sikerült kimutatni, hogy
az agy ugyanazt az aktivitásmintát mutatja
alvás közben, mint az elõzõ napi éneklés so-
rán. A holland kutatók eredményei szerint
pedig minél többet tanultak meg a fiatal
énekesmadarak apjuk énekébõl, annál aktí-
vabb az agyuk az azt követõ alvás közben. 
Most már értem, hogy miért bóbiskolnak a
honatyák a parlamenti üléseken.

(efi)

Száz szó

Röviden

HIRDETÉS

Az Adevãrulhoz igazolt 
Alexandru Sassu 

Alexandru Sassu, a Román Televízió Tár-
saság volt elnök vezérigazgatója július 15-
étõl a Dinu Patriciu tulajdonába tartozó
Adevãrul Holding tröszt rádió- és tévérész-
legének az igazgatója lesz – nyilatkozta a
Mediafaxnak Imre Péter, a tröszt igazgatója.
„A tröszt tévérészlege része az Adevãrul
Holding azon tervének, mellyel egy integ-
rált médiatársasággá kíván válni” – ponto-
sított Imre. „Ez egy megvalósítható pro-
jekt, amelyik két év alatt igazi konkurense
lehet a jelenlegi generalista televízióknak”
– magyarázta a hírügynökségnek Sassu, aki
érdekes kihívásnak tartja ezt a munkát, an-
nál is inkább, mert „a nézõk minõségi in-
formációkat és programokat várnak”.

Új elnöke van az Antena 1-nek

Codruþ ªereº volt gazdasági minisztert ne-
vezték ki az Antena 1 Rt. és az Intact
Production élére, elnöki megbízása négy
évre szól – írja az Agerpres. ªereº egyúttal
az Antena 3 Rt. ügyvezetõ tanácsának tag-
ja is lett. Az Antena 1 jelenlegi vezetõsége
így az egykori miniszter mellett a követke-
zõkbõl áll: Sorin Oancea – vezetõségi tag,
George Sorin Alexandrescu – vezetõségi
tag és igazgató, Pompiliu Sorin Stoian –
vezetõségi tag, Gabriel Cristian Arsene –
vezetõségi tag. Az új elnök a napokban te-
szi közzé megvalósításra szánt terveit. 

Börtönben a nép tévése

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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A hirdetés szövege (max. 80 szó)
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................................................................................................................
................................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.
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Hatodszorra osztották ki
kedd éjszaka a blogszféra Os-

car-díjának nevezett BOB (Best
of Blogs) elismeréseket, melyet a
német Deutsche Welle (DW)
nemzetközi közszolgálati mû-
sorszóró társaság alapította
2004-ben. A fõdíjat az
ushahidi.com kapta. Az ushahidi
szuahéli szó, magyar jelentése
tanú, szemtanú. A blogon elhe-
lyezett térképeken megjelenõ in-
formációkat a természeti ka-
tasztrófák sújtota területen élõk-
tõl érkezett adatok alapján állít-
ják össze. A Haitit megrázó ja-

nuári földrengés után például
Washingtonban és Bostonban
önkéntesek és szakértõk egész
hadserege rendszerezte, értékelte
és publikálta a katasztrófaöve-
zetbõl fõként mobiltelefonon
szerzett értesüléseket.

Erik Hersman, a blog alapító-
ja a DW bonni konferenciáján
elmondta: az alkalmazás révén
gyökeresen átalakul a nemzet-
közi segélyezés rendszerében az
információáramlás; a közvéle-
mény egyenesen az érintettektõl
szerezhet tudomást az egyes
térségekben kialakult állapotok-
ról, így a segélyezést vagy egyéb
beavatkozást is az így össze-

gyûlt információk alapján lehet
szervezni. 

A BOB-ot alapító DW 31
nyelven sugároz mûsorokat, el-
kötelezettségét a véleménynyil-
vánítás szabadsága iránt pedig
jól mutatja, hogy az egyik külön-
díjat, a Riporterek Határok Nél-
kül nemzetközi újságíró szerve-
zettel közösen adományozott el-
ismerést, egy iráni újságírónõ,
Dzsila Banijagub, a zhila.org
szerkesztõje kapta, akit június-
ban egy év börtönbüntetésre ítél-
tek, és 30 évre eltiltottak az új-
ságírói munka végzésétõl ellen-
zéki tevékenysége, részben blog-
bejegyzései miatt. 
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Eladó Csíkszeredában központi fekvésû, 2. eme-

leti, 3 szobás tömbházlakás garázzsal. 

Telefon: 0740-399 332.

Eladó Csíkbánfalván 12 ár építkezésre alkalmas

telek. Víz, gáz, villany, gyümölcsös a helyszínen,

telekkönyvvel. Ár megegyezés alapján.

