
Díjkiosztó ünnepséggel és a
budapesti József Attila Szín-

ház Kétszer vagy fiatal címû elõ-
adásával véget ért a Magyar Szín-
házak XXII. Kisvárdai Fesztivál-
ja. A színházi szemlén volt na-
gyon jó és kevésbé jó elõadás, sok
esõ, még több szúnyog és jó han-
gulat. Bemutatkoztak tehetséges
színészek, és voltak okos rendezé-
sek is. Idén is számos díjat az er-
délyiek zsebeltek be – jogosan. A
kilencnapos fesztiválon, melyen
négy szomszédos ország, Szer-
bia, Szlovákia, Románia és Uk-
rajna 22 magyar nyelvû társulata
vett részt, a sepsiszentgyörgyi
mûvészek a Mizantróp címû da-
rab elõadásával érdemelték ki a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
által felajánlott fõdíjat. 6. oldal 

Big One: Metallica Bukarestben

„Történelmi pillanat ez. Azért vagytok itt,
hogy a történelem részesei lehessetek!” –
üvöltötte James Hetfield szombaton este a
román fõvárosban ötvenezer metálrajongó-
nak. A Metallica frontembere arra utalt,
hogy a bukaresti Sonisphere Festival máso-
dik napján zenekara mellett fellépett az
Anthrax, a Slayer és a Megadeth, a Big
Four másik három tagja is.

új magyar szó
2010. június 28., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2808 ▲
1 amerikai dollár 3,4911 ▲
100 magyar forint 1,4990 ▲

Ámokfutó lelkész Medgyesen

Sokkoló tragédia történt Medgyesen a hét-
végén: a helyi unitárius lelkész két gyerme-
kével végzett a helyi templomban, majd ön-
gyilkosságot követett el. Értesüléseink sze-
rint a pszichiátriai kezelés alatt álló elköve-
tõ súlyos családi problémákkal küzdött.

Társadalom 7

Média 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
EMEF: elvi nézeteltérések

Ahogy azt egy héttel korábban Markó Béla
RMDSZ-elnök elõre megjósolta, a hétvégi
Erdélyi Magyar Egyeztetõ Fórum (EMEF),
Marosvásárhelyen megtartott ülése „vesze-
kedõsre” sikeredett. 

Különféle veszélyek
Ha van valami, ami árt egy ország meg-
ítélésének, az a nemzetközi demokratikus

közvélemény rosszallása, fel-
háborodása, megvetése. Ezt
sikerült kivívni a sajtó elleni
támadásokkal. És itt „érint-
kezik” a sajtó és az alkot-

mánybíróság igába hajtá-
sának szándéka: mind-
kettõ antidemokratikus,

pártállami, totali-
tarista tempó.

Ágoston Hugó

Drasztikusan lecsökkentené
a pénzügyminisztérium a

helyi önkormányzatok költség-
vetését, a jövedelemadóból szár-
mazó bevételek 22 százalékát
vonnák meg a helyi intézmé-
nyektõl, negyvenszázalékos el-
bocsátásra köteleznék az illeté-
keseket. Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester úgy
véli, veszélybe kerül a polgár-
mesteri hivatalok mûködése,
önkormányzati összefogásra
van szükség. Marosvásárhelyen
és Kolozsváron úgy vélik: a vál-
ságintézkedéseknek lehet pozi-
tív hozadéka is. A lakosság szá-
mára azonban kevéssé biztató,
hogy az intézkedések nyomán
nõhetnek a helyi adók és illeté-
kek. 7. oldal

Csonkolják 
a helyi büdzsétRandalírozók csaptak össze

Torontóban rendõrökkel
szombaton a fejlett és a dinami-
kusan fejlõdõ országok (G-20)

vezetõinek csúcstalálkozója elle-
ni tüntetésen. A nézeteltérések
nemcsak az utcát jellemezték. 
2. és 4. oldal 

Nemcsak a nyugdíjasokat érinti: elõrejelzések szerint az áfaemelés átlagban öt százalékos élelmiszer-dráguláshoz vezet Fotó: Mediafax

(R)áfázik a kormány
a talárosok döntésére

Kisvárdai díjesõ
az erdélyieknek

Világmegváltás könnygázzal

A jelenlegi 19 százalékos szintrõl 24 százalékosra emeli a kormány a hozzáadottérték-adót

(TVA–áfa). Ez a Boc-kabinet válasza arra, hogy az Alkotmánybíróság pénteken alkot-

mányellenesnek nyilvánította a nyugdíjak 15 százalékos csökkentését, így a megszorító

csomagból csupán a közalkalmazotti bérek 25 százalékos lefaragása marad érvényben. A

kormányfõ bejelentése szerint a fizetéscsökkenés már július elsejétõl életbe lép. Az

áfaemelés szakértõk szerint inflációhoz, a lej gyengüléséhez vezet. 3. és 4. oldal 

Forrt az utca Torontóban a G20-ak találkozójának ideje alatt
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Röviden

Meghalt egy lengyel katona 
Afganisztánban

Életét vesztette aknamentesítés közben egy
lengyel katona Afganisztánban szombat es-
te – közölte a lengyel hadsereg közleménye.
A 26 éves katona a robbanószerkezet hatás-
talanította, amikor egy távirányítású rob-
bantás halálosan megsebesítette. A 2600 fõt
számláló lengyel kontingens Afganisztán
déli részén, Gazni tartományban állomáso-
zik, ahol a hegyvidéki területeket helyen-
ként tálib lázadók uralják. A lengyel kato-
nák célja, hogy az afgán hadsereg és rend-
õrség át tudja majd venni az ellenõrzést a
tartomány felett.

Mini Schengen lesz a Balkánon

Négy balkáni ország szombaton megálla-
podott abban, hogy kölcsönösen engedélye-
zik állampolgáraik szabad mozgását egy-
más területén. Koszovó, Albánia, Macedó-
nia és Montenegro vezetõi ezt egy Koszo-
vóban, Prizrenben tartott csúcstalálkozón
határozták el. Fatmir Sejdu koszovói elnök
„mini Schengennek” nevezte el ezt az új
balkáni övezetet, és azt kijelentette, hogy a
kezdeményezés bizonyítja ezeknek az or-
szágoknak az érettségét az európai integrá-
cióra. Az Európai Unió Montenegró, Ma-
cedónia és a szombati csúcsra meg nem hí-
vott Szerbia esetében már eltörölte a ví-
zumkötelezettséget, Albánia és Koszovó
még vár erre a könnyítésre. Szerbiát azért
nem hívták meg, mert nem ismeri el Ko-
szovó függetlenségét.

Az Ermitázs udvarán akartak 
tüntetni a melegek

Mindössze öt percig tartott Szentpétervá-
ron a meleg aktivisták tüntetése, amelyet a
rendõrség gyorsan, elhanyagolható ellenál-
lás mellett letört. A kéttucatnyi aktivista az
Ermitázs múzeum belsõ udvarán gyûlt ösz-
sze az akcióra, de engedélyt nem kapott rá,
ezért feloszlatták õket. Hat embert elõállí-
tottak. A tüntetõk a turistáknak mutatták a
felirataikat, amelyeken jogegyenlõséget kö-
veteltek. A hatóságok arra hivatkozva ta-
gadták meg többször is az engedély kiadá-
sát, hogy minden javasolt helyszín már fog-
lalt. A szervezõk el akarták kerülni az ösz-
szecsapást a gyûlölködõkkel, ezért a hely-
színt többször is megváltoztatták, és csak
az utolsó pillanatban értesítették a mozgó-
sított sajtót, hogy hol lesz az esemény.

Erõs földrengés volt
a Salamon-szigeteken

Erõs, a Richter-skála szerint 6,9 fokos föld-
rengés történt szombaton a Csendes-óceán
mélyén, az Ausztráliától északkeletre fekvõ
Salamon-szigetek közelében, szökõárriadót
nem rendeltek el, közölte az amerikai föld-
tani megfigyelõ intézet (USGS). A rengés
hipocentruma a Salamon-szigeteki San
Christobaltól 55 kilométerre délnyugatra,
az óceán felszíne alatt 35 kilométerre volt.
A 11 ezer szigetbõl álló Salamon-szigetek a
Csendes-óceán partjain végigfutó úgyneve-
zett Tûzgyûrûn fekszik, amelyen a világ föld-
rengéseinek mintegy 90 százaléka történik.

Tiltakozik a Vatikán
a belgiumi házkutatások miatt

A katolikus egyházat megdöbbentette,
hogy a belga rendõrség fõpapok számító-
gépét is lefoglalta, és felnyitottak egy sírt is.
A Vatikán pénteken tiltakozott amiatt,
hogy elõzõ nap házkutatást tartottak a bel-
ga katolikus egyház székhelyén és egy bíbo-
ros házában, miután helyi papokat vádol-
tak meg azzal, hogy szexuális visszaélése-
ket követtek el kiskorúak ellen. Közlemé-
nyében a Vatikán megdöbbenését és méltat-
lankodását fejezte ki a házkutatások miatt,
amelyek során a Vatikán szerint megszent-
ségtelenítették két bíboros sírját is. Belgium
vatikáni nagykövetét bekérették a vatikáni
külügyminiszterhez, hogy átadják neki a
hivatalos tiltakozást.

Hírösszefoglaló

A fejlett és a dinamikusan fej-
lõdõ országok (G20) vezetõi-

nek csúcstalálkozója elleni tünte-
tésen szombaton randalírozók
csaptak össze Torontóban rend-
õrökkel. A szakadó esõben több
ezer békésen menetelõ tüntetõ
közül feketébe öltözött, maszkos
randalírozók törtek ki, felgyújtot-
tak három rendõrautót, baseball-
ütõkkel betörték egy bank és egy
étterem üvegfalát, több üzlet kira-
katát, valamint rendõrségi épüle-
tek ablakait. Elõzõleg a roham-
rendõrök visszaszorították a tün-
tetõk egy csoportját, akik meg-
próbáltak áttörni a G20 csúcsta-
lálkozójának helyszíne körül
emelt kordonon. 

A gázálarcot viselõ rendõrök-
nek végül sikerült feloszlatniuk a
dühöngõ tömeget: Toronto rend-
õrkapitánya, William Blair

szombat esti közleménye szerint
75 embert állítottak elõ. Más for-
rások 100–150 õrizetbe vételrõl
számoltak be. Blair is 150 õrizet-
be vételrõl tett említést, de mint
mondta: sok gyanúsított szabad-
lábon maradt. A rendõrkapitány
cáfolta, hogy a rendfenntartó
erõk gumilövedékeket vetettek
volna be.

A rendõrfõnök szerint Toronto
közterein soha nem látott heves-
séggel szabadultak el az indula-
tok, ami fékevesztett rombolásba
és vandalizmusba torkollott. A

mentõsök szóvivõje szerint leg-
alább hárman megsebesültek. A
szombati tüntetés szervezõi tíz-
ezer résztvevõre számítottak, de
csak mintegy ötezren jelentek
meg. A tüntetõk a csúcstalálkozó
költségeit kifogásolták és a szegé-
nyek védelmét sürgették.

Kanada minden részébõl vezé-
nyeltek Torontóba rendfenntartó-
kat, becslések szerint 19 ezer em-
ber vigyáz a közrendre. A csúcs-
találkozó biztonsági költségeit
több mint 900 millió dollárra be-
csülik. 

Hírösszefoglaló

Népszavazást tartottak az új
Alkotmányról tegnap Kirgi-

zisztánban, amelyet az ideiglenes
vezetés kulcsfontosságúnak tart a
közép-ázsiai köztársaság déli ré-
szében a kirgizek és az üzbég ki-
sebbség között nemrégiben kitört
véres összetûzések után. Megerõ-
sítették a biztonsági intézkedése-
ket, mindenekelõtt Os városá-
ban, amely a júniusi összetûzések
központja volt. Mintegy 2,5 mil-
lió szavazásra jogosultat vártak
az urnákhoz, hogy véleményt
mondjon az új alaptörvényrõl,
amely jelentõsen csökkenti az el-
nöki jogköröket a parlament ja-
vára, elkerülendõ, hogy egy kéz-
ben összpontosuljon a hata-
lom. A szavazóhelyiségek helyi
idõ szerint 8 órakor (közép-euró-
pai idõ szerint 4 órakor nyíltak
meg, és 20 órakor (16 óra) zártak,
az elsõ eredményeket mára vár-
ják. Idõközben feloldották az et-
nikai villongások miatt korábban
elrendelt kijárási tilalmat
Kirgizisztán déli részén, egy nap-
pal az Alkotmányról rendezendõ
népszavazás elõtt. A döntést az
ideiglenes kormány belügymi-
niszter-helyettese jelentette be a
televízióban. Közölte: a lakosság
általában a rendelkezés meghos-
szabbítását kérte. Az utakon léte-
sített ellenõrzõ posztokat ugyan-
akkor továbbra is fenntartják Os
városában környékén, és néhány
helyen pedig megerõsítették a
rendfenntartó erõket. Roza
Otunbajeva, az átmeneti kor-
mány feje pénteken kijelentette,
nem zárható ki, hogy a népszava-
zás után a déli területen ismét be-
vezetik a kijárási tilalmat. A kir-
gizek és az üzbég kisebbség kö-
zött június közepén kirobbant ös-
szetûzéseknek az egészségügyi
minisztérium legutóbbi adatai
szerint 275 halálos áldozata volt,
de a valós számuk megfigyelõk
szerint elérheti a kétezret is. 

Népszavazás 
Kirgizisztánban

ÚMSZ

Ellenszavazat nélkül válasz-
totta újra Vona Gábor pártel-

nököt a Jobbik tisztújító kong-
resszusa szombaton. Megõrizte
helyét a hat alelnök is viszont,
módosították az alapszabályt. A
párt alelnöki tisztségeire tizen-
egyen pályáztak. A legtöbb szava-
zatot Szegedi Csanád európai
parlamenti képviselõ kapta, õt
követi Sneider Tamás, az Ország-
gyûlés ifjúsági, szociális, család-
ügyi és lakhatási bizottságának
elnöke. Hozzájuk hasonlóan
újabb két évig a Jobbik alelnöke
maradhat Balczó Zoltán, az Or-
szággyûlés alelnöke, valamint
Gyüre Csaba, Murányi Levente
és Novák Elõd is. Döntöttek a

párt alapszabályának módosítá-
sáról is. A leglényegesebb változ-
tatás, hogy a párt létrehozza a
Jobbik „baráti köreinek” hálóza-
tát, lehetõséget adva a határokon
túl élõ magyaroknak arra, hogy
szervezetten támogassák a pártot.
A Jobbik elnöke közölte azt is,
hogy  továbbra is azt a négy poli-
tikust kívánja delegálni az Or-
szággyûlés honvédelmi és rendé-
szeti bizottságába, akik az Alkot-
mányvédelmi Hivatal szakvéle-
ménye szerint nemzetbiztonsági
kockázatot jelentenek. Vona a
kongresszus elõtt tartott sajtótájé-
koztatóján közölte: a bizottság-
nak kell döntenie arról, hogy
Balla Gergõ, Endrésik Zsolt,
Schön Péter és Staudt Gábor
megkezdheti-e a munkáját. 

A határon túlra is
terjeszkedne a Jobbik MTI

Bugár Béla szerint az új kor-
mánykoalíció szlovák pártjai

most egy utolsó esélyt kaptak an-
nak bebizonyítására, hogy képe-
sek másképpen is kezelni a nem-
zeti kisebbségek kérdését, mint
eddig. „Most egy újabb – állítom,
hogy utolsó – esélyt kaptak. Ha
most nem mutatjuk meg, hogy a
kisebbségi kérdéseket lehet más-
képpen is kezelni, akkor már so-
ha. Egyszer lehet csalódást okoz-
ni, de másodszor már nem” – je-
lentette ki a Híd elnöke abban az
interjúban, amely a Sme címû li-
berális napilapban jelent meg
szombaton. Bugár arra válaszolt,
nem tart-e attól, hogy a koalíciós
szlovák pártok – elsõsorban a
Szlovák Demokratikus és Keresz-
tény Unió és a Kereszténydemok-
rata Mozgalom – a múlthoz ha-
sonlóan ismét csak megtûrik a
magyarokat a kormányban, de a
kisebbségi kérdésekben nem lesz
semmiféle lényeges elõrelépés-
re. A Sme értesülései szerint az új
kormányban a Hídé lesz a mezõ-
gazdasági és a környezetvédelmi
tárca, valamint az emberi jogi és a
kisebbségvédelmi kormányfõ-he-
lyettesi poszt. Ez utóbbi funkció
eddig szélesebb jogkörök nélkül
volt, a Híd ezt azzal a feltétellel

vállalta, hogy a jogköröket jelen-
tõsen megerõsítik. „A kollegák-
nak megmondtam: ha a kor-
mányfõ-helyettesi posztot jogkö-
rök nélkül akarják nekünk adni,
akkor nem kérünk belõle”– je-
gyezte meg Bugár. Szerinte a jö-
võben a jogköröket kiszélesítik. A
politikus elismerte, hogy egy átfo-
gó kisebbségi törvény megalkotá-
sának tervét nem sikerült pártjá-
nak keresztülvinnie. Szerinte
azért, mert errõl mindenkinek
más volt a véleménye. 

Bugár: esély a koalíciónak

A G20-ak találkozója idején a tüntetõk ezreinek többsége békésen tiltakozott a kanadai városban

Az afgán hadseregnek „öt éven belül” eredményt kell elérnie, hogy
nagyobb felelõssége lehessen az ország biztonságának szavatolásá-
ban – fogalmaztak a hét legfejlettebb ipari ország és Oroszország
(G8) vezetõi a kanadai Huntsville melletti Muskokában tartott
csúcstalálkozójukon szombaton. Barack Obama amerikai elnök és
David Cameron brit kormányfõ szombaton leszögezte: az afga-
nisztáni háborúban már idén elõrehaladást kell felmutatni. 

