
Bronislaw Komorowski, a
kormányzó Polgári Platform

(PO) jelöltje nyerte meg az elnök-
választásokat Lengyelország-
ban. Az elnökválasztás második,
vasárnapi fordulójában Komo-
rowski a szavazatok 53,01 száza-
lékát, ellenfele, Jaroslaw Ka-
czynski, a Jog és Igazságosság
(PiS) jelöltje pedig 46,99 százalé-
kát kapta az összes szavazat ösz-
szeszámlálása alapján. Már a va-
sárnap esti urnazárást követõen
ismertetett exit poll felmérések is
azt mutatták ki, hogy Komo-
rowski kis fölénnyel utasította
maga mögé a konzervatív Jaros-
law Kaczynskit, a repülõszeren-
csétlenség áldozatául esett Lech
Kaczynski volt államfõ ikertest-
vérét. 2. és 4. oldal 

Sorakoznak a rock katonái

Ingyenes szabadtéri bulival kezdõdik ma 
a IX. Székelyföldi Rockmaraton. A Szé-
kelyudvarhely melletti szejkefürdõi domb-
oldalon valójában csak szerdától hangzik
fel a zene, az igazi koncertek és szombatig
tart a csápolás, azaz négy nap alatt közel
negyven együttes csap a húrok közé. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2613 ▼
1 amerikai dollár 3,4001▼
100 magyar forint 1,4918 ▼

Tizenegy halott a tuzlai
légi katasztrófában

Tíz ember vesztette életét, hárman pedig sú-
lyosan megsebesültek tegnap a Konstanca
megyei Tuzla repülõterén, miután közvetle-
nül a felszállás után lezuhant és kigyulladt
egy gyakorló repülõgép. A tragédia pillana-
tában a fedélzeten a személyzet három tag-
ja és tíz ejtõernyõs katona tartózkodott.

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Vakációzó jogszabály

A parlamenti vaká-
ció miatt csupán
augusztus végén
folytatódik a
Daniel Funeriu (ké-
pünkön) által elõter-
jesztett tanügyi tör-
vény vitája a szená-
tusban, így a diá-
kok a régi jogsza-
bály rendelkezései
szerint vágnak neki
a következõ tanév-
nek – tudtuk meg
Bokor Tibortól.

Álhír
„Szemében könnyekkel és idõnként elfú-
ló hangon jelentette be Traian Bãsescu,
hogy a román államelnöki tisztség tekin-

télyének ártó módon értelme-
zett kijelentései miatt azon-
nali hatállyal lemond az ál-
lamfõi hivataláról. Az elnö-

ki posztot átmenetileg a
román parlament felsõhá-
za, a szenátus elnöke, a

szociáldemokrata
(PSD-s) Mircea
Geoanã veszi át.” 

Salamon 
Márton László

A július 26. és augusztus 4.
közötti idõszakban újra Ro-

mániában tartózkodik a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) kül-
döttsége, hogy a gazdasági fejle-
ményekrõl, illetve – a költségve-
tést beleértve – a jövõ évi célki-
tûzésekrõl tárgyaljon. A készen-
léti hitelmegállapodás közelgõ,
ötödik felülvizsgálatától függ a
hatodik kölcsönrészlet sorsa,
mely kilencszázmillió eurót ten-
ne ki. Az IMF illetékeseit kelle-
mes meglepetésként érte a ro-
mán kormány gyors döntése a
hozzáadottérték-adó (áfa/tva)
emelésérõl, ugyanakkor kétsé-
geik is vannak azzal kapcsolato-
san, hogy Bukarest valóra tudja-
e váltani a tervezett karcsúsítást.
6. oldal 

Valutaalapi 
„vállveregetés”Emil Boc kormányfõ Gala-

con igyekszik bizonyítani,
hogy legény a sürgõs ütemben
emelt védgáton, a Duna menti
városban több mint nyolcezer

embert fenyeget a sosem látott
mértékû áradás, tizenkétezer
ember munkahelyét veszélyez-
teti a megáradt folyam. 
7. oldal 

Komorowski 
a lengyel elnök

Városokat nyelne el a Duna

A hazai maturandusok egyharmada elvérzett az idei, úgynevezett „reformérettségin”, no-
ha ebben a tanévben könnyítettek a vizsgameneten. Hosszabb idõn át, alaposabban volt
idejük felkészülni a jelölteknek a megmérettetésre, a kompetenciaalapú vizsgákon jegyet
nem, csupán minõsítést kaptak: a végeredmény mégis lesújtó. A szakértõk még nem tud-
ják, mi történhetett: rosszul szerepeltek a szakiskolák, továbbra sem tudnak románul a szé-
kelyföldi diákok, Bukarestben egyenesen büszkék a rossz eredményekre. A fõvárosi tan-
felügyelõség szerint sokan buktak, ez is bizonyítja, hogy nem csaltak. 7. oldal 

Kormányfõ a gáton. Emil Boc miniszterelnök homokzsákot cipel Fotó: Mediafax

A fellebbezések elõtti, nem végleges adatok szerint országosan a végzõs diákok nem kevesebb mint 32,6 százaléka bukott meg a vizsgákon Fotó: gandul.info

Érettségbõl elégtelen
A tizenkettedikesek egyharmada sikertelenül vizsgázott a hétvégi megmérettetésen
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Röviden

Barroso gratulált Schmitt Pálnak 

Üzenetben gratulált José Manuel Barroso,
az Európai Bizottság elnöke Schmitt Pál-
nak ahhoz, hogy köztársasági elnökké vá-
lasztották – közölték tegnap Brüsszelben.
„Az Ön megválasztása sorsdöntõ idõben
történt: akkor, amikor Magyarország,
együtt más (uniós) tagállamokkal a gaz-
dasági talpra állás útjára lép. Az Ön hazá-
ja nehéz válaszút elõtt áll, nehéz idõk-
ben” – írta üzenetében Barroso. Az uniós
végrehajtó testület vezetõje emlékeztetett
arra, hogy Magyarország tevékenyen ké-
szül az EU soros elnökségének átvételére
is.Barroso bizalmát hangoztatta, hogy az
új magyar államfõ, az Európai Parlament
(EP) volt alelnöke „mélyen elkötelezett az
európai projekt mellett”.

Tadic: lelassult az EU-integráció 

A szerb elnök és az Európai Tanács elnö-
ke tegnapi belgrádi találkozójukon egyet-
értett abban, hogy Szerbia jövõje egyértel-
mûen az Európai Unióban van, Boris
Tadic ugyanakkor elégedetlenségét fejezte
ki amiatt, hogy „lelassult az európai in-
tegrációs folyamat” – közölte a szerb el-
nöki hivatal. Herman Van Rompuy négy
országot érintõ nyugat-balkáni körútja so-
rán kereste fel a szerb fõvárost. Elõzõleg
Szlovéniában tárgyalt, kedden Horvátor-
szágba és Koszovóba látogat. A politikus
útja elõtt és magán az úton is azt hangoz-
tatta, hogy a Nyugat-Balkán EU-integrá-
ciója létfontosságú a régió stabilitása
szempontjából, és a 27-ek eltökéltek a fo-
lyamat mihamarabbi folytatását illetõen.