Telefon: 0752-314 306 

Apróhirdetés

CSAT: veszélyes a manipuláló sajtó
Hírösszefoglaló

Felháborodva fogadta a hazai
újságíró-társadalom egy része

a Legfelsõbb Védelmi Tanács
(CSAT) által javasolt védelmi
stratégiát. A dokumentumot teg-
nap továbbította a parlamenthez
a nemzetbiztonságot felügyelõ
testület; a honatyák tanulmá-
nyozhatják és õszig módosító ja-
vaslatokat nyújthatnak be.

Veszélyben a sajtószabadság?

A sajtósok felháborodását a
tervezetnek az a bekezdése okoz-
za, amely szerint Romániára ve-
szélyt jelentenek „az egyes állami
intézmények lejáratását szolgáló,
az intézmények tevékenységérõl

hamis információkat terjesztõ,
politikai megrendelésre készült
médiahadjáratok”.

„A dokumentum az utóbbi
húsz év legnagyobb fenyegetése a
sajtószabadságra nézve” – véli
Cristian Tudor Popescu. A
Gândul címû országos napilap
publicistája szerint a tervezet de-
mokráciaellenes félresiklás. „Ma-
gam sem szeretem a legkisebb
ferdítéseket sem egy tényfeltáró
anyagban, de ettõl nagyon hosz-
szú az út a nemzetbiztonság ve-
szélyeztetéséig. A szakma nem
engedheti ezt meg, hisz ez súlyos
fenyegetés a sajtószabadságra
nézve” – nyilatkozta a Realitatea
Tv-nek az újságíró.

Hasonló véleményen van
Cãtãlin Tolontan. „Nem a sajtó

hatalma veszélyezteti a nemzet-
biztonságot, hanem a sajtó hatal-
mának a hiánya a veszély a de-
mokráciára” – nyilatkozta a hír-
tévének a Gazeta Sporturilor fõ-
szerkesztõje. Az újságíró elmond-
ta: egész Európában attól retteg-
nek, hogy a sajtó elveszíti erejét, s
keresik a megoldást, hogy ezt
megakadályozzák, nálunk pedig
ennek a fordítottja történik. 

Nem cenzúráz a CSAT

Valeriu Turcan, az államelnök
szóvivõje válaszul hangsúlyozta:
nem arról van szó, hogy a CSAT
szabályozni, cenzúrázni szeretné
a sajtót. „Ha az állampolgárokat
félretájékoztatják, ennek a javítá-
sa a sajtó feladata lesz, nincs

szükség állami beavatkozásra” –
próbálta csillapítani a kedélyeket
Turcan.

Iulian Fota, az elnök nemzet-
biztonsági tanácsadója szerint a
hazai sajtó a manipuláció eszkö-
zévé vált. „Megengedhetetlennek
tartom a sok hazugságot, amely
naponta ömlik egyes televíziók-
ból” – mondta a védelmi szakem-
ber. Sebastian Lãzãroiu, az ál-
lamfõ politikai tanácsadója konk-
rét példával szolgált arra, hogyan
veszélyeztetheti a sajtó a nemzet-
biztonságot. „Tudok olyan eset-
rõl, amikor az egyik sajtótröszt
tulajdonosa televíziója révén nyo-
mást gyakorolt a kormányra,
hogy saját emberét ültethesse az
ország ásványkincseit felügyelõ
hatóság élére” – mondta. 

Kiosztották a BOB-díjakat

„Szabad leszek!” felkiáltással lépett be a bíróság épületébe DD. Tévedett
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
9.30 Szignó
10.20 Zorro 
(am. kaland sor.)
10.50 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 Térkép
15.45 Megyejáró
16.00 Mi vagyunk az unió
16.20 TÉRkép ráadás 
Székelyföldi magazin
16.45 Kikötő
17.15 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 A tizedes meg 
a többiek
(magyar vígj., 1965)
20.55 Megy a gőzös 
(magyar vígj., 2007)
21.40 Sporthírek
21.50 Váltó Gazdasági
Híradó
22.05 A tábornok halála
(olasz életr. drám., 
2. rész, 2007)
23.50 Emberbarát 
Alapítvány
0.40 Kikötő (ism.)
0.50 Íme, itt vagyok
(olasz vígj.)

Prima TV, 21.30
Dupla dinamit 2. – Robbanáspont

Billy Benson az a fajta zsaru, aki minden helyzetben törvé-
nyesen és tisztességesen cselekszik, s ezzel rendőrtársait is
becsületességre ösztönzi. Ám egy napon Billy élete gyökere-
sen megváltozik, amikor a partnerét, aki egyben a legjobb
barátja is egy bandatag brutálisan meggyilkolja. A kemény
és edzett férfi teljesen összeomlik, s ettől a perctől kezdve
csak a bosszú jár a fejében.