G8: eredményeket várnak Afganisztánban

Nem választott új elnököt Retkes Attila helyére az SZDSZ kül-
döttgyûlése szombaton, hanem egy öttagú ügyvivõi testület veze-
ti a pártot a jövõben – jelentették be a küldöttgyûlés utáni sajtótá-
jékoztatón az ügyvivõk. Az ügyvivõi testület tagjai: Szabadai Vik-
tor (Budapest XIII. kerület), Tarján András (Budapest XIII. kerü-
let), Szigethy István (Zala megye), Varga Gyõzõ (Komárom-Esz-
tergom megye) és Lövei Csaba (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).
Szigethy István közölte: az ügyvivõi testület tagjai egyenrangúak,
jelenleg kollektíven mûködnek. 

SZDSZ: elnök helyett ügyvivõk

G20: fékeveszett
torontói rombolás 

Bugár Béla
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Az Alkotmánybíróság részben
az alaptörvénybe ütközõnek

találta a megszorító intézkedés-
csomagot jogerõre emelõ két jog-
szabályt. Így a közalkalmazottak
bére 25 százalékkal csökken, a
nyugdíjakhoz viszont nem nyúl-
hat hozzá a kormány, azok a je-
lenlegi szinten maradnak. A talá-
ros testület döntésérõl Markó Bé-
la miniszterelnök-helyettes az
EMEF marosvásárhelyi ülését kö-
vetõ sajtótájékoztatón értesült, és
újságírói kérdésre csak annyit
mondott: „az Alkotmánybíróság
döntése kötelezõ, tiszteletben kell
tartani, a kormánynak nagyon
sürgõsen megoldást kell találnia a
hiányzó összeg pótlására annak
érdekében, hogy tartani tudják a
költségvetési hiánycélt, valamint
az IMF-fel kötött hitelmegállapo-
dást”. A talárosok döntése alapo-
san gyengítette a lejt, a jegybank
pénteken délben 4,28 lejben álla-
pította meg egy euró árfolyamát,
ami azt jelenti, hogy a lej elérte az
elmúlt hét hónap euróhoz viszo-
nyított legalacsonyabb szintjét.

Emelik az áfát, 
várják az IMF-pénzt

A kormány már másnap meg-
oldást talált a nyugdíjak csökken-
tésének megtiltására. Rendkívüli
ülésén az áfa 24 százalékra való
megemelésérõl határozott. A ka-
binet azt is eldöntötte, hogy a
személyi jövedelemadó és a tár-
sasági adó nem változik. Emil
Boc miniszterelnök szerint az

adott körülmények között ez a
legjobb megoldás Románia szá-
mára, amely így továbbra is él-
vezheti nemzetközi hitelezõi bi-
zalmát. A kormány elfogadta a
Nemzetközi Valutaalaphoz
(IMF) korábban megküldött
szándéklevél módosított változa-
tát is, és Boc reményét fejezte ki,
hogy a washingtoni pénzintézet
igazgatótanácsa már holnapután
napirendre tûzi a romániai hitel-
egyezmény felülvizsgálatát. A
kormányfõ aggodalmát az váltot-
ta ki, hogy közvetlenül az alkot-
mánybírósági döntést követõen
Jeffrey Franks, az IMF romániai
küldöttségének vezetõje azt nyi-
latkozta a pénzintézet honlapján,
hogy a következõ hitelrészlet fo-

lyósítását elhalasztják, amíg a
bukaresti kormány alternatív
megoldást nem talál. Az IMF
esetleges kedvezõ döntése nyo-
mán Románia megkaphatja a ta-
valy márciusban kötött 20 milli-
árd euró nemzetközi, többoldalú
hitelegyezmény soron követke-
zõ, 850 millió euró értékû részle-
tét. Boc hozzátette: a kormány
összehangolja pénzügypolitiká-
ját a román központi bank mone-
táris politikájával, hogy ellenõr-
zés alatt tartsák az inflációt és a
lej–euró árfolyamot.

Problémás 
a bércsökkentés is?

A Mediafax hírügynökség sze-
rint a bércsökkentés alkalmazása
is kérdésessé vált, hiszen az alkot-
mánybírósági döntés következté-
ben az egész törvénycsomagot
visszaküldik a parlamenthez,
amelynek módosítania kell az Al-
kotmánybíróság által kifogásolt
cikkelyeket. Elõbb azonban meg
kell várniuk még a talárosok rész-
letes indoklását, ami egyes elem-
zõk szerint akár tíz napig is elhú-
zódhat. „Készen állunk bármi-
lyen megoldásra annak érdeké-
ben, hogy a bérek 25 százalékos
csökkentését már július elsejétõl
életbe lehessen léptetni” – reagált

a felvetésre tegnap Emil Boc kor-
mányfõ. Hozzátette: azt is mérle-
gelik, hogy amennyiben a parla-
ment nem módosítja idõben az
Alkotmánybíróság által kifogá-
solt cikkelyeket, akkor a kabinet
sürgõsségi kormányrendelettel te-
szi meg azt. 

Erõre kapott az ellenzék

Az áfaemelést várhatóan meg-
támadja az ellenzék a népügy-
védnél, mindkét alakulat alkot-
mányossági kifogásokat fogal-
mazott meg azzal kapcsolatban,
hogy sürgõsségi kormányrende-
lettel módosítani lehet az áfát.
Constantin Niþã, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) alelnöke
szerint törvényellenes a forgalmi
adó július elsejei hatályú módosí-
tása, ugyanis az érvényben levõ
adótörvénykönyv szerint mini-
mum fél évnek kell eltelnie a tör-
vénymódosítás és az életbe lépte-
tés között. Victor Ponta PSD-
elnök szerint „az alkotmánybíró-
sági döntés megerõsítette, hogy
az Emil Boc vezette kormány
megbukott”, és kilátásba helyez-
te, hogy már júniusban újabb bi-
zalmatlansági indítványt nyújta-
nak be a kormány ellen, ha
Traian Bãsescu államfõ nem cse-
réli le a mostani kabinetet. 
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Az elmúlt héten két fontos do-
log derült ki Romániában.
Elõször az, hogy a sajtó ve-
szélyforrást jelent a nemzet

biztonságára, aztán az,
hogy az Alkotmánybíróság
– magyar tagjának köszön-
hetõen – nem ûzött ismét
csúfot önmagából (mint
például akkor, amikor úgy

döntött, még az elõzõ elnöki ciklusban, hogy
az államfõ megsértette ugyan az alkotmányt,
de nem olyan nagyon...), hanem törvényte-
lennek nyilvánította a nyugdíjcsökkentést. 
Van-e kapcsolat a két mozzanat között? Lát-
szatra nincs, valójában mélyebb, mint gon-
dolnánk. 
A sajtót a hatalom azzal vádolja, amivel el-
sõsorban õ maga vádolható. Romániában a
legnagyobb veszélyforrás a nemzet biztonsá-
gára, az alapintézmények mûködésére, az
emberek szabadságára, jogaik tiszteletben
tartására és a kormányzás eredményességére
nem más, mint az államelnök. A sajtó ellen
a vád az, hogy lejárató kampányt folytat a
vezetés ellen, hamis információkat forgal-
maz, magyarán politikai diverziót folytat.
De vajon ki a legnagyobb politikai diverzio-
nista, a megosztás és a konfliktuskeltés baj-
noka? Ki az, aki befolyását kiterjesztette a
hatalmi ágakra, durván megsértve azok füg-
getlenségének alkotmányos elvét? Ki vette át
önkényesen a kormányzás-végrehajtás gyep-
lõjét, miután provokálóan egy inkompetens
bábot tart meg a kormány élén? Ezek után
ki az, akinek legnagyobb a felelõssége abban,
hogy az ország a csõd szélén áll, feje fölött a
fizetésképtelenség Damoklész-kardjával? 
Gyenge vigasz, hogy a sajtó ellen Magyaror-
szágon is olyan voluntarista, antidemokrati-
kus intézkedések készülnek, amelyek súlyo-
san sértik a függetlenségét, a szólásszabadsá-
got, korlátoznak alapvetõ emberi jogokat.
Ezek ellen a lépések ellen mind Románia,
mind Magyarország címére erélyes figyelmez-
tetések érkeztek a legfontosabb nemzetközi
sajtószervezetek és -intézmények részérõl –
ami önmagában minõsíti az illetõ kormány-
zatokat. Ha van valami, ami árt egy ország
megítélésének, az a nemzetközi demokratikus
közvélemény rosszallása, felháborodása, meg-
vetése. Ezt sikerült kivívni a sajtó elleni tá-
madásokkal. És itt „érintkezik” a sajtó és az
alkotmánybíróság igába hajtásának szándé-
ka: mindkettõ antidemokratikus, pártállami,
totalitarista tempó. 
Romániában az elnök legutóbbi alkotmány-
ellenes ámokfutása az alkotmánybírók kine-
vezése körül nem akadályozta meg a testület
„kormányoldalának” egyik tagját, hogy a
szakmai tisztességet elébe helyezze a manipu-
lációnak. Szavazatával a nyugdíjak ügyében
Puskás Bálint kivívta a kiváltságot, hogy
rengeteg ember tisztelje és hogy egyesek áruló-
nak, mások hõsnek tekintsék. Ahogyan egy
lassan ismét aktuálissá váló klasszikus
mondta: „Jaj annak az országnak, amelynek
hõsökre van szüksége!” 
Az pedig már a dolgok perverz viszonylagos-
sága, hogy az alkotmánybírósági döntés után
az új korlátozó intézkedések minden bizony-
nyal még kevésbé lesznek kíméletesek, mint
az eredetileg tervezett bér- és nyugdíjcsökken-
tések; ráadásul a kormányzat válláról így
elég nagy politikai teher került le. 

Román lapszemle

Különféle veszélyek

Ágoston
Hugó

Romániában a szcientológia magyar terü-
let:  az országban csupán hetven követõje
van, mindannyian Székelyudvarhelyen te-
vékenykednek. (Evenimentul Zilei) Az
Olaszországba kivándorolt románok hat-
van százaléka mégsem tér haza, inkább
idegen földön telepszik le, derül ki egy fel-
mérésébõl. (Adevãrul) Több mint nyolc-
vanezer söröspoharat használtak el szom-
baton a Soniphere Fesztivál második nap-
ján. A Big Four – Anthrax, Metallica,
Megadeth és Slayer –bukaresti koncertjén
a sör volt a legnépszerûbb ital, ami a fo-
gyasztás mennyiségébõl is kitûnik.
(România Liberã)

A taláros testület döntése után a kormány két renkdkívüli ülést is tartott a hétvégén

(R)áfázik a kormány...

Farkas István

Ahogy azt egy héttel koráb-
ban Markó Béla RMDSZ-

elnök elõre megjósolta, az Erdé-
lyi Magyar Egyeztetõ Fórum
(EMEF) hétvégi, Marosvásárhe-
lyen megtartott ülése „veszeke-
dõsre” sikeredett. A bukaresti
események miatt (alkotmánybíró-
sági döntés a nyugdíjcsökkentés-
rõl és kormányhatározat az
áfaemelésrõl – szerk. megj.) Markó
Béla röviden csak annyit mon-
dott, hogy „a Sapientia akkreditá-
ciójának felgyorsítása mellett be-
szélgettünk a Kulturális Autonó-
mia Tanács (KAT) létrehozásá-
ról, de nem tudtunk mindenben
megállapodni, így a tárgyalást
folytatjuk majd, ha hamarabb
nem, akkor július 24-én Tus-
nádfürdõn, egy nyílt EMEF-
ülésen”. A másik oldalt Tõkés
László, az EMNT elnöke képvi-
selte, aki elmondta, míg Kolozs-
váron, a Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes jelen-

létében megtartott tanácskozáson
csak néhány formai és tartalmi
kérdésben jelentkeztek nézetkü-
lönbségek a KAT megalapításá-
val kapcsolatban, addig Marosvá-
sárhelyen az elvi ellentétek is fel-
színre kerültek. „Az RMDSZ azt
szeretné, hogy a KAT az
RMDSZ intézményeként mû-
ködjön, amelyben az EMNT 25
százalékos arányban részesülne a
helyekbõl” – tette hozzá az EP-
alelnök. Szerinte azonban ez az
intézmény az egész romániai ma-
gyarságé kell legyen, nem csak az
RMDSZ-é. Tõkés azt is fájlalta,
hogy alig egy héttel Semjén Zsolt
látogatása után „újraindul a
verespataki projekt”, és „nem lesz
székelyföldi régió” típusú kijelen-
tések születnek. „Meg is kell
üzennünk Semjénnek, akárcsak
Orbán Viktornak, hogy ez így
nem fog menni. Elég volt a kira-
katpolitizálásból” – méltatlanko-
dott Tõkés, miközben az
RMDSZ-es miniszterek a buka-
resti visszautat készítették elõ. 

EMEF: elvi nézeteltérések
ÚMSZ

A szenátus oktatásért felelõs
bizottsága ma folytatja a tan-

ügyi törvény vitáját, és a parla-
menti vakáció ellenére addig nem
szünteti be a munkát, amíg az
összes cikkelyrõl nem születik
megállapodás, illetve szavazás.
Négy hét alatt még negyedét sem
tárgyalták meg a jóváhagyandó
cikkelyeknek. Bokor Tibor, a tes-
tület RMDSZ-es tagja elmondta,
az ülések során a legnagyobb vitát
az iskolai tagozatok, valamint a
kisebbségi oktatás fejezeténél, a
történelem és földrajz anyanyel-
ven való tanítása okozta. A több-
órás viták közepette, a bizottság
elfogadott néhány olyan javasla-
tot, amelyek újdonságként szol-
gálnak az új tanügyi törvényterve-
zetben. Így például döntés szüle-
tett arról, hogy a felekezeti oktatás
is részesülni fog az alapfi-
naszírozásból az egész oktatási fo-
lyamat során. Az új cikkelyek ér-
telmében, öt-hat éves korban a

gyerekek egy úgynevezett elõké-
szítõ csoportban vesznek részt,
hatéves kortól pedig kezdetét ve-
szi a négyéves elemi ciklus. A
gimnáziumi tagozatot egy évvel
hosszabbítják, ide kerül át a kilen-
cedik osztály. Ezt követõen két le-
hetõség közül választhatnak a ta-
nulók: vagy jelentkeznek kétéves
szakiskolai képzésre, vagy, szaktól
függetlenül, jelentkezhetnek négy-
éves líceumba, amely a tizenhar-
madik osztállyal ér véget. 

Egy másik fontos módosítás a
testnevelés, zene, rajz és vallás
tantárgyakat érinti. A törvény ha-
tálybalépése után e tantárgyakat
nem érdemjeggyel, csak minõsí-
téssel értékelik a tanárok, kivéve,
ha szakosztályról van szó. Meg-
változik a képességi vizsga mene-
te is: egyrészt, mert kilencedik
osztály végén kerül majd sor erre,
másrészt, mert a román, magyar
és idegen nyelv írásbelin kívül lesz
egy úgynevezett transzdiszci-
plináris felmérõ is matematikából
és természettudományokból. 

Tanügyi vita kifulladásig

Fotó: gov.ro

Puskás Bálint szavazata döntött
Puskás Bálint szavazata billentette el a mérleg nyelvét a taláros tes-
tület pénteki döntésekor – szivárgott ki a hétvégén. Sajtóértesülé-
sek szerint négy bíró alkotmányosnak nyilvánította a nyugdíjcsök-
kentést, öten pedig alkotmányellenesnek. Puskás Bálint – akit az
RMDSZ delegált korábban az Alkotmánybíróságba – az utóbbiak
közé tartozott, és ezt be is ismerte az Antena 3 tévéadónak. „Dön-
tésem az európai jogrenden és az Alkotmánybíróság korábbi dön-
tésein alapult. Meggyõzõdésem szerint szavaztam, a politika nem
befolyásolt” – jelentette ki Puskás. Az alkotmánybírót emiatt tör-
vényszegéssel vádolta meg egyik kollegája. A demokrata-liberáli-
sok által javasolt Iulia Motoc szerint a bíráknak nem szabad a nyil-
vánosság elé tárniuk, miként szavaztak. Puskás Bálintot tegnap
nem tudtuk elérni, hogy kommentálja a vádat.
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B. T.

A kormány hétvégi dön-
tése nyomán Románia

felzárkózott az EU élvonalá-
ba – sajnos azonban az
áfakulcs nagysága tekinteté-
ben: Romániát ilyen vonat-
kozásban csupán Magyaror-
szág, Svédország és Dánia
elõzi meg. Az unió szintjén
az átlagos áfakulcs mindösz-
sze 20 százalék, ráadásul
Angliában például az alapve-
tõ élelmiszerek, így a hús, a
tej áfamentes, de több fejlett
nyugati országban is csupán
2–5 százalékos.

Hatlejes euró?

Az eddig 19 százalékos
áfakulcs 24 százalékra törté-
nõ felemelése a gazdasági és
társadalmi élet csaknem min-
den területére kihat majd.
Ráadásul hatékonysága is
megkérdõjelezhetõ, hiszen
köztudott, hogy az állam

képtelen begyûjteni az adó-
kat és illetékeket. A lakosság
az elsõ hullámban természe-
tesen mindenekelõtt az égbe
szökõ árakat érzi majd meg,
de végsõ soron nem mente-
sül a többi káros kihatástól
sem, így az adófizetõ állam-
polgár viseli majd a kormány
megkésett és kapkodó intéz-
kedéseinek minden terhét. 

Az áremelkedés az élelmi-
szertermékek esetében legke-
vesebb ötszázalékos lesz, az
ágazatbeli munkáltatók
nyomban a kormány dönté-
se után közölték: nem vállal-
ják az áfanövelés anyagi ter-
hét, mivel a termelõknek
már tavaly is alig volt nyere-
ségük, az újabb tehertétel te-
hát a csõdöt jelentené szá-
mukra. 