Clinton: az USA elkötelezett
Grúzia területi integritása mellett

Az amerikai külügyminiszter biztosította
a grúz elnököt tegnap, hogy az Egyesült
Államok „rendíthetetlenül elkötelezett
Grúzia szuverenitása és területi integritá-
sa mellett”. Hillary Clinton közölte a
Miheil Szaakasvilivel közösen tartott saj-
tótájékoztatón Tbilisziben, hogy az Egye-
sült Államok nem ismer el „befolyási öve-
zeteket”. A miniszter hangsúlyozta, hogy
mindezt Barack Obama elnök is világossá
tette orosz kollégájának, amikor az júni-
usban Washingtonban járt.

Ezrek meneteltek 
Gilád Salit szabadulásáért

Több mint tízezren vonultak fel tegnap
az izraeli nagyváros, Tel-Aviv központjá-
ban, hogy együttérzésükrõl biztosítsák a
négy éve elrabolt katonát, Gilád Salitot.
A megmozdulás hatására a város egyes
részein megállt az élet. Izraeliek ezrei in-
dultak el vasárnap reggel az ország észa-
ki részébõl Jeruzsálembe, hogy tüntetõ
menetükkel követeljék a kormánytól a
megegyezést a Hamász palesztin
iszlamista szervezettel Salit kicserélésé-
rõl. A most 23 éves Gilád Salitot 2006.
június 25-én rabolták el a Gázai övezet
határa mentén, izraeli területrõl. A tá-
madók alagutat fúrtak, azon át érkezve
meglepték egy õrségben álló harckocsi
elbóbiskolt személyzetét, két katonát
megöltek, egyet megsebesítettek, Giládot
pedig magukkal hurcolták.

Rálõttek a koszovói parlament 
egyik szerb képviselõjére

Rálõttek tegnap az észak-koszovói
Kosovska Mitrovicában a két és fél éve
független volt szerbiai tartomány parla-
mentjének egyik szerb képviselõjére, a po-
litikus sérülésekkel túlélte a támadást –
közölte a rendõrség. A képviselõt, Petar
Mileticet a térdén – más forrás szerint a
combján – sebesítette meg a feltehetõen
kézi lõfegyverbõl rá leadott négy lövésbõl
az egyik. A támadás reggel történt, ami-
kor a 35 éves liberális párti képviselõ elin-
dult észak-mitrovicai otthonából a pristi-
nai parlamentbe.

Hírösszefoglaló

Az izraeli kormány tegnap
enyhített a Gázai övezet ke-

reskedelmi zárlatán, jelentõsen
csökkentve a továbbra is tilal-
mas, fõként hadi célra is alkal-
mazható áruk körét. A tiltott
áruk listáját késõbbi idõpontban
hozzák nyilvánosságra, de ne-
vük elhallgatását kérõ források
már elmondták, hogy bizonyos
feltételekkel a jövõben engedé-
lyezik stratégiai jelentõségû épí-
tõanyagok bevitelét. Így a jövõ-
ben vasat, acélt, cementet, be-
tontömböt, vegyi anyagot, mû-
trágyát és terepjárókat is enge-
délyeznének, amelyek felhasz-
nálását Izrael ellenõrizné szoros
együttmûködésben a – Gázát el-
lenõrzõ Hamásszal rivális – Pa-
lesztin Hatósággal, az ENSZ-
szel vagy más, nemzetközi szer-
vezettel, amelyek felügyelik a
különféle, köztük építkezési
projekteket. Ezzel jelentõsen
enyhül a Gázai övezet másfél
milliós lakosságát három esz-
tendeje sújtó kereskedelmi blo-
kád. A zárlat ellen tiltakozott
egy segélyflottilla, amelyet Izra-
el feltartóztatott a nemzetközi
vizeken. A május 31-i akcióban
életét vesztette kilenc török szár-
mazású palesztinbarát aktivista
és az incidens hatalmas nemzet-
közi tiltakozást váltott ki, amely
végsõ soron hozzájárult a blo-
kád mostani enyhítéséhez. Az
új rendelkezés egy nappal elõzi
meg Benjámin Netanjahu kor-
mányfõ washingtoni tárgyalása-
it Barack Obama amerikai el-
nökkel, aki maga is a zárlat eny-
hítését követelte. Egyelõre nem
világos, hogy milyen mennyi-
ségben engedélyezi Izrael az
építõanyagok, nyersanyagok be-
vitelét. 

Izrael enyhített 
a gázai zárlaton

Cs. P. T.

Tizenegy ember vesztette éle-
tét, ketten pedig súlyosan

megsebesültek tegnap a
Konstanca megyei Tuzla repülõ-
terén, miután közvetlenül a fel-
szállás után lezuhant és kigyul-
ladt egy gyakorló repülõgép. Egy
Antonov 2 (AN-2) típusú kisgép-
rõl van szó, amelyet ejtõernyõs
katonák kiképzésére használnak.
A tragédia pillanatában a fedél-
zeten a személyzet három tagja
és tíz ejtõernyõs katona tartóz-
kodott. Miután a repülõ a föld-

höz csapódott, három ember
még ki tudott ugrani, de súlyos
gerinc- és végtagtöréseket, illetve
égési sérüléseket szenved-
tek. Egyikük kórházba szállítása-
kor bele is halt a sérüléseibe.
Nyolc mentõkocsi és számos
tûzoltóautó érkezett azonnal a
helyszínre, a sebesülteket a heli-
kopteres mentõszolgálat
(SMURD) szállította Bukarest-
be.  A többiek benn égtek a gép
belesejében. A baleset oka egy-
elõre ismeretlen, a vizsgálatot
majd ezután kezdik el. A védel-
mi minisztérium kötelékébe tar-

tozó régi típusú – az ötvenes
években gyártott – repülõt a
szakértõk rendkívül biztonságos-
nak tartják, ezért nem annyira
mûszaki, mint inkább emberi hi-
bára gyanakszanak.

A tuzlai szerencsétlenség az el-
múlt öt év legnagyobb légi ka-
tasztrófája Romániában. Leg-
utóbb, 2006 novemberében két
MIG 21 típusú katonai repülõ-
gép ütközött össze hadgyakorlat
közben a levegõben, Maros me-
gyében, Marosvásárhely közelé-
ben. A pilótáknak sikerült kata-
pultálniuk. 

Hírösszefoglaló

Bronislaw Komorowskit, a
kormányzó Polgári Platform

(PO) jelöltjét nyilvánította az el-
nökválasztás gyõztesének a len-
gyel országos választási bizott-
ság. Az elnökválasztás máso-
dik, vasárnapi fordulójában Ko-
morowski a szavazatok 53,01
százalékát, ellenfele, Jaroslaw
Kaczynski, a Jog és Igazságos-
ság (PiS) jelöltje pedig 46,99
százalékát kapta az összes sza-
vazat összeszámlálása alapján.

Már a vasárnap esti urnazá-
rást követõen ismertetett exit-
poll felmérések is egyöntetûen
azt mutatták ki, hogy Komo-
rowski kis fölénnyel utasította
maga mögé a konzervatív
Jaroslaw Kaczynskit, a repülõ-
szerencsétlenség áldozatául
esett Lech Kaczynski volt ál-
lamfõ ikertestvérét, aki nem
sokkal az exit poll felmérések
alapján elõrevetített választási
eredmény ismertté válása után
elismerte vereségét azzal, hogy
gratulált Komorowskinak.
„Gratulálok a gyõztesnek. Gra-
tulálok Bronislaw Komorows-
kinak” – mondta.