VIASAT3, 22.20
Mr. Tûsarok

Apja váratlan halálát követően Charlie Price elhatározza, hogy
folytatja a családi vállalkozást, amely kis szülővárosa szinte
minden lakójának a megélhetését adja. Hamar rá kell azonban
döbbennie, hogy a cipőgyár egyáltalán nem nyereséges, mi
több: a csőd szélén áll! Charlie Londonban próbál befektetők és
új ötletek után nézni, a sors pedig gyorsan a segítségére siet.

m2, 0.10
Vízbe fojtott bûnök – Jindabyne

Szokásos éves horgász hétvégéjére indul a hegyekbe az
ausztrál kisvárosban élő négy barát. Stewart, Carl, Rocco és
Billy (a kölyök) egy fiatal bennszülött lány holttestére buk-
kan. Ahelyett, hogy értesítenék a rendőrséget, tovább pikni-
keznek, horgásznak. Végül csak a hazatérésük után jelentik,
hogy mi találtak. Feleségeik nem értik, hogyan hagyhatták
ott a lányt a vízben.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.40 Derek, 
a fenegyerek 
(kan. ifj. sor.)
11.25 Hrvatska kronika
11.55 Ecranul nostru
12.20 Jelfák - Határfa
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.50 Záróra
14.45 Magyar Népzene
14.55 Hétmérföld
15.30 Kalandozó
16.00 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
16.50 FIFA 2010 (élő)
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság - Elefánt-
csontpart
18.55 A bankban 
(am. burleszk, 1915)
(ism.)
19.15 1100 év Európa 
közepén
19.40 Mesék
20.05 Bűvölet (olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás
21.25 FIFA 2010 (élő)
Chile - Spanyolország,
vagy Svájc - Honduras
23.25 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
0.10 Vízbe fojtott bűnök -
Jindabyne 
(auszt. filmdráma, 2006)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetekkel
15.40 Dadacsata 
(kan. vígj., 2001)
17.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sor.)
18.25 Mónika 
– A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz 
– Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI. A helyszínelők
(am.-kan. sor.)
23.20 Vámpírnaplók 
(am. sor.)
0.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 ittHON - Belföldi uta-
zási magazin
2.00 Alias (am. sor.)
2.50 Autómánia 
(ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.30 Honey 
(amerikai filmdráma,
2003)
14.15 Kvízió
15.45 Egy tini naplója
(német vígjáték sor.)
16.20 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(amerikai sor.)
18.35 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.25 Shark - Törvény-
széki ragadozó 
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.25 Trauma 
(am. akció sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Kyle, a rejtélyes ide-
gen (am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Balaton Bike Fest
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet 
(ism.)
15.30 Iskolapélda 
(ism.)
16.05 BBC Reporters 
A BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó 
- Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

9.30 Gyilkos sorok 10.30
Smallville 11.20 Az Elnök-
nő (sorozat) 12.10 Fele-
ségcsere 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A mé-
dium 15.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Ki ez a lány? 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (soro-
zat) 21.25 Gyilkos számok
22.20 Mr. Tűsarok (ameri-
kai-angol vígjáték, 2005)
0.35 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
Lucian Lipovan műsora
12.10 Tenisz, Wimbledon
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.05 Tenisz, Wimbledon
(live) 17.00 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
World Poker Tour 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators
0.00 Playmate 2003:
Christina Santiago 

8.15 Szívek iskolája (so-
rozat) 9.45 A kötelék (so-
rozat) 11.15 Predesztinál-
tak (sorozat) 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
14.00 Ana két arca (mexi-
kói sorozat) 15.30 Viktó-
ria (sorozat) 16.30 A kö-
telék (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Holdtölte
(amerikai filmdráma,
2002) 22.30 Viperafé-
szek (sorozat)

8.05 Az Omega kód (ameri-
kai katasztrófa film) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10 A
Midsomer gyilkosságok
(krimisorozat) 15.05 Önbí-
ráskodás (amerikai filmdrá-
ma) 16.55 Támad a Nap
(ameriaki-kanadai film)
18.35 Mentőosztag (ameri-
kai thriller) 20.30 Robot-
zsaru. Sötét igazság (ameri-
kai-kanadai akciófilm)
22.10 Vak végzet (amerikai
akciófilm) 23.45 Kickboxer
3. A küzdés művészete
(amerikai akciófilm) 

6.30 Orvosok (ismétlés)
8.00 Adio, de szeretlek
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15 Or-
vosok 14.45 Árulás a csa-
ládban (sorozat) 16.30 Le-
gyél az enyém 18.45 A
nap híre 19.00 D-Hírek
19.45 Menyet anyának
(reality show) 23.00 Feke-
te péntek (amerikai krimi,
2007) 1.00 A Sci-Fi Mes-
terei (amerikai sorozat)
2.00 Szenvedélyes törté-
netek (ismétlés) 

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok 12.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 13.00 Őr-
angyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges 15.00 Kis-
városi gyilkosságok (soro-
zat) 17.00 A rúzs színe
(amerikai életrajzi film,
2006) 19.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges 21.00 Őran-
gyal (sorozat) 22.00 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
0.00 A bank (ausztál-olasz
thriller, 2001)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.55 Körzeti magazinok
11.50 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (ism.)
16.30 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
Portugália-Brazília
Élő közvetítés Dél-Afrikából
19.10 Hírek
19.15 Pörög az élet! (sor.)
19.40 McLeod lányai

(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
Chile-Spanyolország, vagy
Svájc-Honduras
Élő közvetítés Dél-Afrikából
23.35 Az Este - Péntek
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.20 FIFA 2010 Labdarúgó
világbajnokság (ism.)
2.25 Nappali (ism.)