A Román Nemzeti Bank
kormányzójának tanácsosa,
Adrian Vasilescu az intézke-
dés második káros következ-
ményét az infláció megugrá-
sában látja. Bár a pénzrom-

lás nem föltétlen velejárója
az áfaemelésnek, mégis
nagy valószínûséggel bekö-
vetkezik majd, és akár 10-12
százalékos is lehet. A köz-
ponti jegybank felléphet az
infláció mérsékléséért, de a
pénzromlást nem lesz képes
megakadályozni – figyel-
meztetett. A Román Nem-
zeti Bank egyébként az idei
évre 3,5 százalékos inflációs
célmutatót tûzött ki, a ráta
pedig évvégére várhatóan
3,7 százalékos lesz, ami még
így is derûlátó elõrejelzés,
mivel az infláció az áprilisi
4,28 százalékról május végé-
re 4,42 százalékra emelke-
dett. 

Romlik majd a nemzeti
valuta árfolyama is, vannak,
akik máris 6 lejes euróár-
folyamról beszélnek.  

A központi jegybank kor-
mányzójának másik taná-
csosa, Lucian Croitoru azt
sem tartja kizártnak, hogy
mindez kihat majd a kamat-
politikára is. Egyben úgy vé-
li, hogy az adó- és illeték-
emelés önmagában nem old-
hatja meg a deficit problé-
máját, így óhatatlanul szük-
ség van a további személy-
zetleépítésre és bérmegszorí-

tásra. Hasonlóképpen ren-
dezni kell a nyugdíjak kérdé-
sét is, hiszen a nyugdíjrend-
szer jelenlegi formájában
nem fenntartható. 

Csõd, korrupció, 
csökkenõ vásárlóerõ

A drágulás óhatatlanul
gyengíti majd a lakossági vá-
sárlóerõt, vagyis a kereslet
csökkenéséhez vezet. Így je-
lentõs árukészlet halmozód-
hat fel, ami pedig visszafog-
ja a termelést, újabb elbocsá-
tásokra kényszerítve a mun-
kaadókat. Az áfa növelése
tehát a munkanélküliség fo-
kozódásával is jár, az állás-
nélküliek száma év végére
850 ezerre emelkedhet, így a
román gazdaság hosszú ide-
ig mélyponton marad. A
kormány jelenlegi intézke-
dése tehát egyaránt érinti a
fogyasztókat és a vállalko-
zókat. A Román Húsipari
Munkáltatók Egyesületé-
nek elnöke, Gheorghe
Caruz attól tart, hogy a
húsfeldolgozó egységek,
mindenekelõtt a kis- és kö-
zépvállalatok 25 százaléka
bezárásra vagy jelentõs ár-
emelésre kényszerül.

Mások meggyõzõdése,
hogy a 24 százalékos
áfakulcs nyomán ugrássze-
rûen megnõ az amúgy is
nagyfokú korrupció, elsõ-
sorban az adócsalás, az in-
tézkedés pedig teljes mérték-
ben aláássa a magánszek-
tort. Az ellenõrzéseket vég-
zõ közalkalmazottaknak
ugyanis el kell viselniük a 25
százalékos bércsökkentés
terhét is, ami nyilván arra
készteti õket, hogy némi
pénzért szemet hunyjanak a
tapasztalt rendellenességek
fölött. Az Országos Elõrejel-
zõ Bizottság számításának
megfelelõen csupán az idei
év második felében legalább
50 ezer cég jelent majd csõ-
döt.  A bruttó nemzeti össz-
termék akár 2 százalékkal is
visszaeshet, aminek nyomán
esély sem lenne a jövõ esz-
tendei gazdasági gyarapo-
dásra.

A kialakult vészhelyzet
nyomán természetszerûen
megcsappanna a vállalko-
zói, így tehát a beruházói
kedv is. Nagy a valószínûsé-
ge annak, hogy a közvetlen
külföldi befektetések összege
nem éri majd el a 3 milliárd
eurót.

A kormányfõ elégedett

Emil Boc miniszterelnök
mindennek ellenére „az
egyetlen megfelelõ” intézke-
désnek tartja az áfaemelést.
Sebastian Vlãdescu pénzügy-
miniszter számításainak
megfelelõen a lépés 3,5–4
milliárd lejt hoz az állam-
kasszának, ami elegendõ ah-
hoz, hogy tartani lehessen a
bruttó nemzeti össztermékre
számított 6,8 százalékos defi-
citet. A tárcavezetõ azonban
alapvetõen elégedetlen a
megoldással, amelyet „mély-
séges kiábrándultsággal” vett
tudomásul.  

Bukaresti lapértesülés sze-
rint a nyugdíjcsökkentést az
alaptörvénnyel ellenkezõ in-
tézkedésnek kimondó alkot-
mánybírósági döntés után a
Nemzetközi Valutaalap 25
százalékos áfakulcsot, 20 szá-
zalékos egységes adókulcsot
és a társadalombiztosítási
hozzájárulások növelését kér-
te a kormánytól, ám a román
hatóságok azzal érveltek,
hogy az ötszázalékos áfa-
növelés önmagában is elegen-
dõ lesz majd a nemzetközi
pénzintézettel megállapodott
célszámok betartásához. 

Romániai szökõár: égbe szökõ árak

Gyulay Zoltán

Miközben elõbb a hét
gazdasági nagyhatalom

és Oroszország (G8), majd a
fejlett és a dinamikusan fejlõ-
dõ országok (G20) vezetõi
azon tanácskoztak Torontó-
ban, hogy miként is lehetne –
kellene – megoldani a világ
gondjait, a kanadai város
könnygázfelhõbe burkoló-
zott.

Egy tüntetõ, egy rendõr

A félévente esedékes ha-
sonló csúcstalálkozóknak
már-már kötelezõ kísérõ je-
lensége a globalizmus féke-
vesztett ellenzõinek randalí-
rozása. Torontóban is kiégett
rendõrkocsik, kifosztott és
tönkretett üzletek, letartózta-
tások jellemezték a hétvégét.
Az álarcos tiltakozók az ak-
cióról tudósító tévétársasá-
gok közvetítõautóit is meg-
rongálták. „Még soha nem
volt részünk ilyen nagymér-
vû szándékos erõszakban,
vandalizmusban, rombolás-
ban” – nyilatkozta Bill Blair,
a város rendõrfõnöke azzal
kapcsolatban, hogy a hatósá-
gok több, mint 400 személyt
letartóztattak. A fõrendõr
hozzátette: „a véleménysza-
badságnak ott van a határa,

amikor e jog gyakorlása túl-
lép a biztonságon, és veszé-
lyeztet másokat.”, és elis-
merte, hogy a testületnek
nem volt könnyû dolga,
hogy a helyzetet ellenõrzése
alá vonja.

A tüntetõk elsõsorban a
csúcstalálkozó költségeit ki-
fogásolták, és a szegények
védelmét sürgették. A szer-
vezõk 100 ezer emberre szá-
mítottak, a szakadó esõben
azonban a becslések szerint
még húszezren sem jelentek
meg. Ennek következtében
gyakorlatilag minden de-
monstrálóra jutott egy
egyenruhás, Torontóba
ugyanis Kanada minden ré-
szébõl vezényeltek rendfenn-
tartókat; úgy tudni: 19 ezren
vigyáztak a közrendre. A
csúcstalálkozó biztonsági
költségei meghaladják a 900
millió dollárt (mintegy 3,1
milliárd lejt).

Külön véleményen

A G8-ak találkozója – túl
Észak-Korea és Irán megin-
tésén, Hegyi-Karabah hely-
zetének rendezésén, továbbá
Izrael felszólításán a gázai
konfliktus kezelésére –  ke-
vés eredményt mutathat fel.
A döntés ugyanis a jelenlegi-
nél szigorúbb és az egész vi-

lágra kiterjedõ pénzügyi-
gazdasági játékszabályokról
legkorábban õsszel várható.
A vezetõ gazdasági hatal-
mak a szükséges reformokat
a novemberi dél-koreai
csúcsra halasztották. Az ezt
követõ G20-as tanácskozá-
son (amely lapzártánk után
is tart ott) az államháztartás-
ok szanálásának eszközei ke-
rültek szóba. Nagy egyetér-
tés azonban ebben a kérdés-
ben sem mutatkozott.
Angela Merkel német kan-
cellár és Barack Obama
amerikai elnök már az érte-
kezletet megelõzõen is heves
vitát folytatott a helyes kon-
junktúrapolitika irányáról.

A nézeteltérés a zárónyi-
latkozat megszövegezésében
is megmutatkozott. Az euró-

paiak – José Manuel
Barrosóval, az unió bizottsá-
gának elnökével az élen – a
hiány leépítésének konkrét
céljában és az eladósodás
megfékezésében reméltek
egyetértést, miközben
Obama a saját konjunkturá-
lis elképzeléseit kölcsönökre
alapozza.

Nincs egyetértés a bank-
adó kérdésében sem. Bár a
G20-ak nem akadályozzák
meg, hogy az adót támogató
országok – elsõsorban a né-
metek, a franciák és a britek
– be is vezessék, ahol azon-
ban nincs szükség az adófi-
zetõik pénzére, vagy a ban-
kok nem mentek csõdbe,
nem szándékoznak élni a le-
hetõséggel (ebben Kanada
az éllovas).

Obama fizetett

A csúcsértekezlet kitûnõ
alkalmat nyújtott a kétoldalú
megbeszélésekre is, amelyek
közül sok szempontból ki-
emelkedett az Amerikát Ka-
liforniától Washingtonig be-
utazó Dmitrij Medvegyev
orosz államfõ és Barack
Obama találkozója a Fehér
Házban. Maga az amerikai
elnök is úgy értékelte az ese-
ményt, hogy „figyelemre mél-
tó elõrelépés az amerikai–
orosz kapcsolatok helyreállí-
tásában”. A két ország viszo-
nya ugyanis Obama legfon-
tosabb külpolitikai törekvései
közé sorolhatók, és beleillik a
nemzeti biztonság – az atom-
fegyverek kereskedelmének
tilalma, Irán, Észak-Korea és

Afganisztán helyzete, a terro-
rizmus leküzdése – témakö-
rébe. Ugyanakkor nem volt
egyetértés a Grúziával kap-
csolatos orosz politika meg-
ítélésében. Ami viszont a ke-
reskedelmi kérdéseket illeti,
Obama ígéretet tett a Moszk-
va mellett létesítendõ Szilíci-
um-völgy létrehozására.

A két elnöknek sikerült
meglepetést is szereznie a
közvéleménynek. A tárgyalá-
sok szünetében ugyanis „ki-
lógtak” a Fehér Házból, még-
hozzá Obama kedvenc virgi-
niai gyorséttermébe, ahol
mindketten elfogyasztottak
egy-egy hamburgert. Med-
vegyev sült krumplit és kólát
is kért, vendéglátója salátás
köretet és jegesteát rendelt.
Obama zsebbõl fizetett. 

G8-ak, G20-ak: világmegváltás könnygázzal 
A hétvégére Torontó lett a gazdasági
világ központja: a fejlett és a dinami-
kusan fejlõdõ országok vezetõi próbál-
tak gyógyírt találni a válság okozta se-
bekre. A nézeteltérések nemcsak a ta-
nácskozást jellemezték: az utcán tünte-
tõk és rendfenntartók csaptak össze.

Obama: volt két hamburgerem... Virginiai gyorsbüfébe ugrott be az amerikai és az orosz elnök

Gazdasági szakértõk szerint nyolc hul-
lámban söpörnek majd végig Románi-
án az ötszázalékos áfaemelés negatív
következményei.



Beismerem, hogy pénteken reggel még egy
huncut petákot sem fogadtam volna arra,
hogy az Alkotmánybíróság alkotmányelle-
nesnek minõsíti a nyugdíjak 15 százalékos
csökkentését. No nem azért, mintha dönté-
se nem lenne teljes mértékben jogszerû.
Mint ahogyan (más összetételben) ugyanez
a testület már 2006-ban kimondta, hogy a
nyugdíj: vagyoni jog. Elvenni belõle a ma-
gántulajdon megsértése nélkül nem lehet,
az pedig alkotmányellenes, hiszen az alap-
törvény 44. cikkelye garantálja a tulajdont.
Ez világos, és összhangban van más orszá-
gok alkotmánybírósági döntéseivel.
Csakhogy Traian Bãsescu Romániájában
ez sem ilyen egyértelmû. Ugyan miért erõ-
szakolta át az államfõ éjjel kettõkor – telje-

sen alkotmányellenesen –
ªtefan Minea megválasztását,
ha nem azért, hogy a meg-
szorító intézkedéseket tartal-
mazó törvények ne bukjanak

el, s amúgy általában meg-
szelídítse ezt az akadékos-
kodó és – valljuk be –
minden valamirevaló dik-
tátor számára idegesítõ

testületet. 

Szóval Minea kinevezése és Augustin
Zegrean elnökké választása után már nem
reménykedtem abban, hogy az Alkotmány-
bíróság ellen tud állni az államfõ politikai
nyomásának. 
Annál nagyobb érdem a Puskás Bálinté!
Nem tagadom, hihetetle-
nül büszke vagyok rá.
Igen, annyi zavarba ejtõ
pillanat után jó volt ma-
gyarnak lenni Romániá-
ban. Persze azt is mond-
hatnánk, hogy Puskás Bá-
lint csak a kötelességét tel-
jesítette. Nem tett mást, mint azt, amit a
világon minden bírónak tennie kellene: a
törvény és a lelkiismerete alapján döntött.
Csakhogy olyan idõket élünk, amikor néha
a természetes gesztusokhoz is óriási bátor-
ság szükségeltetik. 
Mert nem hiszem, hogy Puskás Bálint, aki
tizenegy évig szenátor volt, ne lenne tisztá-
ban azzal, hogy a tegnapi szakmai döntésé-
nek milyen politikai következményei van-
nak, lehetnek, illetve kellene hogy legyenek. 
Mindenekelõtt bebizonyosodott, hogy a
Bãsescu-féle válságkezelõ terv megvalósít-
hatatlan (ami nem meglepõ, hiszen õ a vál-

ságok kirobbantására, nem pedig a kezelé-
sére szakosodott politikus). Az államfõ
nem is titkolta, hogy a nyugdíj- és bércsök-
kentéssel megvalósított költség-megtakarí-
tás az õ kezdeményezése, amelyet a kor-
mánnyal utólag és formálisan, a kormány-

pártokkal pedig még úgy
sem vitatott meg, ellenben
erõszakosan keresztülvitte
a végrehajtáson és a tör-
vényhozáson, mígnem az
Alkotmánybíróságon meg-
feneklett. Ilyen elõzmé-
nyek után az elnöknek és a

kormányfõnek le kellene vonniuk a megfe-
lelõ következtetéseket és be kellene adniuk
a lemondásukat! (Persze, nem fogják). 
További következmény, hogy újra kell tár-
gyalni a memorandumot a Nemzetközi Va-
lutaalappal. Minden valószínûség szerint az
adóemelés lesz a megoldás a bevétel pótlá-
sára. Ezt Bãsescu mindenképp el akarta ke-
rülni, hiszen maga is érdekelt volt az állami
kiadások szintjének megõrzésében. Azért
kívánta a rossz kormányzás terheit a nyug-
díjasok és az állami alkalmazottak vállára
rakni, hogy az állammal üzletelõ pártmecé-
nások jövedelme ne csökkenjen. 

Politikai értelemben Puskás Bálint döntése
hozzájárul a Demokrata-Liberális Párt bel-
sõ eróziójához. A pártkatonák tapasztal-
hatják, hogy hiába viszik vásárra a bõrü-
ket, hiába szenvedik választóik anyázásait,
az elnök nem tudja nekik garantálni a gyõ-
zelmet. Valószínûleg kiélezõdnek a vezetõ
kormánypárt és az RMDSZ közötti feszült-
ségek, hiszen a cinkelt kártyákhoz
szok(tat)ott demokrata-liberális politikusok
(akiknek többsége se nem demokrata, se
nem liberális) el sem tudják képzelni, hogy
egy alkotmánybíró a meggyõzõdése szerint
is dönthet, és az RMDSZ árulásaként fog-
ják fel a történteket. 
A pénteki döntés legnagyobb vesztese
azonban Traian Bãsescu. Nemcsak azért,
mert válságkezelõ stratégiája megbukott,
hanem azért, mert õ maga gyengének bizo-
nyult. A diktátorok elsõsorban nem azért
félnek a kudarctól, mert konkrét kárt okoz
nekik, hanem azért, mert megrendíti a le-
gyõzhetetlenségükbe vetett hitet. A gyenge
diktátor ugyanis már nem is diktátor. 
Ezek után az sem lenne meglepõ, ha
Traian Bãsescu nemcsak a gazdasági válsá-
got, de saját táborának politikai válságát
sem tudná kezelni. 

Winston kérte a Times megjelölt számait. A kapott utasítások
olyan cikkekre vagy hírrészletekre vonatkoztak, amelyeket vala-
milyen okból szükségesnek tartottak megváltoztatni, vagy, ahogy
hivatalosan kifejezték, helyesbíteni. A Times március 17-i számá-
ból például kitûnt, hogy Nagy Testvér elõzõ napi beszédében azt
jósolta: a dél-indiai front nyugodt marad, de rövidesen eurázsiai
elõnyomulás indul meg Észak-Afrikában. Ehelyett az történt,
hogy az eurázsiai fõparancsnokság Dél-Indiában indította meg
offenzíváját. Ezért úgy kellett átírni Nagy Testvér beszédében
egy szakaszt, mintha azt jósolta volna meg, ami történt. Vagy: a
Times december 19-i számában hivatalos becslések jelentek meg
a fogyasztási javak különbözõ kategóriáinak várható termelési
eredményeirõl. A mai számban viszont jelentést tettek közzé a
tényleges termelésrõl, s ebbõl kiderült, hogy a becslések minden
téren tévesek voltak. Winston feladata az volt, hogy a decemberi
adatokat a késõbbi adatoknak megfelelõen helyesbítse. Ami a
harmadik üzenetet illeti, az egy nagyon egyszerû tévedésre vo-
natkozott, amelyet néhány perc alatt helyre lehetett igazítani.
Nemrég a Bõség-minisztérium szavatolta (…), hogy 1984 folya-
mán nem fogják csökkenteni a csokoládéadagot. Ám a csokolá-
déadagot, miként Winston már értesült róla, a hét végén har-
minc grammról húsz grammra csökkentik. Csak arra volt szük-
ség, hogy az eredeti ígéretet egy figyelmeztetéssel helyettesítse,
amely szerint április körül valószínûleg szükségessé válik az
adag csökkentése. 