Komorowski hívei diadalitta-
san ünnepelték a felmérések
alapján megválasztott elnököt,
aki az õt éltetõ tömeg elõtt azt
hangoztatta, hogy a „demokrá-
cia gyõzött”. „A lengyeleknek

megvan az okuk a büszkeségre,
mert ma a demokrácia diadal-
maskodott”. Hozzáfûzte, hogy
a lengyel társadalom egységé-
nek megteremtéséért fog dol-
gozni. A részvételi arány igen
magas volt, a nyári szabadságo-
lások ellenére a választópolgár-
ok 55,29 százaléka járult az ur-
nák elé.

Komorowski ügyvezetõ ál-
lamfõ gyõzelme a lengyel elnök-
választáson megkönnyíti a kor-
mány és az államfõ együttmûkö-
dését a szükséges gazdasági re-
formok keresztülvitelében,
elemzõk azonban arra is rámu-
tatnak, hogy a gyõzelem remélt-
nél kisebb aránya mérsékli a kor-
mánypárt hajlandóságát a refor-
mok megvalósítására, és a vá-

lasztási kampány folytatódását
vetíti elõre. A választási térkép
Lengyelország mély megosztott-
ságát jelzi: az ország keleti fele,
7 vajdaság többségében Ka-
czynskire voksolt, míg 9 nyugati
vajdaságban Komorowski dia-
dalmaskodott. Komorowskira
nagyobb arányban szavaztak a
fiatalok, a magasan képzettek és
a nagyvárosok lakói, Kaczynski
nyert viszont a falvakban, az ala-
csonyabb képzettségûek és az
idõsebb rétegek körében.

Az idõ elõtti elnökválasztásra
azért volt szükség, mert Lech
Kaczynski elnök, Jaroslaw
Kaczynski ikertestvére életét
vesztette áprilisban egy repülõ-
szerencsétlenségben az oroszor-
szági Szmolenszk közelében. 

Komorowski az új lengyel elnök

Tizenegy halott 
légi katasztrófában

Az ötvenes években gyártott típusú AN-2 típusú repülõt a szakértõk rendkívül biztonságosnak tartják

Bronislaw Komorowski már vasárnap éjjel ünnepelhetett

Hírösszefoglaló

A viharos idõjárás miatt egy
hete nagyrészt szünetel az

olajszennyezés eltakarítása a Me-
xikói-öbölben és a „fölözõ” ha-
jóknak még napokig a kikötõkben
kell vesztegelniük – hangzott el a
CBS News hírcsatorna tegnapi tu-
dósításában. A tengerfelszíni olaj-
foltok eltávolítását csak Louisia-
na vizeinél lehetett végezni, a
szennyezés által szintén érintett
Alabama, Mississippi és Florida
partjai elõtt az erõs szelek és a
magas hullámok akadályozták a
kárelhárítást. A kihajózás az Alex
hurrikán által okozott rossz idõjá-
rás miatt vált lehetetlenné. Az or-
szágos meteorológiai központ
elõrejelzése szerint a hét közepéig
folytatódik a mûveleteket akadá-
lyozó kedvezõtlen idõjárás. A há-
borgó tenger miatt még nem tud-
ták bevetni a világ legnagyobb
„fölözõ” hajóját sem, a tajvani
Bálnát, amely a napokban érke-
zett a térségbe. Nem kellett vi-
szont leállítani az idõjárás miatt
azt a két mentesítõ fúrást, amely a
tervek szerint augusztus közepén
éri el a tengerfenék alatt az olaj-
kút csövét. A mentesítõ fúrások
célja a csõ végleges eltömítése. Az
amerikai kormány közölte, hogy
teljesen kormányzati ellenõrzés
alá vonják az olajszennyezõdéssel
kapcsolatos internetes portált.  

Szünetel az olaj
eltakarítása



Cs. P. T.

A parlamenti vakáció miatt
csupán augusztus végén foly-

tatódik a tanügyi törvény vitája a
szenátusban, így a diákok a régi
jogszabály rendelkezései szerint
vágnak neki a következõ tanév-
nek – tudtuk meg Bokor Tibor-
tól, az oktatási szakbizottság
RMDSZ-es tagjától.

A politikus tájékoztatása sze-
rint korábban a házbizottságban
az a döntés született, hogy a
szaktestület július elseje után is
folytatja a cikkelyenkénti vitát,
addig, amíg a törvény végére
nem érnek. „Így esély lett volna
arra, hogy a szenátus rendkívüli
ülésszakban megszavazza a tan-
ügyi törvényt, amelynek több
rendelkezése már az új tanévtõl
alkalmazható lett volna. Ám a
szakbizottság ellenzéki tagjai azt
mondták, inkább szabadságra
mennek, így megszakadt a vita”
– magyarázta a szenátor. Mint is-
mert, a testületben az ellenzéki
honatyák vannak többségben.

A szakbizottsági vita a 66. cik-
kelynél, azaz a 327 paragrafusból
álló törvény egyharmadánál sza-
kadt meg. Bokor tájékoztatása
szerint a koalíciónak sikerült el-
fogadtatnia valamennyi, a ki-
sebbségeknek kedvezõ elõírást,
kivéve azt, amelyik Románia tör-
ténelme és földrajza oktatási
nyelvére vonatkozik. „Akárcsak
a képviselõházban, a szenátus-
ban is ellenezték az ellenzéki kol-
légák, hogy ezt a két tantárgyat
anyanyelven lehessen tanulni.
Olyan kompromisszumos javas-
lat is elhangzott, hogy csak IX.
osztály után tanítsák románul az
ország földrajzát és történelmét,
ám ebbe nem egyeztünk bele. Vé-

gül azt javasoltam, hogy errõl
csak késõbb szavazzunk, így ezt
a bekezdést átugortuk” – magya-
rázta a politikus.

Bokor abban bízik, hogy a tör-
téntek ellenére az új tanügyi tör-
vény több elõírása kormányrende-
let segítségével már az új tanévtõl
érvénybe léphet. Példaként a fej-
kvótás finanszírozásra vonatkozó
elõírásokat említette.

Mint ismert, az új tanügyi tör-
vény elfogadtatása az RMDSZ
egyik prioritása. Markó Béla
szövetségi elnök már korábban
„megjósolta”, hogy a jogszabály
megszavazása a szenátusi szak-
bizottsági vita elhúzódása miatt
õszire marad. „A szenátusban

minden cikkelyt végeérhetetle-
nül tárgyalnak, ami végül is is-
mert parlamenti taktika” –
mondta az idõhúzásról a politi-
kus. Markó úgy vélekedett: a
késlekedésnek több negatív kö-
vetkezménye is lehet. „Nem
csak annyiról van szó, hogy ak-
kor egyszerûen átkerül szeptem-
berre a törvény elfogadása, és
késtünk két hónapot, de késünk
pontosan egy évet ennek az al-
kalmazásával, és ez többek kö-
zött a decentralizáció, vagyis az
iskoláknak az önkormányzatok
fennhatósága alá való áthelyezé-
se szempontjából is rossz” – ma-
gyarázta legutóbbi sajtótájékoz-
tatóján az RMDSZ elnöke. 
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„Szemében könnyekkel és
idõnként elfúló hangon
jelentette be Traian
Bãsescu, hogy a román