7.00 Hírek
8.00 Ébresztő
9.00 FIFA 2010 Labdarú-
gó VB (ism.)
10.55 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, stúdió
11.35 Szerelmes Don
Juan (arg. sor.)
12.35 A palota ékköve
(sor.)
13.45 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, info
(live)
14.00 Hírek
14.25 Egyszerűen ízletes
(ism.)
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.30 Dale Chihuly 
munkában
16.00 Nagyvilági szemle
16.35 2010-es FIFA baj-
nokság, info
16.50 2010-es FIFA baj-
nokság: Portugália-Brazí-
lia mérkőzés
18.50 A palota ékköve
(sor.)
20.00 Hírek
21.00 2010-es FIFA baj-
nokság, info
21.20 2010-es FIFA baj-
nokság: Chile-Spanyolor-
szág mérkőzés
23.30 2010-es FIFA baj-
nokság stúdió
0.00 Hírek
0.15 2010-es FIFA bajnok-
ság, Korea-Elefántcson-
part

4.00 Terminátor - Sarah
Connor krónikái (ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Tűzhányó New York-
ban (amerikai katasztrófa
film, 2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Tragikus baleset
(amerikai filmdráma,
2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Menekülő ember
(am. sci-fi akcióf., 1987)
22.30 Keleti harc (ameri-
kai akciófilm, 1995)
0.30 Menekülő ember (am.
sci-fi akcióf., 1987) (ism.)
2.15 Keleti harc (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (sor.)
12.00 Miami Vice (ameri-
kai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Nálam az irányítás -

szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Tökéletes célpont
(amerikai akciófilm, 1993)
22.30 Michael Jackson
Gone Too Soon (amerikai
dokumentumf.)
0.30 Tökéletes célpont
(amerikai akciófilm, 1993)
(ism.)
2.15 Híradó, Sport (ism.)
3.00 A sárkány (amerikai
kalndfilm, 2006) (ism.)

6.00 Xyber (sor.)
6.30 Micimackó 
(anim. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 5 csillagos otthon
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Szakértők
10.00 Senki 
sem tökéletes
10.30 Pinokkió
11.30 Hófehérke
12.30 Teleshopping
13.00 Focus Monden
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (am. sor.)
15.00 McBride: 
Ki látta Marty-t? 
(amerikai krimi, 2005)
17.00 Szakértők 
– talk show
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A fáraó bosszúja
(amerikai kalandfilm,
2006), 2. rész
21.30 Dupla dinamit 2. 
- Robbanáspont 
(amerikai akciófilm, 2001)
23.30 Gyilkos bohóc
(amerikai horror-vígjáték,
2007)
1.30 Dupla dinamit 2. -
Robbanáspont 
(amerikai akciófilm,
2001) (ism.)
3.30 Gyilkos bohóc
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Fegyvertények 
- Mesterlövészpuskák
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Törökország
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
– Repülőgép szalagon
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Iparkodjunk 
- Kamionok
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Belize
21.00 Hogyan készült?
Esernyő 
/ Ezüst evőeszköz
22.00 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
22.30 Cella-napló 
- Alaszka
23.30 A világ 
legmagasabb embere
0.30 Nagy durranások
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát
2.30 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
3.00 A túlélés törvényei 
- A Yukon-folyó

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
7.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
8.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, stúdió
8.30 A világ városai
9.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.00 Hírek
10.20 Találkozunk
11.30 Hírek, Sport
11.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Paraguay-Új-Zéland
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Mindig 
optimistán 
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 A világ városai
18.45 2010-es FIFA 
bajnokság, info
19.00 2010-es FIFA 
bajnokság: 
Szlovákia-Olaszország
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek
23.00 Románi-Nagy-Bri-
tannia férfi röplabda mér-
kőzés
0.45 2010-es FIFA beszá-
moló

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Dé-
li harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-
óra 17.30 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató mű-
sor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma János, Iván nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl, illetve ennek latin
Johannus formájából szár-
mazik. Jelentése: Jahve
megkegyelmezett.
Az Iván férfinév a János
név szláv formájából, illet-
ve a régi magyar Jovános,
Ivános változatából szár-
mazik.
Holnap Vilmos napja van.