George Orwell: 1984. Fordította Szíjgyártó László

Bálint nem katona
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Ceauºescu, ha tehetné, most irigykedve nézne fel
Traian Bãsescura. Nem csak azért, mert kései utód-
ját csupán felfelé tekintve láthatná meg a pokol leg-
mélyebb bugyrából, de azért is, mert a tanítvány túl-
szárnyalta a mestert. Mert Ceauºescu mindenhez ér-
tett, Bãsescu azonban mindenhez jobban ért. Az
aranykor megteremtõje is mindent egymaga akart
irányítani, de azért soha nem oktatta ki például a
pincéreket, hogy miként kell felszolgálni, amit vi-
szont Bãsescu megtett. Persze számára a kocsmák
világa sem teljesen ismeretlen, azt is mondhatnánk,
hogy ha Ceauºescu munkahelye az ország volt, ak-
kor Bãsescué a vendéglõ, hiszen nem egyszer ott
döntött fontos kérdésekrõl asztaltársaival, oppardon,
párthíveivel.
Lám, most kidolgozta számunkra az ország védelmi
stratégiáját. És ha egy kereskedelmi hajós végzettsé-
gét, szakképzettségét tekintve nem is tûnik a kérdés
legnagyobb szakértõjének, a végtelen óceánt szelve,
majd anvers-i irodájában üldögélve azonban nyil-
vánvalóan volt ideje elmélkedni az országot érhetõ
kockázatokon, fenyegetéseken és „sérülékenysége-
ken”. 
Szerzõségét szerényen csupán azzal jelezte, hogy
aláírásával ellátott elõszót is írt a 29 oldalas mûhöz,
amely mindezen csapásoktól hivatott megoltalmazni
bennünket, országhajójának utasait – ideértve termé-
szetesen a demokrácia látszatáért megtûrt ellenzéki
potyautasokat is. Persze utóbbiak azért ne számítsa-
nak luxuskabinra és viharosabb idõkben ne nagyon
sétáljanak a fedélzeten, mert könnyen a vízbe poty-
tyanhatnak.
Mint egyébként mindazok a radikálisok, irredenták
és szélsõségesek, akik most ismét felbukkannak a
Romániára leselkedõ „fõbb kockázatok és fenyegeté-
sek” között, miután a Román Hírszerzõ Szolgálat az
utóbbi években mintha megfeledkezni látszott volna
róluk. A hajóskapitány azonban elõvarázsolta õket
tiszti sapkájából. És jó lesz kapaszkodniuk a sajtó-
mogulok kotnyeleskedõ firkászainak is – még akkor
is, ha számukra csupán (vagy egyelõre?) a sérülé-
kenységek között szorított helyet valahol a hajófené-
ken. Ám onnan is könnyen átbukhatnak a korláton,
ha továbbra is kampányszerûen feketítik be az álla-
mi intézményeket. És méghozzá milyen amatõr mó-
don! Legalábbis az államfõhöz képest, aki miniszter-
ként a saját, elnökként a Tãriceanu kormányát, a par-
lamenti háromszázhuszonkettõket, az igazságszolgál-

tatás szerveit és persze a médiát rendü-
letlenül becsmérelte – öv alatti üté-
sekre szakosodott vérbeli profiként. 
Traian Bãsescu most egyaránt

megvédte az országot a kockázat-
tól, fenyegetéstõl és sérülékeny-
ségtõl. Már csak az a kérdés,
hogy ki véd meg bennünket

Traian Bãsescutól. Bogdán Tibor

Lap-top
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A pártkatonák tapasztal-
hatják, hogy hiába viszik
vásárra a bõrüket, az el-
nök nem tudja nekik ga-
rantálni a gyõzelmet.

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Én végeztem a feladat oroszlánrészét: 
üvöltöttem!” Graffiti

Globalizáció

Helyesbítés

Kapaszkodjunk!
A hétvége címe. Románia cseberbõl ve-
derbe. Adónövelés vagy 300 ezer közalkal-
mazott elbocsátása, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A címet az elsõ mondat miatt
emeltük ki. Vagyis az Alkotmánybíróság
hõsies döntése csupán oda vezetett, hogy –
a hozzáadott értékadó megnövekedése mi-
att – a lakosságnak (beleértve a nyugdíjaso-
kat is) ezután jóval többe kerül a megélhe-
tés. Ily módon a költségvetési hiány talán
kordában tartható, az is lehet, hogy éppen
akad pénz a nyugdíjak kifizetésére, ám az
infláció miatt a vásárlóerõ és vele az élet-
színvonal drasztikusan lecsökken, a sze-
génység mind nyomasztóbbá válik. 

Cseles. Érdekes szempontot villant fel
jegyzetében Mircea Marian, szintén az
Evenimentul zilei szombati számában. Véle-
ménye szerint az Alkotmánybíróság –
azon belül is az utolsó pillanatban kicsi-
kart új többség – döntése voltaképpen se-
gítségére volt Emil Bocnak és a kormány-
nak, Traian Bãsescuról nem is beszélve, hi-
szen levette róluk a nyugdíjcsökkentés
rendkívül népszerûtlen terhét, a magisztrá-
tusok nyugdíjait (és általában a „szemér-
metlen nyugdíjakat) nem kell újraszámol-
ni; sõt – ezt mi tesszük hozzá – a huszonöt
százalékos bércsökkentés még maradhat is,
a megemelt TVA-val együtt pedig még
egyenesebben vezet el a lakosság célzott
megritkítása (vagyis a még kisebb kiadá-
sok) felé. Diadal!

A hívõ. Traian Ungureanu, a PD-L tali-
bánja el van keseredve az Alkotmánybíró-
ság döntése miatt. Egyik enyhe következte-
tése, hogy „az Alkotmánybíróság alkot-
mányellenes” (azért, mert beleszól gazda-
sági kérdésekbe). A tajtékzó dervist a
Gândul szerint még jobban felbosszantot-
ták az egyik alkotmánybíró, volt szocdem
honatya – szó, ami szó, valóban ragyabun-
kó – magyarázatai és érvei. TRU szerint az
alkotmánybírósági döntés végeredmény-
ben jobban sújtja a nyugdíjasokat, mint
tette volna a 15 százalékos csökkentés. 

A nap álhíre. Lemondott Traian Bãsescu.
Mármint arról, hogy Emil Bockal akármit
is megértessen a helyzetbõl. Persze leválta-
ni nem fogja, hiszen – mint mondta –
„pont olyan jó, mint eddig”.
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Kórusnévadó ünnepséget
tartottak Udvarhelyen

A Iubilate Deo nevet viseli a
székelyudvarhelyi Kis Szent
Teréz egyházközség vegyes-
kara: Szent László király ün-
nepén a nagymise keretében
tartották Székelyudvarhelyen
a Bethlen-negyedi római ka-
tolikus egyházközség kóru-
sának névadó ünnepségét,
tudósít a szekelyhon.ro. A 35
tagot számláló vegyeskórus
2002-ben alakult, vezetõje
Székely István kántor. A
Iubilate Deo vagyis Ujjong-
jatok az Úrnak nevet viselõ
kórus ünnepségén László
Attila plébános mondott szent-
beszédet, közremûködött.

Képzõmûvészek 
találkozója

Gyergyószárhegyen harma-
dik alkalommal szervezik
meg július 1-je és 13-a között
a Képzõmûvészeti Egyetemek
Kollokviumát, írja a transin-
dex.ro. Az idei rendezvény
célja a magyarlakta vidékek
képzõmûvészeti egyetemei-
nek egymáshoz való közele-
dése, egymás megismerése,
kapcsolatok építése, eszme-
csere folytatása illetve a kö-
zös munka. A tábor ideje
alatt a résztvevõ hét egyetem
tanszékvezetõi és az általuk
javasolt diákok kölcsönösen
közösen alkotnak.

Röviden

Simon Judit, Kisvárda

Volt nagyon jó és kevés-
bé jó elõadás, sok esõ,

még több szúnyog és jó han-
gulat. Bemutatkoztak tehet-
séges színészek, és láttunk
okos rendezéseket. Idén is
számos díjat az erdélyiek
zsebeltek be – jogosan. 

A fesztivál utolsó verseny-
napján a szatmáriak mutat-
ták be a Három nõvér címû
elõadást Keresztes Attila
rendkívül érdekes, izgalmas
rendezésében, kiváló színé-
szi alakításokkal. A felvidé-
ki Gál Tamás A nagyidai ci-
gányok címû fergeteges egyé-
ni mûsora mindenkit meg-
gyõzött arról, hogy tehetsé-
ges, humorral megáldott szí-
nész. A fõiskolások verse-
nyen kívül szerepeltek és ki-
derült, mind az újvidéki
akadémián, mind a maros-
vásárhelyi színi egyetemen
néhány nagyon tehetséges
fiatal döngeti Thália temp-
lomának kapuit. 

A díjkiosztó ünnepségen
jelen volt George Pataki,
New York város volt kor-
mányzója, aki rögtönzött
beszéddel üdvözölte a feszti-
válon résztvevõ mûvésze-
ket, Kisvárda városát és pol-

gármesterét, õ ugyanis a kö-
zelben született. Szülei a
kisvárdai katolikus temp-
lomban fogadtak örök hûsé-
get egymásnak.

Szõcs Géza kulturális ál-
lamtitkár, a fesztivált záró
beszédében megígérte, hogy
a magyar állam költségve-
tésében elkülönített összeget
szánnak a határon túli ma-
gyar színházaknak.

Szombaton este mindenki
úgy búcsúzott egymástól:
jövõre veletek ugyanitt. 

Baloga-Tamás Erika

Tomcsa Sándor és a kis-
városi élet a központi té-

mája az idei Kalibáskõi olva-
sótábornak, amelyet harma-
dik alkalommal szervez meg
a Székelyudvarhelyi Városi
Könyvtár és a Bibliofil Ala-
pítvány július 5-e és 10-e kö-
zött. A téma kiválasztásakor
lokálpatriotizmusunk került
elõtérbe, árulta el lapunknak
Szabó Károly, a könyvtár
igazgatója. „Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az,
hogy a tábor korábbi, úgy-
mond témái Tamási Áron és
Nyírõ József is székelyföld
jeles írószemélyiségei voltak.
Idén azért gondoltunk
Tomcsára, mert úgy érezzük,
õ az akivel nem foglalkoznak
eleget, nincs kellõképpen
benne a köztudatban. Érde-
kességként említem, hogy
Tomcsa Sándor már 10–12
évesen sajátos szemszögbõl
nézte a világot, ez a gyermek-
korában készített karikatúrái-
ból is kitûnik” – magyarázta
az idei téma kapcsán az igaz-
gató. A táborba idén 15,
V–VIII osztályos udvarhely-
széki tanulónak biztosítanak
ingyenes helyet, õket pályá-
zat útján válasszák ki a szer-
vezõk, és elõször a tábor rö-
vid történetében, Böjte Csaba
atya nevelt gyermekei közül
is fogadnak 3-4 résztvevõt. 
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Kisvárdai díjesõ erdélyieknek

A sepsiszentgyörgyi társulat A mizantróp címû elõadásért hozta el a fesztivál fõdíját

Tomcsa Sándor
szellemében

A Magyar Színházak XXII. Kis-
várdai Fesztiváljának díjai a szak-
mai zsûri döntése alapján: Életmû-
díj: Halasi Erzsébet, színmûvész –
Nagyváradi Szigligeti Társulat;
Életpálya-díj: Kolár Péter, igazgató
– Kassai Thália Színház; a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium díja: A
mizantróp – Rendezõ Bocsárdi Lász-
ló (Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház); a Szülõföld Alap díja
megosztva: 20/20, rendezõ Gianina
Cãrbunariu Marosvásárhelyi Yorick
Stúdió); Liliom – rendezõ: Victor
Ioan Frunzã (Csíki Játékszín);
Szabolcs–Szatmár–Bereg megye dí-
ja: Három nõvér – Rendezõ: Keresz-
tes Attila (Szatmárnémeti Harag
György Társulat); Kisvárda város

díja: A dög – Rendezõ: Kiss Csaba
(Marosvásárhelyi Tompa Miklós Tár-
sulat); a Nemzeti Kulturális Alap
meghívásos pályázatán való részvé-
tel: az Ahogy tetszik elõadás alapján a
beregszászi Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színház; a Kisvárdai
Várszínház és Mûvészetek Háza kü-
löndíja: Az ember tragédiája – rendezõ:
Kokan Mladenovic (Újvidéki Szín-
ház); A legjobb szórakoztató elõ-
adás: Ájlávjú – Rendezõ: Puskás Zol-
tán (Temesvári Csiky Gergely Szín-
ház); Legjobb férfi fõszereplõ: Pálffy
Tibor (A mizantróp – Alceste, Sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház);
Legjobb nõi fõszereplõ: Kicsid Gi-
zella (A mizantróp – Céliméne, Sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház);

Legjobb férfi mellékszereplõ: László
Csaba (A dög – Pisti – Tompa Miklós
Társulat); Legjobb nõi mellékszerep-
lõ: Vincent Natális (Safe House – Ma-
mi, Szabadkai Népszínház); A Duna
Televízió különdíja: – portréfilm a
Duna TV Kézjegy címû sorozatában
Magyar Attila, igazgatója – az Újvi-
déki Tanyaszínház  teljesítményének
elismeréséül. Teplánszky Kati-díj – a
legígéretesebb fiatal színész – meg-
osztva: Veress Albert és Benedek Ág-
nes, a Liliom címû elõadásban nyúj-
tott alakításukért. (Csíky Játékszín);
Dr. Oláh Albert, Kisvárda város
polgármesterének díja: Gál Tamás –
A nagyidai cigányok címû elõadásáért
(Dunaszerdahelyi Epopteia Társulás
Mûhely).

A fesztivál idei díjai és díjazottai

Fotó: Barabás Zsolt

Irodalom, zene, humor 
és barátság a Dihorfeszten
Baló Levente

K i á l l í t á s m e g n y i t ó ,
könyvbemutató, külön-

bözõ koncertek, táncház, iro-
dalmi kabaré, író–olvasó
találkozó és filmbemutató
színesítette az Elõretolt Hely-
õrség Szépirodalmi Páholy
négynapos irodalmi feszti-
váljának programkínálatát. 

A Dihorfeszt nevet viselõ
évzáró irodalmi fesztivál jú-
nius 24-e és 27-e között a ko-
lozsvári Bulgakov kávézóban
és a Macskaházban zajlott.
Csütörtökön Fodor Nagy
Éva Visszatekintés a múltba cí-
mû kiállításának megnyitásá-
val vette kezdetét a rendez-
vény, majd pedig bemutatták
a mûvésznõ Nagy Lajosék
fényképalbuma címû könyvét.
Pénteken este Demeter Szi-
lárddal találkozhattak az ol-
vasók, aki Lüdércnyomás cí-
mû új prózakötetébõl olva-
sott fel, a szerzõvel Papp At-
tila Zsolt beszélgetett.

Szombattal kezdõdõen a
program egyre gazdagabb
lett. Kamara- és szólózene
koncerttel kezdõdött az es-
te, majd pedig újabb könyv-
bemutatókkal és felolvasá-
sokkal folytatódott. Az ér-
deklõdõk megismerkedhet-

tek László Noémi legújabb
kötetével, a Feketeleves címû
gyerekvers gyûjteménnyel,
majd pedig Márkus András
legutóbbi kötetével és a ké-
szülõ könyvével is, amely-
nek címe Paraszttartók kézi-
könyve, mûfaji megnevezése
szerint pedig arisztokrata
tankönyv. Ezt követõen egy
újabb irodalmi mûfajjal is
megismerkedhettek, a jelen
levõ Muszka Sándor a szé-
kely irodalmi stand-up com-
edy mûfajában debütált. Az
est zeneelõadással zárult,
népzene, cigányzene, tangó,

keringõ következett, élõze-
nével, fellépett a Duhaj Ban-
da, valamint a Magyar-
palatkai Cigányzenekar,
Kodoba Florin prímás veze-
tésével. 

A könyvbemutatók során
az idõsebb generáció is be-
mutatta köteteit, Király
László Akasztóhegy címû ver-
seskönyvének és Mózes Atti-
la Zsibvásár címû prózaköte-
tét ismerhették meg az ér-
deklõdõk vasárnap délután.
A fesztiválnak egy különös
színfoltja a Bûn és büntetlenség
címû film erdélyi bemutatá-

sa. A Magyarországon nagy
port kavart dokumentum-
film Biszku Béláról szól, aki
az 1956-ot követõ idõszak-
ban Magyarország belügy-
minisztere volt, és õ vezette a
forradalmárok elleni megtor-
ló intézkedéseket. Biszku,
akit néhányan a nemzet hó-
héra „címmel” jutalmaztak
ma 89 éves, a nyilvánosság
elõl elzárkózva él, és nem
bánja egyetlen tettét sem. A
fesztivál záróakkordjaként
Farkas Wellmann Endre ali-
as Dihor születésnapját ün-
nepelték. 