államelnöki tisztség
tekintélyének ártó mó-
don értelmezett kije-

lentései miatt azon-
nali hatállyal le-
mond államfõi hi-

vataláról. Az elnöki posztot átmenetileg a
román parlament felsõháza, a szenátus el-
nöke, a szociáldemokrata (PSD-s) Mircea
Geoanã veszi át. 
A váratlan lemondás elõzménye, hogy
Traian Bãsescu néhány nappal ezelõtt, a
moldvai árvíz sújtotta területeken tett láto-
gatása alkalmával lekofázott egy gyermekét
egyedül nevelõ tanárnõt, aki az államelnök-
ön kérte számon a kevéssé hatékony hatósá-
gi segítséget. Ezt követõen egy másik panasz-
kodó árvízkárosultat durván leteremtett és
hazugnak nevezett, a munkanélküliség és a
bércsökkentések miatt elégedetlenkedõ embe-
reket pedig ingerülten figyelmeztette: a kor-
mány nem vállalhat át minden felelõsséget,
a jövõben az érintetteknek maguknak kell
biztosítaniuk otthonaikat.
Az államelnöki megnyilvánulásokat a ha-
zai sajtó élesen bírálta, az elnök pedig a
közvélemény nyomásának engedve bejelen-
tette a lemondását.”
Így hangzana a mai napilapok vezetõ híre
egy normális, demokratikus, európai ország-
ban. A fenti szöveg ugyanis megegyezik a
május 31-i németországi lapok fõ cikkeinek
szövegével, amelyek kivétel nélkül elsõ olda-
lon adtak hírt Horst Köhler lemondásáról.
(Mindössze annyit tettünk, hogy behelyette-
sítettük Horst Köhler nevét és „bûnét” a
Traian Bãsescuéval.) 
A német köztársasági elnök azt találta
mondani egy afganisztáni látogatása után,
hogy a Bundeswehr, azaz a német hadsereg
külföldi szerepvállalása a német gazdasági
érdekeket is szolgálja. Köhler szóvivõje út-
ján késõbb finomított a kijelentésén, ami
ezek szerint csak a nemzetközi vizeken ga-
rázdálkodó kalózok elleni katonai fellépésre
vonatkozott volna. Ez azonban nem hatot-
ta meg a sajtót, amely élesen bírálta a né-
met államfõt, mondván, hogy az alkot-
mány szerint a hadseregnek nincsenek ilyen
feladatai. A tavaly újraválasztott (még egy
egybeesés!) német elnök az õt ért kritikák és
negatív sajtóvisszhang nyomán azonnali
hatállyal lemondott.
Németországban Horst Köhler egy félreértel-
mezhetõ rádióinterjú miatt távozott. Traian
Bãsescu nyilvánosan hadat üzent saját, kol-
dusbotra juttatott országának, népének. 
De esze ágában sincs lemondani.

Román lapszemle

Álhír

Salamon 
Márton László

Radu Berceanu közlekedési miniszter
nem tudja, mikorra készül el a Bu-
karest–Ploieºti autópálya, amely még ta-
valy a tárca kiemelt célkitûzései között
szerepelt. (Adevãrul) A Rubik-kocka
kedvelõi számára rendeztek gyorsasági ve-
télkedõt a kolozsvári Polus Centerben. A
versenyen 45 romániai, magyarországi és
Moldovai köztársaságbeli résztvevõ vetél-
kedett. (Click) Közel ezer halálos áldoza-
tot követeltek az idei év elsõ felében a köz-
úti balesetek. Ez 14,2 százalékos csökke-
nést jelent a tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz képest. (Curentul) A magyarországi
bevásárlóközpontok akciós árcsökkentése-
it kihasználva a román bevásárlók ellepik
a határ menti üzleteket. A bevásárlóturiz-
mus igen jövedelmezõ, hiszen a szegedi
Cora áruházban például a Romániában
kilónként 16 lejbe kerülõ virslit 6 lejnek
megfelelõ forintért, a 15 lejes párizsit pe-
dig mindössze 4 lej 50 baniért lehet meg-
vásárolni. (Evenimentul Zilei) Az észak-
európai államokban élnek a világ legbol-
dogabb emberei. A Gallup World Poll lis-
táján ilyen szempontból Dánia vezet 7,7
ponttal, megelõzve Finnországot, Norvé-
giát és Hollandiát. (Gândul) 

Vakációzó törvény
Csak õsszel folytatódhat a tanügyi jogszabály vitája

ÚMSZ

„A közrádió és köztévé igaz-
gatótanácsának megválasztá-

sa ügyében egyeztettünk, fel se
merült a két alakulat közös jövõ-
beli kormányzása” – mondta teg-
nap Adrian Nãstase, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) országos ta-
nácsának elnöke annak apropó-
ján, hogy egyre többen vetítik elõ-
re, hogy a jelenlegi kormány meg-
buktatása céljából szövetségre kel-
lene lépniük a Nemzeti Liberális
Párttal (PNL). APSD egy másik
korábbi elnöke, Mircea Geoanã
blogbejegyzésben szólította fel az
ellenzéki alakulatok vezetõit,
hogy tegyék félre a közöttük fenn-
álló nézeteltéréseket és lépjenek
szövetségre, hogy valós kormány-
zási alternatívát képezhessenek.
„Az országnak többre van szüksé-
ge, mint egy katasztrófakormány-
ra, ezért meg kell találni azt a 236
honatyát, akik hajlandók meg-
buktatni a Boc-kabinetet és egy
igazi kormányt ültetni helyébe” –
vélte Geoanã. Ion Iliescu volt ál-
lamfõ szerint „kötelezõ” az építõ
párbeszéd és az együttmûködés a
két ellenzéki erõ között. Úgy érté-
kelte, a következõ választás elõtt
így lerakhatóak egy majdani kor-
mányzás alapjai. 

A téma azt követõen került na-
pirendre, hogy Crin Antonescu, a
PNL elnöke bejelentette: találko-

zókat akar a PSD-vel, hogy közös
platformot alakítsanak, amely
biztosítja a kormányzati alterna-
tívát és lefekteti ennek elvi alapja-
it is. Lelkesedését Victor Ponta
PSD-elnök azzal lohasztotta le,
hogy kijelentette, pártja nem haj-
landó semmiféle koalíciós tárgya-
lásokba „bonyolódni” és , amíg
nem biztosított a parlamenti
többség. Ennek ellenére több for-
rásból is megerõsítették, hogy a
két alakulat vezetõ politikusai tár-
gyaltak a jövõbeli együttmûkö-
désrõl. Eugen Nicolãescu, a PNL
képviselõházi frakció-helyettese
szerint „megegyeztünk arról,
hogy ki kel dolgoznunk egy olyan
dokumentumot, amely alapját
képezheti a közös kormányzati
programunknak”. 

Készül a PSD-PNL kormány?

ÚMSZ

A három székelyföldi megyei
tanácsnak határozatot kellene

elfogadnia, amely a Románia te-
rületi egységét és sérthetetlenségét
kimondó alkotmányhoz hasonló-
an kinyilvánítaná, hogy Székely-
föld területe sem felosztható – ja-
vasolta a Magyar Polgári Párt
(MPP). Az MPP alelnöke,
Fazakas Tibor szerint azért van
szükség Hargita, Kovászna és
Maros megye tanácsainak határo-
zatára, mert az RMDSZ „eddigi
fogadkozása ellenére” sem tudja
elérni koalíciós partnerénél, hogy
egyetlen fejlesztési régióba sorol-
ják – jelenti az MTI a Háromszék
címû sepsiszentgyörgyi napilap
alapján. Mint ismeretes, a régiók
átszervezésérõl szóló törvényt a
szenátus februárban hallgatólago-
san fogadta el, majd a képviselõ-
házba került az RMDSZ által
kezdeményezett jogszabály.