Évfordulók
• 1948-ban az Egyesült Ál-
lamok meghirdette az Eu-
rópai Újjáépítési Progra-
mot (Marshall-segély).
• 1890-ben született Baktay
Ervin magyar festõmû-
vész, mûvészettörténész,
asztrológus, író, fordító,
Ázsia-utazó, orientalista.

Vicc 
Mórickát számolni tanítja
az anyja:
– Három tyúk meg három
tyúk az hány tyúk?

– ??? – Hát hat tyúk...
– Hattyúk? Hol?

Recept
Vörösboros bográcsos
Hozzávalók: 60 dkg marha-
lábszár, 50 dkg burgonya, 15
dkg vöröshagyma, 3 dkg
édes-nemes fûszerpaprika, 2
gerezd fokhagyma, 2 db pa-
radicsom, 2 db paprika, 2 dl
száraz vörösbor, 10 dkg ser-
tészsír, õrölt kömény.
Elkészítése: Az elõhevített
zsíron lepirítjuk a finomra
vágott vöröshagymát. Meg-
hintjük a fûszerpaprikával,
majd felöntjük kevés vízzel.
Beletesszük a nagyobb koc-
kákra vágott marhahúst, a
karikára vágott paradicsomot
és paprikát, és megsózzuk.
Nem túl erõs tûzön pörköl-
jük. Amikor a hús majdnem
megpuhult, hozzáadjuk a
megtisztított, alaposan meg-
mosott és cikkekre vágott
burgonyát. Ízesítjük kevés
õrölt köménnyel, áttört fok-
hagymával és vörösborral.
Együtt készre fõzzük.

2010. június 24., csütörtök   www.maszol.ro

Nem a valóságos, hanem a
képzelt dolgok keltik bennünk
a legnagyobb félelmeket. A fé-
lelem fontos része életünknek,
még akkor is, ha ennek nem
mindig örülünk. A félelem ta-
nít bennünket vigyázni önma-
gunkra, és végül is a félelem ad
értéket nagyon sok dolognak
az életünkben: az elvesztésük
félelme tanít meg vigyázni rá.

Ám sokszor rosszul félünk. Félel-
meinket az általunk elképzelt
dolgok felé vezetjük, mert arról
igyekszünk meggyõzni magun-
kat, hogy minden, ami körülöt-
tünk van, az tökéletes, és félelem-
re okunk nincs. Ezért van az,
hogy a legtöbb ember a halottak-
tól fél, ahelyett, hogy az élõktõl
félne. Nincs félelmetesebb dolog a
rosszul megélt félelemnél.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Rendkívül gyakorlatias, kitartó,
konokul küzd a céljaiért. Erõt,
energiát kap az égiektõl. Vigyáz-
zon, szeretetéhsége nehogy mél-
tatlan kapcsolatba keverje.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Meg kell tanulnia lazítani, ez a
jövendõ sikereinek kulcsa. A
kritikát nehezen fogadja el, vi-
szont könnyen osztogatja. Ro-
mantikus érzéseit nehezen mu-
tatja ki.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A Nap megsokszorozza erejét és
kitágítja a lehetõségeit. Most
nyélbe ütheti a hosszabb távra
szóló elképzeléseit.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Saját személyét nagyon fontos-
nak tartja, és igyekszik elõtérbe
helyezni. Egy kis önzés most
megbocsátható.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Meglehetõsen viharos viták rob-
banhatnak ki a párjával. Úgy
érzi, másra van szüksége, mint
amiben él. Szerelmétõl ne vár-
jon vallomást!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nincs könnyû dolga a munka-
helyén, mert nem mindenki sze-
reti a nyers szókimondását. Ma
talán egy kicsit túllõtt a célon,
és ennek most viselnie kell a kö-
vetkezményeit is.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az otthona fenntartásával kap-
csolatos kiadások megviselték a
pénztárcáját. Házastársával ne
kötekedjen, van neki gondja ép-
pen elég!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Váratlanul pluszfeladatokat
kap, amitõl feszültebb lesz a
szokottnál. Ki kell bírnia. Meg
kell fognia a munka végét és el-
szántan dolgozni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Önnek mindig szüksége van a
szeretteihez és a barátokhoz va-
ló közelségre, hogy éreztesse ve-
lük az összetartozást. Ma új
emberek megismerésére törek-
szik.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A szakmai követelmények arra
késztetik, hogy tudását folya-
matosan fejlessze, akár tanfo-
lyamon vagy autodidakta mó-
don. Ma játékos kedvében van.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Képtelen féken tartani a vá-
gyait, ami bajba sodorhatja.
Érdeklõdése új témák felé irá-
nyul, új feladatok, kihívások
izgatják.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az élet durvaságai elõl a mûvé-
szetek felé menekül. Ambició-
zus, de nem elég kitartó ahhoz,
hogy elképzeléseit véghez is vi-
gye. Örömmel fogad minden új
dolgot.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Van pénz Temesváron 

A Temesvári BCM Elba férfi kosárlabda-
csapata 600 ezer eurós költségvetéssel
számolhat a 2010–2011-es bajnoki idény-
ben, a pénzt a városi és a megyei tanács
adná össze. A csapat nevébõl õsztõl eltû-
nik az Elba, a gárdát azonban továbbra is
Dragan Petricevic edzi majd. A bosnyák
szakember azonban nem számíthat Bojan
Grubisicre, Milos Pesicre, Uros
Velickovicra és Daniel Tudosára: a négy
játékos szerzõdése lejárt, és elhagyták a
Bega menti várost. 