Díjkiosztó ünnepséggel és a budapes-
ti József Attila Színház Kétszer 
vagy fiatal címû elõadásával véget 
ért a Magyar Színházak XXII.
Kisvárdai Fesztiválja. 

Filmek más
dialektusban
B. L.

A kolozsvári Tranzit
Házban is követhették az

érdeklõdõk június 24-e és
26-a között a Dialëktus el-
nevezésû Európai Doku-
mentum- és Antropológiai
Filmfesztivált. Hatodik al-
kalommal rendezték meg a
rangos fesztivált Budapes-
ten, ennek két szekciója a
fõvárosi programmal egy-
idõben Kolozsváron is be-
mutatásra kerül: a Sûrû le-
írás – európai antropológiai
film, és az Európai diákfil-
mek. A hagyományokhoz
híven a rendezvényen érzé-
keny, izgalmas alkotásokat
mutatnak be a világ minden
tájáról, tudhattuk meg a
szervezõktõl. A bõ filmkí-
nálatból a legkülönfélébb
antropológiai- és dokumen-
tumfilmek közül válogat-
hatnak a nézõk, amelyek
többsége csak a Dialëktus
alatt tekinthetõ meg. A ver-
senyprogramban 15 ország
43 alkotása szerepelt, ame-
lyeket három szekcióban
mutattak be, ebbõl két szek-
ció versenyfilmjeit láthatták
a kolozsváriak. A filmek
alapvetõen az identitás –
hagyomány – mi vagyunk a
történelem – receptek az
életre – együttélés tematika
körül szervezõdtek. A Tran-
zit Házban is láthattuk a
Gaucsók: Aki nem száll fel,
nem eshet le címû német do-
kumentumfilmet, vagy a
Sahraa Karimi rendezte Af-
gán nõk a kerekek mögött cí-
mû filmet.

László Noémi (balra) Feketeleves címû kötetével mutatkozott be A szerzõ felvétele
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Kovács Zsolt, Baló Levente

Radikálisan csökken a
hazai önkormányzatok-

hoz visszaosztott lakossági
jövedelemadó összege: Se-
bastian Vlãdescu  pénzügy-
miniszter arra figyelmeztet,
hogy 22 százalékkal keve-
sebb jut a helyiekhez a követ-
kezõ idõszakban, ezért újabb
– immár negyvenszázalékos
– elbocsátási hullámra kell
számítani ezeknél az intéz-
ményeknél. 

Csataláncban 
a polgármesterek

A helyi polgármesterek a
hétvégén megkongatták a
vészharangot. Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgár-
mester szerint önkormányza-
ti összefogásra van szükség
ahhoz, hogy a sürgõsségi
kormányrendelet ne léphes-
sen hatályba. „Ha ez a terve-
zet életbe lép, a polgármeste-
reknek nem marad más fel-
adatuk, mint aláírni az alkal-
mazottak fizetésívét, mert
semmilyen munkálatra nem
lesz fedezet” –  fogalmazott
élesen lapunknak a három-
széki elöljáró. 

László Attila kolozsvári al-
polgármester „kapva kapott”
a sepsiszentgyörgyi felveté-
sen; a kincses városban is
úgy látják: sürgõs összefogás-
ra van szükség. „Fenntartása-
im vannak a negyvenszázalé-
kos elbocsátási kvótával kap-
csolatban, mert nálunk az al-
kalmazottak béralapja 5,8
százalék, indokolatlan lenne
egy ilyen mértékû elbocsá-
tás” – vélte László Attila, aki
figyelmeztetett: az országban
2300 olyan önkormányzat
mûködik, ahol a saját bevéte-

lek nem fedezik a béralapot
sem. Kolozsváron a szociális
háló fenntarthatósága miatt
aggódnak az illetékesek, egy-
elõre az sem világos: a de-
centralizált kórházak mû-
ködtetése és fenntartása ho-
gyan lesz biztosítható. 

Jön a helyi sarc

László Attila úgy véli, a
kormányzati megvonás az-
zal jár majd, hogy a helyi
adóalapot szélesítik az ön-
kormányzatok: nõhetnek
az ingatlan-, telek- és autó-
adók – minden olyan ille-
ték, amely saját, helyben
maradó bevételt biztosít.
„El kell jutnunk addig,
hogy saját gazdasági tevé-
kenységeink révén növe-
kedjenek a jövedelmeink,
hogy munkahelyet tudjunk
teremteni. Lehet pozitívu-
ma is ennek a megszorítás-

nak” – vázolta az optimista
forgatókönyvet László At-
tila, aki szerint eljött az ön-
kormányzatok összefogá-
sának ideje. 

„Itt, Kolozsváron most
nagy kérdés a metropolis-
övezet kialakítása: 16 önkor-
mányzatból csupán négynek
van pénze saját adminisztrá-
cióra, miért ne segíthetnének
a »gazdagok a szegények-
nek«? Hozzájárulhatnánk a
közoktatás, a tömegközleke-
dés, a jogszolgáltatás fenntar-
tásához” – vetette fel az át-
szervezés és a jószolgálatiság
lehetõségét az elöljáró. 

Bíznak 
a sokkterápiában

„Fájni fog, mindenkinek
fájni fog, de ha ezzel nem né-
zünk szembe, még nagyobb
bajba sodorjuk magunkat” –
ismerte el Csegzi Sándor,

Marosvásárhely alpolgár-
mestere, amikor arról kérdez-
tük: hogyan érintheti a várost
a váratlan mértékû megvo-
nás. „A legnagyobb baj az,
hogy a kormány nagyon
rosszul kommunikál: ezek-
nek az intézkedéseknek
ugyanis megvan az értelme
és a célja” – figyelmeztetett
az elöljáró, aki szerint a leg-
nagyobb gond az, hogy le
van bénulva a pályázati rend-
szer, az önkormányzatoknak
nincsenek alternatív forrása-
ik, senki sem beszél a pers-
pektívákról, a gazdaságélén-
kítés lehetõségeirõl. 

„Marosvásárhelynek kü-
lönbözõ kormányzati és uni-
ós forrásokból ötmillió
eurónyi megnyert pályázata
van, ez a pénz azonban csak
elméletben létezik, nem le-
hívható, elõbb ésszerûsíteni
kell a kiadásokat és mérsékel-
ni a deficitet” – nyilatkozta

lapunknak Csegzi Sándor,
aki szerint a helyi költségve-
tés újragondolása nélkül
nincs továbblépés. „Mi az
idén le fogunk mondani a fej-
lesztésekrõl, például a Tudor
negyedbe tervezett, második
víkendtelepként emlegetett
szabadidõközpontról és az
útjavításokról is” – tájékoz-
tatta lapunkat az alpolgár-
mester. 

Nyugdíjazási praktikák

A tervezett elbocsátásokat
– László Attilához hasonló-
an – ellentmondásosan érté-
kelte Csegzi, aki szerint sajá-
tos reakciókat válthat ki az
újabb leépítési szándék.
„Már most megfigyelhetõ az
a jelenség, hogy az alkalma-
zottak a várható bércsökken-
tések elõl a nyugdíjazásba
menekülnek, hogy lehetõleg
magasabb béralappal kérhes-
sék nyugállományba helye-
zésüket” – hívta fel a különös
jelenségre a figyelmet az in-
tézményvezetõ. 

Sepsiszentgyörgyön, Ko-
lozsváron és Marosvásárhe-
lyen egyaránt a decentrali-
zációt féltik az önkormány-
zati képviselõk a megszorí-
tásoktól: a feladatok soka-
sodnak, a források viszont
apadnak – panaszolják a
polgármesterek és alpolgár-
mesterek. Sebastian Vlã-
descu elébe ment a pana-
szoknak: felvetette, hogy a
központi költségvetés „visz-
szaveszi” az oktatási intéz-
mények mûködtetését. „Na-
gyon furcsállnám ezt a lé-
pést – nyilatkozta lapunk-
nak Csegzi –, az iskolák át-
vétele ugyanis a decentrali-
záció egyik elsõ és legfonto-
sabb fejezete volt.” 

Röviden

Caritas-díj az ÚMSZ-nek

Csíkszeredában ünnepelte
húszéves „születésnapját” a
Gyulafehérvári Caritas se-
gélyszervezet. A Segítõ Má-
ria Gimnázium dísztermé-
ben ez alkalomból tartott
ünnepségen a Caritas díjazta
a szervezetet támogató ma-
gánszemélyeket, intézmé-
nyeket és azokat a médiu-
mokat, amelyek a nyilvános-
ság erejével segítették a szol-
gálat mûködését. Elismerõ
oklevelet és emlékérmet ka-
pott többek között az Új Ma-
gyar Szó is. 

Árvíz pusztít Erdélyben

Hargita és Bákó megye kö-
zött megbénult a vasúti for-
galom a hétvégi esõzések
miatt. A Kománfalva–Gyi-
mes–Csíkcsicsó közötti vas-
útvonalon 19 járatot töröltek
a hatóságok. A vonatok je-
lentõs része ma sem közleke-
dik, a CFR munkatársai arra
kérik az utasokat, hogy elin-
dulás elõtt mindenképpen
tájékozódjanak. Szintén fel-
függesztették a Marosvásár-
hely–Galac között közleke-
dõ gyorsvonatot is. Fehér
megyében további kitelepíté-
sekre került sor, Kovászna
megyében Erdõvidék térsége
került víz alá. A városnapo-
kat ünneplõ Baróton az úton
hömpölygött a víz, de árvíz
volt Bardócon, Olaszteleken,
Alsórákoson, Magyarher-
mányban és Kisbaconban is.

Mától vizsgáznak 
az érettségizõk

Több mint kétszázezer ma-
turandus vizsgázik ma ro-
mánból, az írásbeli vizsga-
idõszak kedden folytatódik
magyar irodalommal és júli-
us 1-jén zárul a választható
tantárgyakkal. Az eredmé-
nyek kifüggesztésére július
7-én kerül sor. Daniel
Funeriu tanügyminiszter
tegnap arra kérte a megyei
tanfelügyelõségeket, hogy
az országos áradások elle-
nére tegyenek meg mindent
azért, hogy a megmérettetés
zavartalan legyen.

Terjeszkednek 
a hulladékkezelõk

A nyolc kelet-európai orszá-
got tömörítõ Ecorec nemzet-
közi hulladékfeldolgozó és 
-értékesítõ cégcsoport romá-
niai tagjaként mûködõ
Ecovalor Kft. mutatkozott
be a hétvégén Kolozsváron.
Axel Pieters, a 20 millió
eurós romániai befektetést
maga mögött tudó vállalko-
zás holland igazgatója és
munkatársai arról számoltak
be, hogy szándékaik szerint
a Szamos-parti város szelek-
tív hulladékának 20 százalé-
kát kezelnék és értékesíte-
nék. A hagyományos hulla-
dék mellett a használt gumi-
abroncsokkal és kõolajipari
iszappal is foglalkozó cég
egyetlen hazai feldolgozó-
egysége 2008 óta Élesden
mûködik, de nem tartják ki-
zártnak, hogy a fejlõdés üte-
mének függvényében tovább
terjeszkednek.

Az ellehetetlenüléstõl tart a megszorító intézkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat Fotó: ÚMSZ

Baló Levente

„Politikai döntés kérdése,
hogy mi minõsül legális

vagy illegális drognak” –
hangzott el a hétvégén szer-
vezett Szabadelvû Vitaesten
Kolozsváron, amelyen a
résztvevõk  a  hazai drogpoli-
tikai szigorításokra reagáltak.
Dégi L. Csaba drogpre-
venciós szakember úgy vélte,
a hazai megelõzés nem mû-
ködik hatékonyan: a kábí-
tószer-terjesztés miatti letar-
tóztatások száma alacsony,
az évi ezret sem éri el, aki pe-
dig mégis a hatóságok látókö-
rébe tartozik, az „mezei”
cannabis-fogyasztó. Megelõ-
zéssel érdemben csak a civil
és egyházi szervezetek foglal-
koznak, és ezek szinte sem-
milyen kormányzati támoga-
tásban nem részesülnek. A
legnagyobb baj – Dégi szerint
–, hogy nem mûködik a tájé-
koztatás és a felvilágosítás.
„A hazai jogalkotás krimina-
lizál, az Országos Drogelle-
nes Ügynökség például – fi-
gyelmeztetett a szakértõ – a
belügyminisztérium aláren-
deltségébe tartozik”. A Dégi
által vázolt drogpolitikai tö-
rekvéseket elmarasztalóan ér-

tékelte Topolánszky Ákos, a
budapesti Drogmegelõzési
Intézet igazgatóhelyettese.
„Ez a büntetõpolitika csõdje,
hisz rengeteg pénzt költenek
a drogosok azonosítására,
körülbelül négyszer annyit,
mint a prevenciós, illetve a re-
habilitációs munkára” – fo-
galmazott Topolánszky. Ami
a magyarországi helyzetet il-
leti, a szakértõ elmondta, ott
szintén a prevenció és az utó-
gondozás jelent kihívást. Az
érvényben lévõ drákói törvé-
nyeket a hatóságok nem tud-
ják, nem akarják alkalmazni
– mondta az igazgatóhelyet-
tes. Topolánszky  szerint a re-
habilitációs központokat a
cannabis-fogyasztók töltik
meg, az úgynevezett „ke-
mény drogokkal” élõk ellátá-
sa pedig továbbra is megol-
datlan gond marad. A hero-
infogyasztók, akik igazán rá-
szorulnánk a prevenciós
programokra, gyakran utcán
maradnak, mert az intézmé-
nyekben nincs számukra hely
– tette hozzá a szakértõ – aki
elismerte: a kórházak nem
szívesen foglalkoznak ezek-
kel a betegekkel, mert nagyon
nagy energiabefektetést igé-
nyelnek. 

F. H.

Bevásárolni vitte, majd
kivégezte gyermekeit

szombaton a 35 éves Cseh
Dénes medgyesi unitárius
lelkész, aki egyelõre tisztá-
zatlan körülmények között,
a helyi templomban ölte
meg az öt- és hétéves kisfiú-
kat. Cseh másfél éve szol-
gált a Szeben megyei város-
ban, környezete csendes, de
gondokkal küzdõ ember-
ként ismerte. 

Elõjel nélküli tragédia

A vérfürdõ okát csak talál-
gatni tudják a helyiek: ami-
kor szombaton este a közeli
boltba indult gyermekeivel
felesége sem sejtette, hogy
milyen tragédia elé néz a csa-
lád. A feleség hiába várta
órákig, hogy hazatérjenek,
ezért megkérte a helyi gyüle-
kezet egyik munkatársát néz-
zen be az unitárius templom-
ba. A család ismerõse itt
bukkant rá a két gyermek
holttestére. Az apa hollétére
azonban csak késõbb derült
fény. Cs. D. elmenekült a tett
színhelyrõl, és vélhetõleg a

templom közelében a vonat
alá vetette magát. „Nem ti-
tok, hogy a lelkész pszichiát-
riai gondokkal küzdött, érte-
süléseim szerint kezelés alatt
is állt” – fogalmazott tegnap
a szörnyû tragédiával kap-
csolatban lapunknak Orosz
Csaba, az RMDSZ med-
gyesi elnöke. Orosz arról
számolt be, Cseh Dénes a
múlt héten egészségügyi
okokra hivatkozva mondta
le részvételét egy helyi ese-
ményen. Bár a tragédia okai-
ról csak találgatnak a helyi-
ek, tény, hogy a kisfiúk any-
jánál rosszindulatú dagana-
tot diagnosztizáltak két évvel
ezelõtt, a kétségbeesett lel-
kész pedig többször fordult a
nyilvánossághoz azért, hogy
biztosítani tudja felesége szá-
mára a megfelelõ gyógyke-
zelés költségeit. Azt azon-
ban, hogy szombatról vasár-
napra virradóra milyen csa-
ládi tragédia zajlott, senki
sem tudja pontosan. „A bûn-
cselekmény pontos körülmé-
nyeit is nehéz rekonstruálni”
– nyilatkozta az üggyel kap-
csolatban Ioan Boþoc nagy-
szebeni vizsgálóügyész, aki
arról számolt be, a gyerekek

fején súlyos fejsérüléseket ta-
láltak. 

Segítséget kért

Meg nem erõsített infor-
mációk szerint az egyik
gyermek szemtanúja lehe-
tett testvére halálának, és
megpróbált elmenekülni. A
kisfiúk halálának oka, a tör-
vényszéki orvos elsõ jelenté-
se szerint, a nyakukon ejtett
mély vágott seb. Az ügyben
jelenleg is nagy erõkkel foly-
tat nyomozást a rendõrség.
Az Unitárius Egyház Kép-
viselõ Tanácsának elnöksé-
ge tegnap közleményben re-
agált a történtekre. A testü-
let idegösszeomlással ma-
gyarázza a lelkész brutális
tettét, együttérzésérõl és tá-
mogatásáról biztosította a
hátramaradt anyát. Meg
nem erõsített sajtóinformá-
ciók szerint Cseh Dénest a
gyilkosság elkövetése elõtti
idõszakban a marosvásárhe-
lyi pszichiátrián kezelték. A
lelkész jelezte elöljáróinak,
hogy túlterhelt és szabadsá-
gra lenne szüksége, de a ké-
rés elbírálására már nem ke-
rült sor. 

Ámokfutó lelkész Medgyesen

Csonkolják a helyi büdzsét

Csõdös „drogpolitika”



Röviden

Farkas István

A ma délutáni szakbizottsági
üléssel és a holnapi parlamen-

ti meghallgatásokkal úgy tûnik,
célegyenesbe ért a közmédiumok
igazgatótanácsainak felállítása. A
parlamenti pártok nevesítették je-
löltjeiket, csupán a demokrata-li-
berálisok nem tudtak dönteni.

Kié lesz a rádió?