A Transindex felvetésére, mely
szerint a román többségû Maros
megyei tanács aligha támogatna
egy ilyen elképzelést, Fazakas el-
mondta: Hargita és Kovászna
megyén kívül Maros megyének
csak egy bizonyos része tartozik
a történelmi Székelyföldhöz.
Ezért az is elegendõ lenne, ha a

Hargita és Kovászna megyei ta-
nácsosok mellett a Maros megyei
RMDSZ-es tanácsosok, illetve a
Maros megyei tanácselnök támo-
gatná az elképzelést. Szerinte a
népszavazást akár a helyi taná-
csok által elfogadott határozatok
alapján is ki lehetne írni, ehhez
nem kell a megyei tanács engedé-
lye. „Abból az alapelvbõl kiin-
dulva, hogy a román állam elvár-
ja tõlünk, hogy fogadjuk el Ro-
mánia egységes és oszthatatlan
voltát, viszonzásul mi is elvárjuk,
hogy az etnikai és kulturális vo-
natkozásokat szem elõtt tartva a
román állam is fogadja el Szé-
kelyföld egységét és oszthatatlan-
ságát, amely természetesen a ro-
mán állam keretében és törvé-
nyeinek megfelelõen létezne” –
summázott Fazakas.

Nemrégiben Emil Boc minisz-
terelnök egy konferencián arról
beszélt, hogy új fejlesztési régió-
kat kell kialakítani, de elfogadha-
tatlannak nevezte az etnikai ala-
pon létrehozott régiókat. Markó
Béla kormányfõhelyettes, az
RMDSZ szövetségi elnöke akkor
„etnikai megközelítésnek” nevez-
te az etnikailag egybetartozó régi-
ók semmibevételét, szerinte a Szé-
kelyföld léte tény, ezzel nem lehet
vitatkozni. 

Az MPP kimondaná 

Székelyföld sérthetetlenségét

Daniel Funeriu oktatási miniszter Fotó: Fleischer Hilda

M. Á. Zs.

A szenátus által elfogadott
ANI-törvény figyelmen kívül

hagyását és a képviselõházi verzió
alkalmazását javasolja saját köz-
méltóságai számára a Demokra-
ta–Liberális Párt (PD-L) állandó
bizottsága. Sulfina Barbu, a na-
gyobbik kormánypárt nõszövetsé-
gének elnöke szerint az alakulat
igazgatótanácsa várhatóan két-
három hét múlva dönt kezdemé-
nyezésükrõl, amely megtiltaná a
párt választott képviselõi számá-
ra, hogy „elrejtsék vagyonukat”.
A PD-L-s politikus ugyanakkor
kemény hangnemben bírálta az
ellenzéki szociáldemokrata és li-
berális szenátorokat, hogy meg-
csonkították az Országos Feddhe-
tetlenségi Ügynökség (ANI) mû-
ködését szabályozó törvényt,
megfeledkezve arról, hogy a
Frunda György RMDSZ-es sze-
nátor javaslatára végzett módosí-
tásokat pártja honatyái is megsza-
vazták. Mint ismeretes, az ANI-
törvény végleges formáját élesen
kritizálták a Romániába akkredi-
tált nagykövetek, a civil szerveze-
tek képviselõi, az Európai Bizott-
ság képviselõi is. A szenátorok tö-
rölték a törvény  képviselõházban
elfogadott változatából azt a pasz-
szust, amely szerint az ítélõtáblák
keretében bírákból és ügyészekbõl
álló bizottságok alakulnának a
köztisztségviselõk vagyonnyilat-
kozatának ellenõrzésére. Az ANI
ellenõrei a tisztségviselõ mandá-
tumának lejárta után nem három,
hanem csupán egy évig vizsgálód-
hatnak. Nem került be a törvény-
be az sem, hogy a cégeket is bir-
tokló köztisztségviselõk vagyon-
nyilatkozatukban adjanak számot
az állammal kötött üzleti szerzõ-
déseikrõl. Továbbá, a törvény ál-
tal érintett személyeknek ékszere-
ikrõl, mûtárgyaikról sem kell szá-
mot adniuk. 

A PD-L a régi
ANI-t akarja

Adrian Nãstase Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor

Az immár több mint egy
hete tomboló árvizek, a

halálos áldozatoknak 24-re
emelkedett száma, a jelentõs
anyagi károk ismét élesen fel-
vetették a kérdést: mit tettek
az egymást követõ kormá-
nyok a hosszú évek óta me-
netrendszerûen bekövetkezõ
természeti katasztrófa meg-
akadályozásáért?

Volt is meg nem is

A Tãriceanu-kabinet még
2008-ban 8,5 millió eurót kü-
lönített el a moldovai gát-
rendszer megszilárdítására.
Pontosabban a most, a Duna
mellett a legnagyobb károkat
okozó Prut és Szeret folyó
szabályozásáról volt szó, de
az összegbõl jutott volna az
Iza-menti gátak kiépítésére
is. Az összeget a 2008. évi,
július 22-e és  augusztus 5-e

közötti árvizek után utalták
át az intervenciós alapból.
Amint a Cotidianul címû bu-
karesti internetes lap most ki-
derítette, 2008-ban a pénzt
késõbb a Boc-féle demokra-
ta-liberális– szociáldemokra-
ta kabinet más célokra utalta
át, így voltaképpen volt is
meg nem is anyagi alap a gát-
építéshez. Egyebek között ez
lehet a magyarázata annak
is, hogy nemrégiben Traian
Bãsescu államfõ és Emil Boc
miniszterelnök ellentmon-
dott egymásnak annak kap-
csán, hogy jutott-e pénz
avagy sem a most teljes egé-
szében víz alá került moldo-
vai Sãuceºti védelmére?

A volt koalíciós partnerek
minderrõl mélyen hallgat-
nak, a demokrata-liberálisok
nyilván a kormányfõt védik,
a szociáldemokraták pedig a
színeiket képviselõ akkori
környezetvédelmi tárcaveze-
tõt, Nicola Nemirschit fede-

zik. De a pénzt kiutaló nem-
zeti liberálisok számára is ké-
nyelmetlen a kérdés, hiszen
túl azon, hogy közel egy
éven át halogatták a beruhá-
zást, arról is mindvégig hall-
gattak, hogy az õket követõ
kormány „eltérítette” a Sze-
ret és a Prut mentén fekvõ te-
lepüléseket védõ gátak építé-
sére szánt pénzt. 

Az elúsztatott 
árvízvédelem

A Tãriceanu-kabinet rö-
viddel a két évvel ezelõtti
áradásokat követõen össze-
sen 36 millió lejjel egészítet-
te ki a környezetvédelmi mi-
nisztérium költségvetését a
Prut és a Szeret medrének
szabályozására, illetve a
folyók mentén létesítendõ
gátak építésére. Az errõl szó-
ló kormányhatározat 2008
augusztus 13-án született
meg. A kabinet mindenek-
elõtt 13 millió lejt különített
el az árvízkárok elhárítását
szolgáló sürgõsségi munká-
latokra. Az erre vonatkozó
kormányrendeletet Cãlin
Popescu Tãriceanu minisz-
terelnök írta alá továbbá
Lucian Ana Varga, a kör-

nyezetvédelmi minisztérium
államtitkára és Varujan
Vosganian gazdasági és
pénzügyminiszter. Egy má-
sik kormányhatározattal a
környezetvédelmi alapból
átutaltak további 20 millió
lejt, az újabb árvizek meg-
elõzését szolgáló munkála-
tok elkezdésére. A doku-
mentumot ugyanaz a három
kormányilletékes látta el
kézjegyével, mint az elsõt, il-
letve a harmadikat, amely-
nek értelmében 2,7 millió
lejt szabadítottak fel az ár-
vízvédelmi munkák során
elhasznált anyagkészletek
felújítására. Mindezek a
pénzek azonban – stílusosan
fogalmazva – elúsztak.