Már edzenek 
a Kemény-legények

Megkezdte a felkészülést az augusztus vé-
gi–szeptember eleji, zágrábi Európa-baj-
nokságra a magyar férfi vízilabda-váloga-
tott. Az elsõ edzésekrõl csak a torokgyul-
ladással bajlódó Szivós Márton, valamint
a vállproblémákkal kezelt Varga Dániel
hiányzott. Kemény Dénes szövetségi kapi-
tány vezérletével a csapat ezen a héten a
Margitszigeten gyakorol, a jövõ héten pe-
dig Balatonfûzfõn folytatja a felkészülést.
A keret: Baksa László (Szeged), Gergely
István (Honvéd), Nagy Viktor (Vasas),
Szécsi Zoltán (Eger) – kapusok; Bátori
Bence (Honvéd), Biros Péter (Eger),
Bundschuh Erik (Eger), Erdélyi Balázs
(Eger), Hárai Balázs (Eger), Hosnyánszky
Norbert (Vasas), Kis Gábor (Vasas), Ma-
daras Norbert (Pro Recco, olasz), Marnitz
Gergõ (Honvéd), Mátyás Zoltán (FTC),
Szivós Márton (Honvéd), Török Béla
(Szeged), Varga Dániel (Vasas), Varga Dé-
nes (Vasas), Vámos Márton (KSI), Vörös
Viktor (Vasas) – mezõnyjátékosok. 

Alakul a bajnok játékoskerete 

A román labdarúgó bajnok Kolozsvári
CFR 1907 vezetõsége megegyezett az
olasz Empolival Felice Piccolo végleges
átigazolásáról. A középhátvédért 800 ezer
eurót fizet a CFR 1907. Pászkány Árpád
újabb Bajnokok Ligája-kalandra készülõ
csapata már korábban leigazolta
Dominique Kivuvut, Ioan Horát, Ionuþ
Radát és Nuno Diogót. 

A NOB vizsgálja 
a fehérorosz kalapácsvetõk ügyét

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
felülvizsgálja a két fehérorosz kalapácsve-
tõ ügyében született nemzetközi sport-
döntõbírósági (CAS) döntést, amelynek
értelmében a doppingolás miatt kizárt at-
léták visszakapják érmüket, s Pars Krisz-
tián marad pekingi negyedik. A CAS jú-
nius 10-én kihirdetett döntése szerint a
pekingi labor eljárási hibája miatt a máso-
dik helyen végzett Vagyim Gyevjatovszkij
és a harmadik Ivan Tyihon - akiknél az A
és a B próba is a megengedettnél maga-
sabb tesztoszteronszintet mutatott ki -
megõrizheti ezüst-, illetve bronzérmét. A
CAS döntése nyomán a másfél éve ezüst-
érmessé elõlépett Pars Krisztián marad
negyedik helyezett.

Berkes Zoltán 
a Ferencváros új vezérigazgatója

A gazdasági szférából érkezett Berkes
Zoltán lett a Ferencváros Labdarúgó Zrt.
új vezérigazgatója – jelentették be a klub
tegnapi sajtótájékoztatóján. A szakember
bemutatását követõen elmondta, az lesz a
feladata, hogy a Kevin McCabe, az egye-
sület angol tulajdonosa által megfogalma-
zott célokat segítsen megvalósítani
Prukner László szakmai igazgatónak.
Ezek között szerepel a bajnokságban mi-
nél jobb helyen végezni, valamint rövid
idõn belül nemzetközi kupába juttatni a
zöld-fehér csapatot. Berkes elmondta, ki-
emelten foglalkoznak majd az utánpótlás-
neveléssel, valamint a tervezett új stadi-
onnal, amely biztosan az Üllõi úton épül
fel, ha az írásos engedélyeket megkapják.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Landon Donovan 91. perc-
ben szerzett góljával az

Egyesült Államok 1-0-ra legyõz-
te tegnap este Algéria csapatát, s
ezzel bejutott a dél-afrikai labda-
rúgó-világbajnokság nyolcad-
döntõjébe. A pretoriai összecsa-
páson az amerikaiak Donovan
góljáig kiesésre álltak, a találat
ugyanakkor nem csupán a 16 kö-
zé kerülést jelentette, hanem azt
is, hogy a C csoport elsõ helyén
végeztek, s a D jelû négyes máso-
dikjával találkoznak majd a foly-
tatásban. A második félidõben
passzívan játszó Algéria egy
ponttal, ám rúgott gól nélkül zár-
ta a tornát.