Amint arról pénteki lapszá-
munkban beszámoltunk, az
RMDSZ Demeter András Ist-
vánt delegálja a rádió (SRR),
Sebesi Karen Attilát pedig a köz-
tévé (SRTV) igazgatótanácsába.
Ezt tegnap Korodi Attila SZÁT-
tag is megerõsítette az ÚMSZ-
nek. A képviselõtõl azt is meg-
tudtuk, hogy lapunk vezetõ publi-
cistája, Ágoston Hugó a rádió,
Rostás Péter István, a Kolozsvári
Rádió fõszerkesztõ-helyettese pe-
dig a tévé igazgatótanácsának
lesz az RMDSZ-es póttagja. Kér-
désünkre, hogy Demeter – egy
korábbi koalíciós alku következ-
tében – megkaphatja-e a rádió
igazgatói székét, a politikus el-

mondta: bár nem lesz könnyû, a
szövetség mindent megtesz en-
nek érdekében. „Ha nem számol-
nánk azzal, hogy ez egy lehetõ-
ség, rosszul tennénk. Mi mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy megkapjuk” – hangsúlyozta.

A PD-L tanácstalan?

Miután Robert Turcescu, a
Realitatea FM igazgatója a De-
mokrata-Liberális Párt (PD-L) el-
sõszámú tévéelnök-favoritjaként
július elején visszalépett az ideig-
lenes elnök-vezérigazgatói jelö-
léstõl, a pártban mintha teljes fe-
jetlenség uralkodna. 

Hétvégén Emil Boc pártelnök
állítólag Sebastian Lãzãroiut,
Traian Bãsescu államfõ politikai
tanácsadóját kérte fel, hogy le-
gyen a SRTV elnök-vezérigazga-
tója, ha csak ideiglenesen is.
„Nem akarom elhitelteleníteni az
intézményt, nem akarom, hogy
mindenki azt mondja, hogy az el-
nök embere került az igazgatói
székbe” – idézi demokrata-liberá-
lis forrásokra hivatkozva
Lãzãroiu szavait a Gândul címû
napilap online kiadása. Sajtóin-

formációk szerint így a demokra-
ta-liberálisok Cristian Hriþucot
(képünkön), a párt ifjúsági szerve-
zetének elnökét szeretnék elnök-
vezérigazgatónak. 

Az Agerpres értesülései szerint a
szociáldemokraták a SRTV izga-
tótanácsába Anne Jugãnarut,
Rãzvan Podgoreanut és Octavian
ªtireanut nevesítik, a rádió veze-
tõségébe pedig Mirela Fugarut.

A liberálisoknál a Mediafax hír-
ügynökség információi szerint
Lucia Hossu Longin marad a té-
vénél, a rádió igazgatótanácsába
pedig Ducu Bertzit és Stejãrel
Olarut jelölik.

A TVR döntött

Sorin Burteat és Traian
Bãrbulescut választották a SRTV
igazgatótanácsába a hétvégén a
köztévé dolgozói, akik a törvény
értelmében két tagot, illetve pót-
tagot (ezúttal Dani Constantint
és Cornel Mihalachét) delegál-
hatnak az intézmény élére. 

Sorin Burtea – aki a 2005–2007
és 2007–2010 közötti idõszakban
is igazgatótanácsi tag volt –, je-
lenleg a TVR1 Közérdek (Interes

General) címû mûsorának produ-
cere, illetve a Románia befektetések
(Investiþi in România! Afaceri de
Succes) moderátora és producere. 

Bãrbulescu jelenleg a TVR
craiovai stúdiójának igazgatója,
akit 2008 õszén a Cancan címû
bulvárlap tett országosan ismert-
té. A lap fényképes tudósítást kö-
zölt az igazgató bobiceºti szüreté-
rõl, melyen a fürtöket a TVR
craiovai alkalmazottai gyûjtötték
be, a zsákokat pedig a tévé autói-
val fuvarozták.

A Román Rádió igazgatótaná-
csába Adrian Moise és Bogdan
Hossu tagokat, illetve Daniela
Ciobanu ºi Rãzvan Dumitrescu
póttagokat nevesítették az intéz-
mény dolgozói. 

3999 euró kezdõárral lehet megvásárolni a volt
diktátor, Nicolae Ceauºescu jogarát. Legalábbis
az Okazii.ro internetes licitoldalon invictus eny-
nyit kér a kommunista hatalom legnagyobb jel-
képéért, írja a Libertatea napilap internetes ki-
adásában. Nicolae Ceauºescu 1974. március
28-án kapta meg a jogart, amikor a Román
Szocialista Köztársaság elnöke lett. Az árverésre
bocsátott jogar eredetiségével kapcsolatban
azonban kérdések merültek fel, ugyanis nem
hasonlít ahhoz a jogarhoz, amit a korabeli fotó-
kon láthatunk. „ Nicolae Ceauºescunak több
jogara is volt. Ez az egyik közülük” – válaszol-
ta tömören az eladó. 
Még szerencse, hogy nekünk csak egy Nicolae
Ceauºescunk volt, sóhajthatnánk fel, ha nem
lenne egy-egy Bãsescunk és Bocunk.

(efi)

Száz szó

Tévéelnököt keres a PD-L

Kristályglóbuszt kap Nyikita Mihalkov

A mozi világában nyújtott kiemelkedõ mû-
vészi teljesítményéért Kristályglóbusz-díjat
kap az idei Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filmfesztiválon Nyikita Mihalkov – írja az
MTI. A 64 éves orosz filmrendezõ mellett a
Cseh Köztársaságban élõ szlovák származá-
sú, 75 esztendõs Juraj Herz filmrendezõ is a
díjazottak között szerepel, aki szintén rend-
kívüli mûvészi teljesítményének köszönheti
az elismerést – jelentették be a július 2. és 10.
között zajló 45. filmmustra szervezõi. A
filmfesztivál elnöke, Jiri Bartoska azt is el-
árulta, hogy Jude Law is ellátogat Karlovy
Vary-ba, aki a fesztivál elnökének díját kapja.

Biszku tiltakozik

Biszku Béla egykori kommunista politikus
továbbra sem járul hozzá a róla készült Bûn
és büntetlenség címû dokumentumfilm bemu-
tatásához, noha az alkotást csütörtök dél-
elõtt óta már vetítik, a többi között az Urá-
nia Nemzeti Filmszínházban. A rendezõk
szerint a korábbi belügyminiszter közszerep-
lõként nyilatkozott nekik, és álláspontjukat
készek bíróság elõtt megvédeni. Biszku azt
állítja, hogy az alkotást neki nem is mutat-
ták meg. A filmet tegnap este a kolozsvári
Bulgakov Kávézóban mutatták be.

Elfogadták az .xxx-végzõdést

Külön tartományi kódot kapnak a pornóol-
dalak, miután a doménnevekért felelõs ame-
rikai szervezet három év után elfogadta a
.xxx végzõdés regisztrálását. Az internetes
doménneveket ellenõrzõ társaság szerint az
új .xxx kiterjesztés legkevesebb félmillió 
szexuális tartalmú, felnõtteknek szóló oldalt
érinthet. Az új tartományi kódot tartalmazó
doménnevek kiosztásából évi 30 millió dol-
lár bevétellel számolnak, minden 60 dollá-
rért eladott címbõl 10 dollárt a gyermekek
internetes védelmére létrehozott Internatio-
nal Foundation for Online Responsibility el-
nevezésû non-profit szervezet javára kell fel-
ajánlani.

ÚMSZ

Szabadlábra helyezték pén-
tek este Dan Diaconescut, az

OTV tulajdonosát, aki ezennel
szabadlábon védekezhet az elle-
ne felhozott vádak ellen. 

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, Diaconescu, Doru Pârv
mûsorvezetõvel együtt szerda
hajnalban 29 napos elõzetes letar-
tóztatásba került, miután a Buka-
resti 1. Kerületi Bíróság jóvá-
hagyta a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) kérését. Az
ügyészség zsarolással és fenyege-
téssel vádolta a két tévést, szerin-
tük Diaconescu 30 ezer eurót és

4200 lejt kapott (eredetileg 200
ezer eurót követelt)az Arad me-
gyei Zaránd község polgármeste-
rétõl azért, hogy ne sugározza az
ennek vagyonával kapcsolatos
felderítésekrõl készült anyagot. 

Amint az várható volt, Dia-
conescu ügyvédei megfellebbez-
ték a bíróság döntését, ugyanis
az ügy vizsgálata szerintük egy-
általán nem a DNA hatásköré-
be tartozik, másrészt pedig
Diaconescu semmiféle veszélyt
nem jelent a társadalomra, ezért
szabadlábon is folytathatnak el-
lene eljárást. Diaconescu a bíró-
ság elõtt pénteken azt mondta,
hogy „az egész ügy csak egy

színjáték, melynek egyetlen cél-
ja van: bezárni az OTV-t”, majd
hozzátette, irigykednek rá, hisz
a lakosság 65 százaléka bízik
benne”. 

A Medifax tudósítása szerint a
bíró kijelentette: „Diaconescu ve-
szélyt jelent a közrendre, amit na-
gyon jól jelez az, ahogyan az
OTV-ben jelen helyzetet kezelik”.
Szabadlábra helyezése után
Diaconescu kijelentette: Nép
Pártja néven pártot alakít, és ál-
lamfõnek jelölteti magát.

A rendõrség épülete elõtt az
OTV mindenesét közel harminc,
gyõzelmet kiáltó rajongója fo-
gadta. 

Szabadlábon Dan Diaconescu
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Big One: a Metallica Bukarestben
Cs. P. T.

„Történelmi pillanat ez.
Azért vagytok itt, hogy a tör-

ténelem részesei lehessetek!” –
dörögte a Romexpo színpadáról
James Hetfield szombaton este a
román fõvárosban ötvenezer
metálrajongónak. A Metallica
frontembere arra utalt, hogy bu-
karesti Sonisphere Festival má-
sodik napján zenekara mellett
fellépett az Anthrax, a Slayer és
a Megadeth, a metál krémjét je-
lentõ Big Four másik három tag-
ja is. A valóban történelmi pilla-
nat azonban az lehetett volna,
ha a négy banda együtt is szín-
padra lép – mint ahogy történt
néhány napja Szófiában –, ám
ez végül elmaradt.

Hetfieldék mindenesetre Buka-
restben bebizonyították, egyedül
olyan hangulatot tudnak terem-
teni, amire a másik három banda
együtt sem képes. Hozzájárult
ehhez, hogy koncertjüket a
Metallica kezdeti korszakához
tartozó, igazán zúzós számaira
építették: a Creeping Death-tel
kezdték és a Seek and Destroy-jal
végezték, a Hit the light felcsendü-

lésekor (és néhány más darabnál
is) pedig tûzijáték és lángnyelvek
kísérték a gitárakkordokat.

Természetesen nem hiányoz-
tak a már már slágergyanús da-
rabok sem: a One a Nothing else
matters és a Master off Puppets. A
One lejátszásakor történt egyéb-
ként a koncert egyik bakija is:
Lars Ulrich a számot felvezetõ,

közismerten komplex dobszóló-
ja közbe mintha néha kissé félre-
ment volna az ütõ...

A másik bakit a közönséggel
folyamatosan – és jól – kommu-
nikáló James Hetfield követte el:
megköszönte Budapestnek,
hogy eljött a koncertjükre. Ek-
kor mintha egy pillanatra meg-
dermedt volna a levegõ a

Romexpo parkolójában, de a
Sad but true pörgése feledtetni
tudta a rajongókkal, hogy a
Metallica frontembere összeté-
vesztette Bukarestet a magyar
fõvárossal. Így nem csoda, hogy
a koncert végén kitörõ lelkese-
dés fogadta Lars Urlich búcsú-
szavait: „Hamarosan visszajö-
vünk hozzátok!”. 

A bakik ellenére a Metallica hétvégén megdobogtatta a romániai metálrajongók szívét. Visszavárják õket



Ma Irén, Levente nevû ol-
vasóinkat köszöntjük.
Az Irén görög eredetû nõi
név, jelentése: béke.
A László férfinév a szláv
Vladislav névbõl fejlõdött
ki, jelentése: hatalom és di-
csõség.
Holnap Pál, Péter napja
van.

Évfordulók
• 1914-ben Ferenc Ferdi-
nánd  osztrák–magyar
trónörököst meggyilkolták
Szarajevóban. Ez ad ürü-
gyet az elsõ világháború ki-
robbantásához.
• 1919-ben a német delegá-
ció Versailles-ban aláírta
az elsõ világháborút lezáró
békeszerzõdést.

Vicc 
Újságírók kérdezik egy kí-
nos ügyrõl az elnökjelöltet:
– A volt titkárnõje azt ter-
jeszti Önrõl, hogy... hogy
is mondjam... szóval, hogy

az Ön micsodája nagyon kis
méretû. Mi errõl a vélemé-
nye?
– Semmi, nem kell törõdni
vele. A volt titkárnõmnek
nagy a szája, ennyi az egész.

Recept
Kaszinó tojás
Hozzávalók 20 db-hoz: 10
tojás, 1 nagy tejföl, ízlés sze-
rint mustár, ízlés szerint ma-
jonéz, majoránna, aki szereti
bazsalikom, kakukkfû, fehér
bors, só.
Elkészítés: A tojásokat meg-
fõzzük, kettévágjuk, sárgáját
egy tálba tesszük. A sárgájá-
hoz adunk pici mustárt, ma-
jonézt, majoránnát, sót, bor-
sót (ízlés szerint bazsali-
komot, kakukkfûvet), sót. A
kettévágott tojásokat egy kis
peremes tálra tesszük, vissza-
töltjük a belsejébe a kikutyult
tölteléket, és majonézzel hí-
gított tejföllel leöntjük. Tete-
jére egy kis majoránnát szó-
runk. Jól lehütve tálaljuk.
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Nincs nehezebb feladat a kak-
tuszgondozásnál. Nem maga
a növény gondozása és ápolá-
sa a nehéz, hanem az a kilá-
tás, hogy esetleg elpusztulhat
a gondozás ellenére is. Egyet-
len más növény pusztulása
sem viseli meg úgy a kertész
szívét, mint a kaktuszé.
Azért, mert a kaktusz pusztu-
lásával kikerülhetetlenül fel-
vetõdik a gondolat: mi, gaz-

dái és gondozói még a sivatag-
nál is alkalmatlanabbak va-
gyunk. Egy kaktusz boldogsá-
gához elég a legegyszerûbb siva-
tag is, ám otthonainkban sok-
szor még ezt sem kapja meg. Ta-
lál ugyan sok más körülményt,
de azt, amire valóban szüksége
lenne, nem. Sok olyan dolog
van, ami elsorvad mellettünk,
és a legtöbb úgy, hogy azt észre
sem vesszük. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Életében nagy fordulatot jeleznek
a csillagok. A siker, a szerencse és
a szerelem egyszerre jelentkezik
életében.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Féltékenység ébred a lelkében,
amitõl nem tud szabadulni. Egy
meglepõ fordulattal valóra váltja
azt a szerelmet, amirõl eddig
csak álmodozni mert.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az érzéseit nehezen mutatja ki,
ezért gyakran félreértik. Vissza-
nyeri a lelki egyensúlyát, amit
javuló egészségének köszönhet.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Érzelmi hullámverés kíséri a
napját, de a holdállás elõsegíti,
hogy az alapvetõ türelem megõr-
zésével jusson túl ezen a nehezebb
idõszakon.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Most nincs itt az ideje, hogy új
feladatokba kezdjen, hiszen a ko-
rábbit sem fejezte be. Nem lehet
felháborodva kivonulni. Végig
kell csinálnia!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Helyt kell állnia azok helyett is,
akik szabadságon vannak. Ren-
geteget dolgozik, s estére fogja
érezni csak igazán, mennyire el-
fáradt. Jó munkaerõnek tartják.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Perzselõ tüzû égi vándorunktól
reméli, hogy melege jót tesz a ga-
bonának, következésképpen pe-
dig nem lesz túl drága a kenyér.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Péter, Pál napja az aratás kezde-
tére emlékezteti. Keményen
küzd, nem engedi ki a markából
azt, amit már megszerzett. Tör-
ténhet bármi, most nagyon el-
szánt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Vihar elõtti csöndet érez a levegõ-
ben. Ha dolgozik, akkor a legszí-
vesebben jó messzire elkerülné a
munkát, pedig nincs több dolga,
mint máskor, és nem várható
semmi meglepõ.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Annyi munkája van, ami mel-
lett még társadalmi életet is él,
hogy alig marad ideje pihenésre
és saját magára. Este hangulatos
társaság várja.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Vízöntõben a Hold, és Ön
most szabadságra vágyik, és a
szerelemben a biztonságot keresi.
Legjobb, ha a belsõ megérzéseire
hallgat, amikor döntenie kell.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Minden oka meg van arra, hogy
jól érezze magát. Szerencsecsilla-
ga Önnel tart, bármibe kezd,
mindent sikerre visz.
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6.10 Tíz éve történt
6.30 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Élő népzene (ism.)
9.30 Világvándor
10.00 Gyerekkori 
könyveink
10.30 A dzsungel könyve
10.55 Zorro 
(am. kaland sor.)
10.25 Marosvásárhely
Fekete márciusa
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Térkép
15.50 Tér-Hatás (ism.)
16.25 Utazás a Marsra
17.10 Kisenciklopédia
17.15 Második esély
(sor.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Hideg napok (ma-
gyar filmdráma, 1966)
23.10 Sporthírek
23.15 Kikötő - Friss (ism.)
23.25 Az Orfeo csoport
(magyar dokumentumf.)
1.05 Divathét (ism.)
1.35 Karosi Bálint 
orgonál
2.05 Híradó (ism.)

Antena 1, 20.30
Nicsak, ki gyilkol most?