Árvízvédelmi 
sportcsarnokok

A botrány kirobbanását
követõen most Emil Boc mi-
niszterelnök a pénz sorsa
iránt érdeklõdõ újságírók
kérdésére kitérõ választ
adott. Mint kifejtette, nem
tud hozzászólni az ügyhöz, a
pénzt nyilván a környezetvé-
delmi tárca kapta meg, ott
kell tehát választ keresni a
kérdésre. 

Nicolae Nemirschi nem
volt hajlandó bekapcsolódni
az Antena 3 televízió „gát-
panamával” foglalkozó be-
szélgetõ mûsorába, a rende-
zõk útján viszont megüzente,
hogy megunt már errõl az
ügyrõl beszélni. Õ maga
ugyanis – állította – többször
is figyelmeztette mind a kor-
mányfõt, mind pedig a kor-
mány illetékeseit a moldovai
árvízveszélyre, a gátépítés el-
kezdését sürgetve, Emil Boc
azonban nem volt hajlandó
erre a célra fordítani a koráb-
bi kormány által kiutalt 8,5
millió eurót. Az összeget – az
akkor már súlyosan jelentke-
zõ költségvetési hiány miatt –
másra költötték. Egyebek kö-
zött ebbõl épültek a Boc kor-
mány idején egyre másra a
sportcsarnokok, amelyekkel
a kabinet akkoriban kérke-
dett, és amelyekre elsõsorban
a demokrata-liberálisok kezé-
ben lévõ településekre juttat-
tak a pénzbõl. 

Jóllehet 2010 elején a ro-
mániai gazdasági és pénz-
ügyi válság már javában tetõ-
zött, a miniszterelnök továb-
bi pénzt fordított volna a
sportcsarnokokra. Ráadásul
jónéhány közöttük befejezet-

len maradt, mivel a pártklien-
sek zsebébe vándorolt a
pénz. Emil Boc szülõfalujá-
ban, Havasreketyén is épült
volna belõlük egy, közel két
és fél millió lejes beruházás-
sal. A projektet már jóvá is
hagyta az Elena Udrea által
vezetett Regionális Fejleszté-
si és Sportminisztérium fenn-
hatósága alá tartozó Orszá-
gos Beruházási Társaság, ám
a sajtó és a közvélemény fel-
háborodása nyomán végül is
letettek az elképzelésrõl. 

Vízügyi szakértõk nagy-
részt egyetértenek abban,
hogy ha a Tãriceanu-kabinet
által kiutalt 8,5 millió eurót
eredeti rendeltetésének meg-
felelõen használták volna fel,
az idei árvizek sokkal kisebb
anyagi kárral és emberáldo-
zattal jártak volna, a Sze-
reten pedig nem alakult vol-
na ki a jelenlegi válsághely-
zet. Ellenzéki politikai kö-
rökben pedig attól tartanak,
hogy a demokrata-liberális
vezetés a mostani tragédiából
sem tanult, az árvizek elmúl-
tával pedig szertefoszlik a
mostani nagy igyekezet is, és
ismét a szûk egyéni és cso-
portérdekek kerülnek majd
elõtérbe. 

Gátlástalan „gátpanama”?

Gyulay Zoltán

Egyelõre elült az elnök-
választási cunami Nyu-

gat- és Közép-Európában:
elõbb a magyar, majd a né-
met parlament döntött az új
államfõ személyérõl, vasár-
nap pedig a lengyelek szavaz-
tak a három hónapja repülõ-
gép-szerencsétlenségben el-
hunyt Lech Kaczynski utód-
ját, méghozzá Bronislaw
Komorowski személyében.

Akik ellopták a Holdat

Ha csak szûk többséggel is,
a liberális-konzervatívként
jellemzett, kormányzó Pol-
gári Platform (PO) jelöltjé-
nek sikerült megelõznie az
elsõ választási forduló óta el-
telt két hétben egyre szoro-
sabban felzárkózó Jaroslaw
Kaczynskit, az elhunyt elnök
ikertestvérét, a Jog és Igazsá-
gosság (PiS) párt elnökét, aki
egyszer már részese volt a ha-
talomnak. Lech és Jaroslaw a
lengyelek kedvenc testvérpár-
ja volt már az 1960-as évek-
ben is, amikor eljátszották a

Kornel Makuszynski által írt,
magyarul 1955-ben megje-
lent Akik ellopták a Holdat cí-
mû gyermekregénybõl ké-
szült film fõszerepét, figyel-
mük azonban a húsz eszten-
dõvel késõbb bekövetkezett
lengyelországi változások so-
rán egyre inkább a politika
felé fordult. 

Ikrek a kormányrúdnál –
ezt röpítette világhírré a nem-
zetközi sajtó, amikor kide-
rült: Lech és Jaroslaw egy-
szerre pályázza meg az ál-
lamfõi és a miniszterelnöki
posztot Varsóban. Mindket-
ten oroszellenes politikát
folytattak, a lengyel múlt
agyonhallgatott részleteinek
tisztázását tûzték ki célul; de
Lech volt a hajlékonyabb,
Jaroslaw a merevebb. Két kü-
lönbözõ, de mégis egyívású

személyiség: Lech gondos
családapa, Jaroslaw 61 éve-
sen is megrögzött agglegény.
Elõbbi 2005. december 23-án
foglalhatta el az elnöki posz-
tot, amelyet tragikus haláláig
betölthetett, fivére viszont
2006 júliusától még másfél
évig sem mûködhetett kor-
mányfõként, sikertelensége
miatt kénytelen volt visszavo-
nulni a pártpolitikába.

A „nemzeti hõs”

Jaroslaw tehát az elnökvá-
lasztási küzdelemben óriási
hátránnyal indult, amelyet
legfõképp azáltal volt képes
ledolgozni, hogy a Lech kö-
rül keletkezett mítoszra épít-
hetett. Az enyhébb hangvé-
tel, az „õsellenségnek” szá-
mító Oroszország felé fordí-

tott tekintet ennél kevesebbet
– tán nem is eleget – nyomott
a latban. Ahogy a nyugati la-
pok fogalmaznak: a poszt-
kommunista országokban ki-
alakult pártrendszer politikai
értelemben nem eléggé ki-
egyensúlyozott, és gyakorla-
tilag még csak nem is kon-
szolidált. Lech Kaczynkit –
jóllehet fivéréhez képest eny-
hébben – életében vitatott
személyiségként kezelték, a
szmolenszki repülõgépes tra-
gédia azonban „nemzeti hõs-
sé” avatta, akinek méltó
nyughelye az ezeréves Len-
gyelország legendás krakkói
Waweljának kriptája. S mert
az elnök repülõjével éppen
az évtizedekig letagadott
mártírok, a Sztálin által le-
gyilkoltatott lengyel katona-
értelmiség emlékünnepségé-

re tartott, a Kaczynski név
így forrt össze a lengyel áldo-
zatok mítoszával, jócskán
emelve a fivér nimbuszán is.