A D csoport másik továbbjutó-
ja az angol válogatott, amely 1-0-
ra nyert a szlovén csapat ellen,

így bejutott a legjobb 16 közé a
dél-afrikai labdarúgó-világbaj-
nokság C csoportjából. Az ango-
lok a D csoport gyõztesével mér-
kõznek meg a nyolcaddöntõben.
A találkozó egyetlen gólját Jer-
maine Defoe szerezte.

Messiék hibátlanul 
jutottak a nyolcaddöntõbe

Az argentin válogatott 2-0-ra
nyert a görög csapat ellen a dél-
afrikai labdarúgó-világbajnok-
ság B csoportjának keddi 3. for-

dulójában, ezzel a hibátlan telje-
sítménnyel biztosította helyét a
legjobb 16 között. Lionel Messi,
az argentinok aranylabdása elsõ
ízben viselhette a csapatkapitá-
nyi karszalagot, ezzel az együt-
tes világbajnoki történetének
legfiatalabb „vezetõje” lett,
ugyanis két nap múlva ünnepli
23. születésnapját. A korábbi re-
korder éppen a jelenlegi szövet-
ségi kapitány, Diego Maradona
volt, aki az 1986-os világbajnok-
ságon 25 évesen lehetett csapat-
kapitány. 

Döntetlennel 
kvalifikált Dél-Korea

Eközben a dél-koreai váloga-
tott 2-2-es döntetlent játszott Ni-
gériával a dél-afrikai labdarúgó-
világbajnokság B csoportjának
keddi zárófordulójában, ezzel a
második helyen továbbjutott a
nyolcaddöntõbe, míg az afrikai
gárda befejezte szereplését.

Ezzel a nyolcaddöntõknek már
két párosítása megvan, Argentína
Mexikóval, a Koreai Köztársaság
pedig Uruguay együttesével talál-
kozik a legjobb 16 között. Alacsonyan szállt Wayne Rooney (piros mez), az angol válogatott mégis nyert a szlovén csapat ellen Fotó: fifa.com

Labdarúgás

T. J. L.

A magyar bajnok Debreceni
VSC megint a Levadia

Tallinnal került szembe a labda-
rúgó-Bajnokok Ligája második
selejtezõkörében. Egy évvel ko-
rábban a hajdúságiak kettõs gyõ-
zelemmel búcsúztatták az észte-
ket, akik 21 pontos elõnnyel nyer-
ték a legutóbbi pontvadászatot.
Román csapat nem érdekelt a BL
második selejtezõkörében, az
Unirea Urziceni a harmadik kör-
ben kapcsolódik be, a bajnok Ko-
lozsvári CFR 1907 pedig a cso-
portsorsolást várja. 

A BL második selejtezõköré-
nek párosítása: SK Liepajas
Metalurgs (lett) – AC Sparta Prá-
ga, FK Aktobe (kazah) – FC
Olimpi Rustavi (grúz), PFC Litex
Lovecs (bolgár) – SP Tre Fiori
(san marinói) vagy FK Rudar
Pljevlja (montenegrói), FC Santa
Coloma (andorrai) vagy
Birkirkara FC (máltai) – MŠK
Zilina (szlovák), FC Sheriff
Tiraszpol (moldáv) – KS
Dinamo Tirána (albán), AC
Omonia Nikoszia (ciprusi) – FK

Renova (macedón), FC Salzburg
(osztrák) – HB Tórshavn (fer-
öeri), FC BATE Boriszov (fehér-
orosz) – FH Hafnarfjördur (izlan-
di), AIK Solna (svéd) – AS
Jeunesse Esch (luxemburgi), FK
Ekranas (litván) – HJK Helsinki
(finn), FK Partizan Belgrád
(szerb) – FK Pjunik Jereván (ör-
mény), FC Inter Baku (azeri) –
Lech Poznan (lengyel), NK
Dinamo Zágráb (horvát) – FC
Koper (szlovén), Hapoel Tel-Aviv
(izraeli) – FK Zeljeznicar Szara-
jevó (bosnyák), Bohemian FC (ír)
– The New Saints FC (walesi),
Linfield FC (északír) – Rosen-
borg Trondheim BK (norvég).   

Sorsoltak az Európa Liga selej-
tezõire is. Az elsõ körben a Gyõ-
ri ETO a szlovák FC Nitrával, a
Zalaegerszeg pedig az albán KF
Tiranával találkozik. A második
selejtezõkörben a Videoton a
szlovén NK Mariborral játszik, a
Bukaresti Dinamo pedig az FK
Khazar Lankaran (azeri) és az
Olimpia Balti (moldáv) párharc
gyõztesével. 