Addison Terrill jól menő ügyvédi iroda tulajdonosa, de fele-
ségével kisebb-nagyobb súrlódásai vannak. Egy este vesze-
kednek, majd Addison elviharzik az irodába, dolgozni. Ami-
kor hazatér, Becky-t holtan találja, és hamarosan rá kell jön-
nie, hogy a rendőrség szemében ő a gyilkosság első számú
gyanúsítottja... A filmet Brad Keller rendezte.

DUNA TV, 21.30
Hideg napok

1942-ben a magyar hadsereg főtisztjei razziát rendeltek el a
Bácskában, melynek eredményeként kétezer-ötszáz szerbet
és nyolcszáz zsidót öltek meg. A Duna jegén robbantott lék-
ben, ahová az áldozatokat lőtték, háromezer-háromszáz em-
ber tűnt el “nyomtalanul”. A vérengzés négy résztvevője kö-
zös cellában várva ítéletét, az öt év előtti rettenetes “hideg
napokat” idézi fel emlékezetéből.

TV2, 22.25
Meggyanúsítva

Puerto Ricóban éppen Szent Sebestyén ünnepe zajlik, ami-
kor egy kislány megerőszakolt holttestére bukkannak, im-
már a másodikra az elmúlt tizenhat napban. A lány holttest-
ét a közösség egyik fontos és megbecsült tagja, Harry
Hearst ügyvéd találja meg. Ezt követően a rendőrkapitány
rövid beszélgetésre invitálja a férfit, aki következetlen vála-
szai miatt az első számú gyanúsítottá lép elő.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
5.50 1100 év 
Európa közepén
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.25 Musica Historica
15.40 Közvetítés 
a parlament üléséről
16.50 Történelmi 
képeskönyvünk
17.00 Néprajzi értékeink
17.10 Élő hagyomány
17.35 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar pop
19.20 1100 év 
Európa közepén
19.45 Bob, a mester
19.55 Thomas, 
a gőzmozdony
20.10 Afrika 
gyöngyszeme 
(portugál kaland sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
22.15 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.00 Záróra
23.50 McLeod lányai
(asztrál kaland sorozat)
0.35 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisor.)

7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.40 Hazárd 
megye lordjai: 
A visszatérés 
(am. akció-vígj., 1997)
17.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 A pénz szerelmére
(am. vígj., 2002)
2.40 Reflektor

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 reggeli
magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.10 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.45 EZO.TV
11.35 Teleshop
12.45 Út a vadonba 
(kan.-kínai kalandf., 2008)
2/2. rész
14.20 Kvízió 
- Telefonos játék
15.50 Egy tini naplója 
(német vígj. sor.)
16.20 Capri 
- Az álmok szigete (ol. sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai sor.)
18.35 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények
20.05 Monk - Flúgos nyo-
mozó (am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Meggyanúsítva
(francia-am. akcióthriller,
2000)
Közben. Kenósorsolás
0.35 A médium 
(am. krimisor.)
1.35 Tények Este
2.05 EZO.TV
2.55 A kanyaron túl 
(magyar f., 2001)

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

10.30 Smallville 11.20 Az
Elnöknő (amerikai sorozat)
12.10 Feleségcsere (is-
métlés) 13.00 Segítség,
szülő vagyok! (ismétlés)
14.00 A médium (sorozat)
16.00 Gyilkos számok (is-
métlés) 17.00 Alice új éle-
te (sorozat) 18.00 Segít-
ség, szülő vagyok! 19.00
Feleségcsere 20.00 Jóba-
rátok (sorozat) 20.25 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 21.25 Gyilkos számok
(sorozat) 22.20 Reklám-
barátok (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.10 Dinamo Bucureşti -
Maccabi Haifa barátsá-
gos mérkőzés 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.05 Tenisz,
Wimbledon (live) 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) 20.05 Tenisz,
Wimbledon (live) 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek 0.15
World Poker Tour 

9.45 A kötelék 11.15 Pre-
desztináltak 12.30 Mind-
örökké együtt 14.00 Ana
két arca (sorozat) 15.15
Otthoni recept 15.30 Vik-
tória (sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predesz-
tináltak (sorozat) 21.30
Analia másik arca (soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 India
(sorozat)

8.05 Támad a Nap (am.-
kanadai katasztrófa film)
10.00 Televíziós vásárlás
13.00 Az ausztrál könnyű-
lovasság (ausztrál hábo-
rús filmdráma) 15.10 Per-
gőtűz (amerikai akciófilm)
16.55 Rendőrakadémia 4.
(amerikai vígjáték) 18.30
Vadnyugati Casanova
(olasz vígjáték) 20.30 A
bosszúálló (amerikai ak-
ciófilm) 22.10 Rejtélyek
mocsara (kan. horror)
23.50 Őrült vadászat
(amerikai thriller)   

6.30 Orvosok (sorozat)
8.00 Adio, de szeretlek
10.00 Menyet anyának
(reality show) 12.30 Hí-
rek 13.15 Orvosok 14.45
Árulás a családban (soro-
zat) 16.30 Légy a házas-
társam (reality show)
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Házasulandó
fiam van 20.30 Légy a há-
zastársam 22.15 1001 éj-
szaka (török sorozat) 0.00
Élni és meghalni Los Ange-
lesben (amerikai akció-
film, 1985)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 14.00 Nash Bridges
(sorozat) 15.00 Foyle há-
borúja (sorozat) 17.00 Es-
küvőláz (amerikai rom.
dráma, 2008) 19.00 Amy-
nek ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (amerikai
sorozat) 22.00 Mit ér a
nő, ha 50? (amerikai vígjá-
ték, 2007)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.50 Zöld-foki-szigetek
11.40 Nappali
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Közvetítés 
a parlament üléséről
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.25 Musica Historica
15.40 Közvetítés 
a parlament üléséről
16.00 Liszt: Esz-dúr 
zongoraverseny
16.20 Körzeti híradó
16.35 Hírek
16.45 FIFA 2010 
(élő)
Nyolcaddöntő, Paraguay -
Japán
19.10 Hírek
19.15 Pörög az élet!
(ausztrál sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság 
(élő)
Nyolcaddöntő, H csoport
1. - G csoport 2.
23.40 Az Este 
- kedd
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.15 Memento (ism.)

7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, nyolcaddöntők
10.55 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, stúdió
11.35 Szerelmes 
Don Juan 
(arg. sor.)
12.35 A palota ékköve
(ism.)
13.45 FIFA 2010 
Labdarúgó 
világbajnokság
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
(ism.)
14.55 Teleshopping
15.35 Krónika
16.35 FIFA 2010 
Labdarúgó 
világbajnokság, info
16.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Paraguay-Japán
18.50 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.10 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság, info
21.20 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, nyolcaddöntők
23.30 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, stúdióbeszélgetés
0.00 Hírek, sport

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember, 
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német 
kalandfilm, 2000)
16.00 Fiatal és nyugtalan 
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 

(szórakoztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Fortress 2.: 
Pokoli űr 
(amerikai-lux. akciófilm,
1999)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái 
(amerikai filmsorozat)
0.00 Fortress 2.: Pokoli űr
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
Razvanal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 100% film –
kultúrális magazin (ism.)
12.00 Miami Vice 

(am. akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill 
(angol sorozat)
14.30 Mutassalak be 
a szüleimnek (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Nicsak, 
ki gyilkol most? 
(amerikai thriller, 2004)
23.00 Híradó, Sport
23.30 Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Nicsak, ki gyilkol
most? 
(amerikai thriller, 2004) 
3.00 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat) 
3.40 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

6.30 Micimackó 
(amerikai 
rajzfilm sorozat)
7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sor.)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Szakértők 
– talk show
10.00 Senki se tökéletes
(román vígjáték sor.)
10.30 A Machu Pichu 
rejtélye
12.00 Hamupüpőke
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(amerikai sorozat)
15.00 Charleston 
(olasz vígjáték, 1978)
17.00 Szakértők 
– talk show
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Reggeli 
Einsteinnel! 
(amerikai családi 
vígjáték, 1998)
22.30 Lököttek
(román vígjáték sor.)
23.15 Glory Daze 
(amerikai vígjáték, 1996)
1.00 Hírek, Sport
2.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
(ism.)

6.30 Autókereskedők 
- Lexus LS400
7.00 Motorkerékpár-építő
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják? 
- izzók/
zajcsillapítás/
zárak
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák 
- A strucctenyésztő
11.00 Amcsi motorok
12.00 Hogyan működnek
a gépek?
13.00 A túlélés törvényei
- Dél-Dakota
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Repülőlecke
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Trükkös tesók 
- Ripsaw forradalom
20.00 A túlélés törvényei
- A Yukon-folyó
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A tenger 
gladiátorai 
- Sodró hullámok
23.30 Amerikai favágók
0.30 Cella-napló - Indiana
1.30 A detonáció pillanatai
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.) 
(ism.)
7.50 FIFA 2010, 
stúdióbeszélgetés
8.25 A világ városai
(ism.)
9.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.00 Hírek
10.20 Találkozunk
11.30 Hírek, Sport
11.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, nyolcaddöntők
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti 
pártok fóruma
15.00 Együtt Európában
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 A világ városai
18.45 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság, info
19.00 FIFA 2010 
Labdarúgó 
világbajnokság, 
nyolcaddöntők
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek
23.10 Herkules 
(amerikai kalandf.,
2005), 2. rész
0.40 FIFA 2010 
összefoglaló
1.05 Visszajátszás

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. június 29.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Talmácsi a 13. lett

Talmácsi Gábor a viadal hi-
vatalos honlapja szerint a
13. helyet szerezte meg a
Moto2 géposztályban, a
gyorsaságimotoros-világba-
jnokság Holland Nagydíján,
szombaton. A magyar ver-
senyzõ, aki a 23. helyrõl raj-
tolhatott el, az elején vissza-
esett a 28. pozícióba, onnan
azonban fokozatosan elõre-
tört. Sokáig a 12. is volt, vé-
gül a 13. helyen intették le.
Az elsõséget az olasz And-
rea Iannone szerezte meg
idei második gyõzelmét
aratva a kategóriában.

John Vall 
a játékosbörzén

John Wallt, a Kentucky
Egyetem csapatának bedo-
bóját választotta elsõként a
Washington Wizards az
észak-amerikai profi kosár-
labda-bajnokság (NBA) csü-
törtöki amatõr játékos-
börzéjén, a drafton. A
Kentucky Wildcats együtte-
sét az egyetemi bajnokság
(NCAA) legutóbbi szezonjá-
nak negyeddöntõjéig vezetõ
21 éves játékos 16,6 pontot
dobott, 6,5 gólpasszt adott
és 4,3 lepattanót szerzett át-
lagban meccsenként az
NCAA 2009/2010-es kiírá-
sában.

Deschamps után 
érdeklõdik Liverpool

Didier Deschamps után ér-
deklõdött a Liverpool labda-
rúgócsapata a Marseille-nél.
A hírt a francia klub elnöke,
Jean-Claude Dassier is meg-
erõsítette. „Megkérdezték,
beszélhetnek-e Didierrel és
ügynökével. Mondtam,
hogy részemrõl ennek sem-
mi akadálya sincs” – jelen-
tette ki a kluberlnök.

Vieira nem akar 
válogatott lenni 

A francia labdarúgó-váloga-
tott korábbi csapatkapitánya,
Patrick Vieira nem óhajt
visszatérni a nemzeti együt-
tesbe annak ellenére, hogy a
gárda élére júliustól az egy-
kori játékostárs,  Laurent
Blanc kerül. Blanc azt a
Raymond Domenechet vált-
ja a kispadon, aki az idei vi-
lágbajnokságra összeállított
keretbõl kihagyta Vieirát.

Turós-Jakab László

Bár az idõjárás nem tar-
tott velük, az országos

ralibajnokság résztvevõi Ko-
lozsváron is pazar élmény-
ben részesítették az autósport
szerelmeseit. 

Csak péntek este, a villany-
világításos szuperspeciálon
volt száraz az aszfalt, szom-
baton végig szakadó esõben
száguldottak. A Polus Center
parkolójában ugyan még a
Szerb ralin nemrég második
Marco Tempestini volt a leg-
gyorsabb, a Kolozsvár-rali
azonban bõven tartogatott
még meglepetést. 

Szombaton a kincses vá-
ros környéki hegyek kacska-
ringós útjain bõgtek a moto-
rok, s mint utólag kiderült,
azé lett a babér, aki jobban
választott gumiabroncsot.
Csakis ezzel magyarázható,
hogy Bogdan Mariºca és
Sebastian Itu Subaru Impre-
zája annyira jól szuperált,
hogy az ötödik speciált köve-
tõen, négy szakaszgyõzelem
után már több mint 42 má-
sodperccel állt a magyar
Spitzmüller Csaba és Bahor
Bea Mitsubishi Lancer EVO
9-e elõtt. A kolozsváriak ez-
után már nem erõltették meg

magukat, de még így is végül
37,2 mp-et vertek Spitz-
müllerékre és 41,5 mp-et a
Szabó Gergõ – Csegzy Le-
vente- (Mitsubishi Lancer
EVO 9) duóra. Az utolsó há-
rom próbát ugyan utóbbiak
nyerték, ennek ellenére nem
tudtak elõrébb lépni.  

Pontot érõ helyen zárt
még Manuel Mihalache

(Mitsubishi Lancer EVO 9),
Dan Gartofan (Subaru
N2010), Adrian Raspopa
(Mitsubishi Lancer EVO 9),
Valentin Porciºteanu (Mi-
tsubishi Lancer), Keleti
Edwin (Renault Clio R3),
Bogdan Casian (Subaru
Impreza WRX)  és Vlad
Cosma (Citroen C2R2
Max). 

A kolozsvári verseny nagy
vesztese Marco Tempestini
volt, aki miután a végsõ gyõ-
zelemre esélyesként, remekül
kezdett, a hatodik speciálon
feladásra kényszerült: az
olasz származású ralis autó-
jának szélvédõ-párátlanító
berendezése mondta fel a
szolgálatot. Rossz beállítá-
sokra panaszkodott egy má-

sik kolozsvári versenyzõ,
Daniel Ungur is, aki elsõ volt
a pontszerzõk képzeletbeli
vonala alatt. Az A csoport-
ban addig maximális pont-
számmal vezetõ Keleti
Edwin hazai közönsége elõtt
is nyerni tudott, miután is-
mert navigátora, Victor
Ponta PSD-pártvezér végül is
eljutott Kolozsvárra. 

Négy futam után, az orszá-
gos ralibajnokság félidejében
a két sikert elért Mariºca (77
pont) vezet Szabó (58p),
Gartofan (53p), Spitzmüller
(43p) és Porciºteanu (34p)
elõtt, s ez a legjobbak sor-
rendje az N-csoportban is.
Az A csoportban Keletinek
kereken 100 pontja van, míg
a H csoportban Dorin Ban-
ciu (50p), a K-ban pedig
Elisei Groza (68p) vezet. A
csapatversenyben a kolozsvá-
riak Napoca Rally Academy-
je lefaragott hátrányából a
Jack Daniel’s RT.-vel szem-
ben, most utóbbi már csak
257-239-re vezet. 

Következnek a földutas
versenyek, sorrendben a
Szeben-rali (július 16-18), a
Barcaság-rali (Brassó, au-
gusztus 27-29), az Arad-rali
(szeptember 18-19) és a Iaºi-
rali (október 3-4). 
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Tenisz

T. J. L.

Victor Hãnescu pénte-
ken volt rivaldafényben

a Wimbledonban zajló füves
pályás Grand Slam-tenisz-
bajnokságon. A román játé-
kos 7-6 (7), 7-6 (3), 6-7 (7), 6-
3, 0-3-ra állt harmadik for-
dulóbeli mérkõzésén a né-
met Daniel Brandsszal, ami-
kor a sorozatos bekiabálások
miatt elvesztette a nyugal-
mát, szidalmazta a nézõk
egy részét, majd szándéko-
san több hibát vétve, feladta
a küzdelmet. 

Utólag kiderült, hogy a
18-as pálya lelátóin helyet
foglalt négy rendetlenkedõt
bekísértek a rendõrök, az il-
letékesek azonban nem kí-
vánták ok-okozati kapcsolat-
ba hozni a történteket
Hãnescu sportszerûtlen
megnyilvánulásaival.    

Andrew Jarrett, a wimble-

doni bírói testület vezetõje
már szombaton ismertette a
fegyelmi döntést, Hãnescut
kétszer 7.500 dollárra bün-
tették sportszerûtlen maga-
tartás, illetve non-combat
miatt. A román játékos 10
napon belül óvhat a Grand
Slam-tornák fegyelmi bizott-
ságánál. Amennyiben nem
teszi, a pénzbírságot levon-
ják az idei Wimbledonban
„összeteniszezett” 31.250
angol fontból. 

Két volt teniszezõ társa,
Andrei Pavel és Florin
Segãrceanu mellett egy is-
mert amerikai edzõ, Brad
Gilbert is kiállt Hãnescu mel-
lett, mindannyian provokáci-
óról beszéltek, és felemlítet-
ték a játékos közismert nyu-
galmát és sportszerûségét.   

Pénteken egyébként véget
ért Arn Gréta wimbledoni
kalandja is, a magyar játé-
kos kikapott a 11. helyen ki-
emelt francia Marion Bar-
tolitól. A harmadik körben

elbúcsúzott az utolsó román
is, Alexandra Dulgherut
(31.) az észt Kaia Kanepi
lepte meg (6-1, 6-2!). 

A párosoknál már csak a
Julia Görges – Szávay Ág-
nes német–magyar, a Horia
Tecãu – Robert Lindstedt
(16.) román–svéd és David
Marrero – Alexandra Dul-
gheru spanyol–román duók
vannak versenyben. 