Csakhogy a gyõzelemhez
ez sem volt elegendõ. Len-
gyelország ugyanis középre
tart. A jelenlegi kormányfõ,
Donald Tusk, a mind sikere-
sebb PO társalapítója és je-
lenlegi elnöke 2005-ben hív-
ta fel magára a figyelmet,
amikor pártja õt indította
Lech Kaczynskival szemben
az elnökválasztáson, és csak
szoros küzdelemben maradt
alul. Az elõrehozott parla-
menti választásokon 2007-
ben azonban már gyõzedel-
meskedett, és épp Jaroslaw-
val szemben õ kapott kor-
mányalakítási megbízást.
Miniszterelnöki népszerûsé-
ge azóta is töretlen.

Arisztokrata ivadék

Ez a népszerûség elegen-
dõ hátszélnek bizonyult
párttársa, Bronislaw Komo-
rowski mostani sikeréhez is.
Komorowski a lengyel par-
lament, a Szejm elnökeként
váratlanul csöppent az ideig-
lenes államfõ szerepébe,
amit egyes elemzõk ellent-
mondásos lehetõségként ér-
tékeltek, amely egyfelõl elõ-
segítheti a diadalt, másrészt
viszont a kampányban meg
is kötheti a kezét. Az ered-
mények mégis ezt a felállást
igazolják. Ami ráadásul
azért is reménykeltõ, mert
az azonos elveket valló
Tusk–Komorowski páros rá-
adásul nem az euroszkep-
tikusok táborát gazdagítja, s
ne feledjük, 2011 második
felében Varsó váltja Buda-
pestet az Európai Unió so-
ros elnöki tisztében.

Mit kell tudni mindeze-
ken kívül az új lengyel köz-
társasági elnökrõl? Távirati
stílusban: az ötvennyolc
éves Bronislaw Maria
Komorowski eredeti kép-
zettsége történész; ötgyere-
kes családapa, történelmi
nevet visel (atyja Zygmunt
Leon Komorowski herceg
volt); már középiskolás ko-
rában csatlakozott a kor-
mányellenes ellenzékhez;
késõbb a Szolidaritás akti-
vistája lett, 1981, december
13-a, a Jaruzelski-féle kato-
nai puccs után internálták;
a rendszerváltozás óta aktív
résztvevõje a politikai élet-
nek, a Jaroslaw Kaczynski
elõtti kormányban honvé-
delmi miniszteri posztot
töltött be. 

Az agglegény és a herceg párviadala
Bár szentimen-
tális okokból 
sokan Jaroslaw
Kaczynski 
gyõzelmét vár-
ták az állam-
fõválasztáson,
az egyébként ér-
zelmes lengye-
lek ezúttal más-
képp döntöttek.

Bronislaw Komorowski. A kemény munka meghozza eredményét 

A kormány által gátépítésre kiutalt
több mint 8,5 millió eurónak, mintegy
36 millió lejnek veszett nyoma – rob-
bantotta ki a botrányt a Cotidianul cí-
mû bukaresti internetes napilap.



A természet önmaga törvényeinek engedel-
meskedve azt tesz, amit akar. 
Vajon ugyanilyen természetes, hogy a hazai
kereskedelmi televíziók azt tesznek az ár-
vízzel, amit éppen akarnak? 
A szûnni nem akaró záporesõkhöz hasonló
televíziós tudósításokat figyelve az a – talán
másfél évtizeddel ezelõtti – Ploieºti-i eset
jutott eszembe, amikor valaki felgyújtotta
magát a város fõterén és az operatõrök egy-
mást taposták le, hogy minél látványosabb
képeket készítsenek. De senkinek nem ju-
tott eszébe, hogy mindenekelõtt az égõ em-
bert kellene megmenteni.
A lényeg a termék volt. Amit el lehetett ad-
ni. Ami növeli a nézettséget.
Jó néhány árvizes adás most még a termék-
készítés jellegét is túllépte és politikai esz-

közzé alakult. Valamiféle
olyan, az emberi szenvedé-
sekbõl font ostorrá, amellyel
mindenekelõtt a jelenlegi
kormányra lehet jó nagyokat
suhintani. Ha pedig a nép
hangja nem elegendõ, akkor
még be lehet fonni a rész-

információk, az ismételgeté-
sek, az idõpontok

megjelölése nélküli archív felvételek szálait.
Mindezt úgymond az igazság, a helyszínen
tapasztalt valóság nevében... 
Nem akarom én védeni a kormányt, ame-
lyet a megszorító intézkedések nyomán már
amúgy is hetek óta mosnak a társadalmi
elégedetlenség hullámai.
Hanem az állampolgárok
minél teljesebb tájékozó-
dáshoz és tájékoztatáshoz
való jogát félteném. Ame-
lyet nem kellene elfödniük
az információk morzsalé-
kainak. Sem annak a hordaléknak, amely
megpróbálja a kisembertõl az államelnökig
mégiscsak létezõ egész állami intézményhá-
lózatot semmisnek tekinteni, és rögtön a
minisztertõl kéri számon, hogy miért nem
lehet becsukni a falusi kertkaput. 
Tehát a másfajta információkat hiányolom.
Azokat, amelyeket nem helyettesít, hogy a
bukaresti tisztségviselõ Armani öltönyben
caplat a sárban, hogy a sátorban, földön he-
verõtõl megkérdik, hogy ugye kemény a
föld, a szavakat alig találó, kétségbeesett ár-
vízkárosulttól pedig, hogy átélte-e még va-
laha ezt az érzést. 
Azokat az információkat hiányolom, ame-

lyek elmondják például, hogy az ennyi és
ennyi kilométer hosszúságú Szeret mentén
ennyi és ennyi település van, közülük há-
nyat öntött el a víz, összesen hány kilomé-
teren van gát és hány falu van véd-
mûvekkel körülvéve. Ezeket milyen intéz-

mények tartják karban, ho-
gyan, milyen eszközökkel
van felszerelve egy hozam-
mérõ információs pont és
egyáltalán hogyan tartják
a kapcsolatot a folyók más
országokban is létezõ víz-

gyûjtõ területeivel. Azokat az információ-
kat hiányolom, amelyek például beszélnek
a romániai Duna-mente utóbbi két évtized-
ben kivitelezett árvízvédelmi munkálatai-
ról. Amelyek nem kiszakított részletekben,
hanem jól követhetõ összefüggésekben mu-
tatják be általában a romániai vízrendészeti
helyzetet, a hozzá kapcsolódó közhatósá-
gokat, hatáskörüket, szakmai színvonalu-
kat és pénzügyi lehetõségeiket. 
Apropó, szakmai színvonal. Manapság
rendõr, riporter és miniszter ugyanazt
mondja a károsultnak: miért építkeznek a
folyó árterületére és miért nem inkább a
dombra, még akkor is, ha több kilométer-

nyire nincs egyetlen emelkedés sem. Már-
pedig a hasonló építkezésekre is vannak
megoldások és talán jó lett volna azt is hal-
lani, hogy a külföldre oly gyakran kirándu-
ló hivatalosságok, majd ennek nyomán a
romániai vízügyi szakemberek ellátogat-
nak, mondjuk Hollandiába, ahol a közép-
kortól nem csupán a tengerszint alá, hanem
az ott torkolló európai folyamok mellé is
építkeznek és még mindig állnak a tizenha-
todik századi épületek. Miért ne lehetne itt
keresni az együttmûködést mondjuk a tuli-
pántermesztés emberjogi vonatkozásaival
foglalkozó konferenciák helyett? Miért nem
lehet Lengyelország, netán Magyarország
tapasztalatait felhasználni, ahol mégiscsak
léteznek tudományos és eredményes árvíz-
megelõzõ munkálatok? 
A média minden helyzettel tud élni és visz-
szaélni. A legnagyobb visszaélés, amikor
terméket készít a szerencsétlenségbõl, a fáj-
dalomból, és a legnagyobb otrombaság,
amikor az egyetlen tehenét vagy malacát
vízbefúlástól menekítõ két öregasszony ké-
pe közé lábszárszõr-mentesítõ krém reklám-
ját helyezi el. 
Egyesek szerint ilyen az élet. Vagy még-
sem? 