A temesvári csapat a harmadik
selejtezõkörben kapcsolódik be a
küzdelembe, a Steaua pedig egye-
nesen a rájátszásban (play-off). 

Kisorsolták a párosokat

az Európa-kupák selejtezõire
Tenisz

Turós-Jakab László

Az esõ egyelõre nem zavarta
meg a menetrendet, így teg-

nap már a harmadik játéknapot
pipálták ki a wimbledoni füves
pályás tenisz-Grand Slam-bajnok-
ságon. Kedd esti mérkõzésen, a
hetedik gyõzelmére törõ svájci
Roger Federer (1.) közel állt a bet-
lihez, miután 0-2-rõl állt föl a ko-
lumbiai Alejandro Fallával szem-
ben. A szerb Novak Djokovic (3.)
és az orosz Nyikoláj Davigyenkó
(7.) is megszenvedett a sikerért,
mindketten csak 3-2-re nyertek. 

A világelsõ Rafael Nadal vi-
szont könnyed gyõzelemmel kez-
dett, a spanyol világelsõ a japán
Nisikori Kejt búcsúztatta (6-2, 6-
4, 6-4). A nõknél mindkét idei Ro-
land Garros-i döntõs kikapott, a
párizsi gyõztes olasz Francesca
Schiavonét (5.) az orosz Vera
Dusevina, az ausztrál Samantha
Stosurt (6.) pedig az észt Kaia
Kanepi ütötte el a továbbjutástól. 

A selejtezõkbõl érkezett Arn
Gréta már a legjobb 32 közt van,
miután tegnap 7-5, 6-4-re verte az
ausztrál Alicia Molikot. A ma-
gyar játékos következõ ellenfele a
11. helyen kiemelt francia Marion
Bartoli, aki játék nélkül búcsúztat-

ta a horvát Petra Marticot.  
Biztatóan kezdtek a románok

is. Harmincegyedik kiemeltként
Alexandra Dulgheru 6-2, 6-7 (3),
6-1-re nyert a japán veterán
Kimiko Date Krumm, Gallovits
Edina pedig 4-6, 7-5, 6-3-ra a sváj-
ci Bacsinszky Tímea ellen. A sor-
solás szeszélye folytán, a két ro-
mán egymás ellen küzdhet, ha a
második körön is túljut az olasz
Romina Sarina Oprandi, illetve
Kaia Kanepi ellenében.   

Ioana Raluca Olaru 5-7, 6-4, 6-
4-re verte a francia Alize Cornet-t
és legközelebb a nagy visszatérõ
orosz Marija Sarapovával (16.) ta-
lálkozik. Monica Niculescu 6-3,
6-2 arányban bizonyult jobbnak
az argentin Gisela Dulkónál és
következõ ellenfele az olasz Fla-
via Pennetta (10.). Sorana Cârs-
teának nem sikerült túljutnia az
elsõ fordulón, miután 6-2, 6-2-re
kikapott a cseh Petra Kvitovától. 

A legjobb 32 közé jutott a há-
rom wimbledoni döntõt vesztett
amerikai Andy Roddick (5.) és a
két belga visszatérõ, Kim Clijsters
(8.) és Justine Henin (17.) is.

Harminchárom év után idén is-
mét koronás fõ látogat ki az All
England Lawn Tennis and
Croquet Club füves pályáihoz:
Erzsébet királynõ mára jelezte je-
lenlétét a királyi páholyban. 

Federer izzadt, Nadal gálázott

Az argentinoknak nem volt
annyira könnyû dolguk a görö-
gök ellen, mint ahogy a 2-0-s
eredmény mutatja – kommen-
tálta lapunknak az elmúlt egy
nap mérkõzéseit Jenei Imre. Az
ismert futballedzõ az ÚMSZ-
nek úgy vélekedett: lehetséges,
hogy az elmúlt bajnokságban
összegyûlt fáradtság miatt van
az, hogy a játékosok nehezeb-
ben érnek oda a kapuhoz, las-
sabban mozognak. „Ennek el-
lenére az argentinoknak jó esé-
lyük van eljutni a vébédöntõig”

– tette hozzá Jenei. A román és
a magyar válogatott egykori szö-
vetségi kapitánya szerint ugyan-
akkor az angolok – továbbjutá-
suk ellenére – továbbra is szen-
vednek, lassú a játékuk, elõreí-
velt labdákkal, kombinatív játék
nélkül futballoznak. „Ezt a fut-
ballt negyven éve nem játsz-
szák” – szögezte le Jenei. Szerin-
te az angol válogatottnak nincs
sok esélye dobogóközelbe jutni.
„Mindenesetre reméljük, egyre
jobb játékot fogunk látni, ahogy
telik az idõ” – tette hozzá.

Szakmai szemmel – Jenei Imre

Célfotós jenkik Afrikában
Az utolsó percben harcolta ki a továbbjutást az Egyesült Államok
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