Bemutatkoztak a juniorok
is. A magyar Babos Tímea
(3.) 6-3, 3-6, 6-4-re nyert a ja-
pán Akiko Omae, honfitársa,
Zsiga Máté (11.) pedig 4-6, 6-
2, 6-1-re a szintén japán
Daniel Taro ellen. A román
Cristina Dinuþ, a Puerto
Ricó-i Monica Puig (5.)
gyõzte le 3-6, 6-3, 6-4-re. Ma
Ana Bogdan a thaiföldi
Luksika Kumkhum ellen
mutatkozik be, a magyar
Fucsovics Márton (13.) pedig
az amerikai jr. A. Ore ellen. 

Tegnap pihentek Wimble-
donban, ahol ma viszont már
a legjobb 8 közé jutásért ját-
szanak. A címvédõ és hat-
szoros gyõztes svájci Roger
Federer (1.) az osztrák
Jürgen Melzerrel (16.), nagy
vetélytársa, a 2008-ban nyer-
tes spanyol Rafael Nadal (2.)
pedig a francia Paul-Henri
Mathieu-vel találkozik. 

A hölgyeknél a Serena
Williams (1.) – Marija Sara-
pova- (16.) mérkõzés a slá-
ger, de teniszcsemegét ígér a
belga összecsapás, Kim
Clijsters (8.) és Justine Henin
(17.) párharca is. A papírfor-
ma ugyan újabb Williams-
döntõt jósol, de ebbe több
esélytelen játékos, például a
bomba formában teniszezõ
észt Kanepi is beleszólhat. 

Vettel nyert Valenciában
Forma–1

T. J. L.

Eseményekben gazdag
volt, de hamis sorrendet

szült tegnap a Forma– 1-
világbajnokság 9. futamának
számító, valenciai Európa-
nagydíj. A rosszul rajtoló és
emiatt kétségbeesetten hajtó
Mark Webber (Red-Bull
Racing) a 10. körben vezette
rá járgányát az elõtte ügyet-
lenkedõ Kovalainen lényege-
sen lassúbb Lotusára, az
ausztrál gépcsodája kecske-
bukát vetett a levegõben,
majd két, megmaradt hátsó
kerekén landolva a gumiab-
roncsfalnak ütközött. Az
ausztrál sértetlenül, de annál
dühösebben szállt ki a roncs-
ból, a biztonsági autó mögött
pedig feje tetejére állt a sor-
rend, miután többen is kiáll-
tak kerékcserére. Aki nem
tette, az Kamui Kobajasi

(BMW-Sauber) volt, akit így
pár perc választott el a bravú-
ros harmadik helytõl. 

A versenyt Sebastian Vettel
(Red-Bull Racing) nyerte a
szabálytalan elõzés miatt
megbüntetett Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes), a
címvédõ Jenson Button (Mc
Laren-Mercedes), a brazil
Rubens Barrichello (Willi-
ams), a lengyel Robert Ku-
bica (Renault), a német Ad-
rian Sutil (Force India), Ko-
bajasi, a svájci Sebastien Bü-
mi (Toro Rosso), Alonso és a
szintén spanyol Pedro de la
Rosa (BMW-Sauber) elõtt.   

A július 11-i, silverstone-i
Brit-Nagydíjat megelõzõen
Hamilton (127 pont) vezet
Button (121), Vettel (115),
Webber (103), Alonso (96) és
Kubica (83) elõtt. A csapat-
versenyben McLaren-
Mercedes (248), Red-Bull
Racing (218), Ferrari (163) a
dobogós sorrend. 

Bogdan Mariºca és Sebastian Itu Subaru Imprezája megelõzte a magyar párost a Kolozsvár ralin

Victor Hãnescu azt állítja, a nézõk hergelték fel

Mariºca feltartóztathatatlan 

Victor Hãnescu köpködött
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Röviden
Szélesi a görög futballélvonalban 

A görög bajnokság élvonalában idén felju-
tott Olimpiakosz Volosz labdarúgócsapatá-
hoz igazol Szélesi Zoltán, a Debrecen válo-
gatott játékosa – közölte a klub szombaton
az MTI-vel. A játékos szombaton írt alá
kétéves szerzõdést a görög egyesülettel, mi-
után a DVSC-TEVA-val lejárt a kontraktu-
sa. Barta Csaba, a hajdúságiak sportigazga-
tója elmondta: a DVSC-TEVA szerette vol-
na meghosszabbítani a védõ szerzõdését,
ám a válogatott játékos olyan anyagi igé-
nyekkel állt elõ, amelyek meghaladják a
klub költségvetésének lehetõségeit.

Nõi vízilabda világliga 
– magyar rajt Kanada ellen

Magyar idõ kedd hajnalban Kanada nemzeti
csapata ellen száll vízbe elõször a magyar
nõi vízilabda-válogatott a Világliga úgyneve-
zett Szuperdöntõjében, amelynek a kaliforni-
ai San Diego ad otthont csaknem egy héten
keresztül a fináléig selejtezõtornákon át elju-
tott nyolc legjobb együttes részvételével. A
Petrovics Mátyás szövetségi kapitány irányí-
totta gárda a FINA, a sorozatot szervezõ
nemzetközi szövetség honlapja szerint az A
betûjelû négyesbe került, ahol Kanada mel-
lett Hollandia és Kína válogatottja vár még a
magyarokra.

Világbajnok horvát pólóst 
szerzõdtetett a Vasas

A Vasas férfi vízilabdabajnok és Magyar
Kupa-gyõztes együtteséhez igazolt Miho
Boskovic, a Jug Dubrovnik és a horvát vá-
logatott világbajnok csapatkapitánya – adta
hírül szombaton az angyalföldi klub hon-
lapja. A hatalmas bombáiról ismert, 26
éves átlövõ - a beszámoló szerint - kétéves
szerzõdést kötött a piros-kékekkel. A 2007-
ben világbajnok és ugyanabban az eszten-
dõben Európában az Év játékosa címet ki-
érdemelt Boskovic péntek este egyezett
meg Markovits László ügyvezetõ elnökkel
és Méhes Jenõ szakosztály-igazgatóval,
szombat délelõtt pedig aláírta a megállapo-
dást. A horvát pólós a honlapnak elmond-
ta, hogy döntése elõtt a montenegrói
Primorac Kotortól a szintén a Vasashoz
igazolt háromszoros olimpiai bajnok Kiss
Gergellyel is beszélt. 

Arab sejké a Málaga futballcsapata

Az új bajnokságot már bizonyosan új tulaj-
donossal kezdi el a Málaga csapata a spa-
nyol futballbajnokság élvonalában, miután
pénteken hivatalosan is bejelentették, hogy a
klub részvényeinek többségét megvásárolta
egy arab sejk. Victor Varela szóvivõ közlése
szerint a katari Abdullah Bin Nasser Al-
Thani 36 millió euróért vette meg a labdarú-
góklubot. A sejk a Rosaleda Stadionban új-
ságírók elõtt annyit mondott, hogy legfõbb
feladatának az elsõ idényben a Primera
Divisiónban szereplõ együttes anyagi helyze-
tének megerõsítését tekinti. Az arab pénzem-
ber a konszolidáció elsõ lépéseként a klub
mintegy 14 millió euróra rúgó adósságát
akarja rendezni. A Málaga az új szezonnak
egyszersmind új vezetõedzõvel vág neki:
Juan Ramón Muñizt a kispadon az a portu-
gál Jesualdo Ferreira követi, aki az utóbbi
idõkben a Porto trénere volt.

Nõi kézilabda EB – a szlovénokkal
kezd a magyar válogatott

A szlovénokkal kezd a magyar nõi kézilab-
da-válogatott a decemberi, dán-norvég közös
rendezésû Európa-bajnokságon. A skandi-
náv szervezõk pénteki tájékoztatása szerint
Mátéfi Eszter szövetségi kapitány együttese
a december 7-i nyitónapon 18:15-kor találko-
zik Lillehammerban a szlovén csapattal,
másnap szintén 18:15-kor a franciák, decem-
ber 10-én, 20:15-kor pedig a házigazda nor-
végok következnek. A kvartettbõl a legjobb
három jut tovább, de nem kell költözni, ma-
rad a középdöntõs helyszín Lillehammer. 
Az Eb december 19-ig tart.

Parázs harc Dél-Afrikában
A negyeddöntõkkel folytatódott a hétvégén a futball-világbajnokság 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Németország jutott be har-
madikként a dél-afrikai lab-

darúgó-világbajnokság negyed-
döntõjébe, miután tegnap este a
vártnál simábban, 4-1-re legyõz-
te Angliát Bloemfonteinben. A
lendületesen futballozó németek
bõ félóra elteltével már 2-0-ra ve-
zettek, az addig erõtlen rivális
azonban hamarosan szépített,
majd ki is egyenlített, de azt a ta-
lálatot – tévesen – nem adta meg
a játékvezetõ. Szünet után az an-
golok kinyíltak, Joachim Löw
csapata pedig két kontratáma-
dásból szerzett góllal eldöntötte
a meccset. A németek a lapzár-
tánk után kezdõdött Argentí-
na–Mexikó-párharc továbbjutó-
jával találkoznak majd a negyed-
döntõben, jövõ szombaton.

Ghána megmentette 
Afrika becsületét

Ghána lesz Uruguay ellenfele
a dél-afrikai labdarúgó-világbaj-
nokság negyeddöntõjében, miu-
tán szombaton, hosszabbítás
után 2-1-re legyõzte az Egyesült
Államok csapatát. A mérkõzés
elsõ gólját Kevin-Prince Boateng
szerezte az ötödik percben, majd
a második félidõben Landon
Donovan 11-esbõl egyenlített, ez-
zel õ lett a vb-k történetének leg-
eredményesebb amerikai futbal-
listája. A továbbjutást érõ gólt
Asamoah Gyan lõtte a hosszab-
bítás harmadik percében. Az elsõ
afrikai vb-n a kontinenst immár
egyedüliként képviselõ ghánaiak
jövõ pénteken találkoznak az
uruguayiakkal. 

Uruguay jutott elsõként 
a negyeddöntõbe

Elsõként egyébként Uruguay
válogatottja jutott a legjobb nyolc
közé a dél-afrikai labdarúgó-vi-
lágbajnokságon, miután a szom-
bati, Port Elizabeth-i nyolcad-
döntõben 2-1-re legyõzte a Kore-
ai Köztársaság csapatát. A dél-
amerikaiaknak az 1970-es elõ-
döntõ óta ez a legjobb vb-szerep-
lésük. Uruguay fõvárosában,
Montevideóban karneváli hangu-
lat uralkodott azután, hogy Uru-
guay bejutott a világbajnokság
negyeddöntõjébe. A hazai sajtó
az egekig magasztalta a csapatot,
s tovább folytatódó álomról, fan-
tasztikus sikerrõl számoltak be.

Döntetlennel búcsúzott 
Svájc és Honduras

Döntetlennel búcsúzott a dél-
afrikai labdarúgó-világbajnokság-

tól Svájc és Honduras válogatott-
ja, miután pénteki összecsapásuk
0-0-val zárult. A svájciak számá-
ra különösen fájó lehet a kiesés,
mivel a másik találkozó, a spa-
nyol-chilei (2-1) eredményének
ismeretében kétgólos sikerükkel
õk jutottak volna a legjobb 16 kö-
zé, nem pedig Chile. Honduras
megszerezte elsõ pontját a vb-k
történetében, ugyanis 1982-es
részvételekor három vereséggel
esett ki. Ezen a tornán – Algériá-
hoz hasonlóan – pontszerzõként,
de lõtt gól nélkül zárt.

Elmaradt végül
az elefántcsontparti csoda

A brazil és a portugál váloga-
tott jutott a nyolcaddöntõbe a G
csoportból a dél-afrikai labdarú-
gó-világbajnokságon, miután a
két gárda pénteken gól nélküli
döntetlent játszott egymással.
Ezzel az eredménnyel mindkét
együttes továbbjutása biztos
volt, a dél-amerikaiak az elsõ,
míg az európaiak a második he-
lyen végeztek. A négyes másik
találkozóján, a csodában re-
ménykedõ elefántcsontpartiak –
akik csak kiütéses sikerük és a
brazilok gyõzelme esetén juthat-
tak volna a 16 közé – 3-0-ra
gyõzték le a Koreai NDK-t. Ez-
zel biztossá vált, hogy az elsõ af-
rikai vb-n a házigazda konti-
nenst kizárólag Ghána képviseli
a nyolcaddöntõben.

Japán és holland 
továbbjutás

A holland csapat mellett a ja-
pán válogatott lesz ott az E cso-
portból a legjobb 16 között a dél-
afrikai labdarúgó-világbajnoksá-

gon; a kameruniak mellett a dá-
nok is búcsúztak. A japán válo-
gatott némi meglepetésre aratott
kétgólos gyõzelmet a dán együt-
tes felett a dél-afrikai labdarúgó-
világbajnokság E csoportjának
csütörtök késõ esti harmadik for-
dulójában, ezzel a holland alaku-
lat mögött másodikként bejutott
a nyolcaddöntõbe. A vb-re a ma-
gyarok selejtezõs csoportjából el-
sõ helyen kijutó dánok befejezték
szereplésüket. A japánok szerve-
zett, koncentrált játékkal jutottak
a legjobb 16 közé, ahol Paraguay-
jal mérkõznek majd. A már ko-
rábban továbbjutott holland válo-
gatott százszázalékos teljesít-
ményt produkált: az utolsó cso-
portmérkõzésén 2-1-re nyert a
már biztos kiesõ kameruni csapat
ellen a dél-afrikai labdarúgó-vi-
lágbajnokságon.

Latin est 
brazil–chilei duettel

Latin-amerikai rangadót kínál
ma estére a dél-afrikai labdarúgó-
világbajnokság egyenes kiesés
szakasza: a brazilok a chileiekkel
találkoznak a nyolc közé jutásért,
s a szurkolók többsége gyanítha-
tóan fabatkát sem adna utóbbiak
sikeréért. Kétségtelenül nehéz ér-
demi érveket találni arra, hogy
mivel és hogyan lephetné meg
Chile válogatottja Brazília nem-
zeti együttesét, amelybe ráadásul
visszatér a játékmester Kaká, így
Dunga szövetségi kapitány az ál-
tala elképzelt ideális összetételben
küldheti pályára legénységét.
Amelyre a legnagyobb fenyege-
tést talán az ellenfél keménysége
jelentheti: a dél-afrikai vb csoport-
meccsein a legtöbb - szám szerint
10 - sárga lapot a chileiek szedték

össze nem éppen kisasszonyfut-
ballt idézõ megmozdulásaikkal.

“Itt nem számít a múlt, mert
bár tiszteljük Brazíliát, mi a saját
játékunkat fogjuk játszani úgy,
hogy nyomást helyezünk rájuk,
és minden irányból támadni fo-
gunk” - árult el részletet a várha-
tó “tûzparancsból” a chileiek kö-
zéppályása, Arturo Vidal. Dunga
sem számít könnyû mérkõzés-
re: “A vb-nek abba a szakaszába
léptünk, amikor 90 perc dönt, itt
már nem engedhetõk meg téve-
dések, mert utazhatsz azonnal
haza. Chile sokat javult, csapata
jó játékosokból áll, akik nagyon
keményen fognak harcolni, hogy
továbbjussanak.”

A két dél-amerikai csapat Jo-
hannesburgban csap össze, 21:30
órai kezdettel.

Szlovákia szívesen 
elgáncsolná Hollandiát is

Az eleinte egy kézlegyintéssel
elintézett, majd a világbajnoki
címvédõ Olaszország legyõzése
és kiejtése után a renoméján na-
gyot javító Szlovákia arra készül,
hogy a nyolcaddöntõs csatában
legyûrje Hollandiát is a dél-afri-
kai labdarúgó-világbajnokság
hétfõ délutáni mérkõzésén. Az
újabb bravúrra azonban eléggé
soványnak tetszik az esély, még
ha Vladimir Weiss szövetségi ka-
pitány az eltiltott Zdeno Strba ki-
vételével minden játékosára, így
a taljánok felett aratott 3-2-es dia-
dalból két góllal oroszlánrészt
vállaló Robert Vittekre is számít-
hat. A hollandok ugyanis – szem-
ben Itália csapatával – a vb egyik
legkiegyensúlyozottabb gárdáját
alkotják. Dirk Kuyt, a hollandok
csatára kerek perec ki is mondta,
hogy ellenükben senki se számít-
son újabb szlovák csodára, nem
lesz meglepetés, a papírforma fog
érvényesülni. „Csak a hollandok-
nak van, nekünk nincs mit veszí-
tenünk ezen a mérkõzésen, õk a
nagy esélyesei a találkozónknak.
Mi csupán ugyanazt akarjuk ten-
ni, amit az olaszok ellen...” – rep-
likázott a szlovákok egyik védõje,
Peter Pekarik. 

A hollandok Durbanban, ro-
mán idõ szerint 17 órától mérik
össze erejüket az olaszokat bú-
csúztató szlovákokkal. 

A lendületesen futballozó németek keresztülgázoltak a többnyire erõtlenül fellépõ angolokon

Egyelõre nem születtek megle-
petések a vébé negyeddöntõi-
ben – értékelt tegnap este la-
punknak Jenei Imre mester-
edzõ. Mint elmondta, mind
Uruguay esélyesként indult
Dél-Koreával szemben, mind
pedig Ghána az Egyesült Álla-
mokkal szemben. Ami a teg-
nap este véget ért Németor-
szág-Anglia mérkõzést illeti,
Jenei szerint egy szabályos gólt

nem adott meg a bíró az ango-
loknak 2-1-es német vezetésnél,

ami visszavetette az Albion vá-
logatottját. „Mindenesetre gra-
tulálok a németeknek, ütõképes
csapatot állítottak össze” – fo-
galmazott a mesteredzõ. Kérdé-
sünkre kifejtette, túl korai még a
végsõ gyõzelemre esélyes csa-
patra tippelni, de véleménye
szerint ezek közt mindenképp
ott van Németország, Argen-
tína, Brazília, Spanyolország és
Hollandia.

Fotó: fifa.com

Szakmai szemmel – Jenei Imre
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