Takarékoskodjunk magunkkal. Ne mutassunk egyforma szelle-
met mindenkinek, és ne használjunk el több erõt a kelleténél.
Ne pazaroljunk se tudást, se tehetséget. A solymár nem röpít fel
több sólymot, mint ahány kell a vadászathoz. Ne tündököljünk
mindig, hagyjunk valamit holnapra is. Mindig tartogassunk va-
lami újat, amivel hatást kelthetünk, mert aki mindennap többet
mutat, ébren tartja a várakozást, és sohasem fogják felfedezni,
hogy szellemi kincseink elfogytak.
Helyes ítélõképesség. Némelyek okosoknak jönnek a világra; a
velük született ösztönös ítélõképességnek ezzel az elõnyével fog-
nak a tanuláshoz, s így a siker útjának felét eleve megtették. A
kor és a tapasztalat utóbb még jobban megérleli elméjüket, s el-
jutnak a valóban jó ítélõképességhez. Minden szeszélytõl mint
az okosság zátonyától irtóznak, fõként közügyekben, melyek
fontossága éppenséggel megkívánja a teljes bizonyosságot. Az
ilyenek méltók rá, hogy az államvezetésben szerepük legyen,
akár mint a hatalom birtokosainak, akár mint tanácsadóknak.
Tûnjünk ki abban, ami a legjobb. Sok kiválóság közt ez a legki-
válóbb. Nincs nagy ember, aki nem a legkülönb valamiben. (...)
A jelentõs téren elért kiválóság emel ki a szürke tömegbõl, és ál-
lít a kevesek sorába. Szerény foglalkozási körben kitûnni annyi,
mint kicsinyben valaminek lenni: az ilyen kellemesebb, de ke-
vésbé dicsõséges. A legfontosabb dolgokban mindenkit túlszár-
nyalni fejedelmi rangot ad: kivívja csodálatunkat és elnyeri von-
zalmunkat.

Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve. 
Fordította: Gáspár Endre

Napok hordaléka
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Úgy tûnik, a többség számára nem érzékelhetõk a válto-
zások, ugyanúgy zajlanak az új hatalom berendezkedõ
intézkedései, ahogy megszoktuk: a kommereket lecserélik
jobberekre az államigazgatásban, az õszi önkormányzati
voksolások után ez majd végiggyûrûzik az összes ranglét-
rán a tömbházmesterig. A friss miniszterelnök huszonki-
lenc pontos ígéretcsomaggal köszönt be, s a kormány tag-
jai csupa olyan változtatást indítanak el, aminek nincs
anyagi vonzata. A szép, új világra még várni kell. 
Illetve, a köztársasági elnök megválasztásánál rándult
egyet az olajozottan mûködõ szerkezet. A kétharmados
parlamenti túlerõ sugallja az itt és mostot, azonnal old-
juk meg az összes kérdést, megvan hozzá az eszkö-
zünk. Ha netán elrontanánk valamit, akkor azonnal
rendelkezésre áll a fegyelmezett frakció, és megszavaz-
zuk a hibaigazítást. 
Az összes Schmitt Pál mellett és ellen szóló érvek iga-
zak, a hitvitázó táborok véleményét nem érdemes üt-
köztetni, nem valóságos vita ez. A választópolgárok
többsége szempontjából szinte mindegy, hogy Schmitt
Pálnak vagy prof. Übersuper Szilveszternek hívják az el-
nököt, sõt jobban szeretik a sármosabb, közérthetõbb,
hétköznapibb figurákat. 
A Fidesz mintha ebben az ügyben érzett volna rá a
„Mi mindent meg lehet csinálni a kétharmad birtoká-
ban!” nagyszerû érzésére. Ameddig mindenki, aki kívül
van a párt körein, megfogalmazta aggályait, addig a Fi-
deszen belül a legnagyobb hír, vagy inkább találgatás,
hogy Kövér László markáns ellenvéleményt fogalma-
zott meg. Talán. 
Mindeközben azt írják mértékadó elemzõk, hogy tervsze-
rûen haladunk a prezidenciális köztársaság irányába.
Pont azért kell egy ilyen Schmitt Pál kaliberû figura,
hogy az Alkotmány átírása és az elnöki pozíció hatalom-
mal való feltöltése után szépen félreálljon, s Magyaror-
szágnak legyen egy erõs köztársasági elnöke, akit Orbán
Viktornak hívnak. Lesz parlament, lesz ellenzék, ülésna-
pok és törvénykezés, de gyakorlatilag az elnök és szûk
stábja irányítja az országot. És még azt sem mondhatjuk,
hogy nincs történelmi hagyománya, vagy hogy idegen
lenne a magyar néplélektõl. Sikeres országok mûködnek
hasonló rendszerben, bármennyire fanyalognak a liberális
demokraták, a „jó király” sokkal elviselhetõbb, mint a
korrupt pártok folyamatos torzsalkodása. 

Ahol és amin bukni fog a tervszerû elképze-
lés, az Schmitt Pál személye. Súlytalan-
ságával, alkalmatlanságával és üres bel-
sejével operettszereppé alakítja a köz-

társasági elnök pozícióját. S amikor már
pojácának és bábunak tekinti mindenki

az ország legfõbb közjogi méltóságát,
akkor jön a fajsúlyos Orbán Viktor, és
lelöki a trónról az udvari bolondot,

hogy a helyébe üljön? Krebsz János
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Amikor a média 
terméket készít 
a szerencsétlenségbõl, 
a fájdalomból. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A jó hadvezér nem harcias, 
a jó harcos nem haragos.” Lao-ce

A nedû

Kitûnni a legjobban 

A kétharmad
könnyû mámora

A nap címe. Szélsõséges megoldás: az
autosztráda elöntése, Adevãrul.

Magyarázat. Azért választottuk ezt a cí-
met, mert jelzi a potenciális veszélyt, Romá-
nia eddigi legnagyobb árvízi katasztrófájá-
nak lehetõségét. Vasile Blaga miniszter kilá-
tásba helyezte, hogy amennyiben a Galac
mellett rohammunkában felépítendõ Duna-
parti gátat a víz átszakítja (vagy megvan en-
nek a reális veszélye), kénytelenek lesznek
egy nagyobb területet elöntetni, beleértve a
„Nap Autosztrádáját” is, amelyet ebben az
esetben mintegy tizenöt centiméteres víz bo-
rítana, megszakítva a közúti jármûforgal-
mat Bukarest és Konstanca között. 

Hûha, hallj oda, kommunista! Kísértet
járja be Romániát, igaz, amolyan apróbb,
kísértet-fióka: átnevezés nyomán orszá-
gunkban ismét van RKP (Román Kom-
munista Párt, Partidul Comunist Român).
Megijedni persze nem kell, a tagok nagy
része sorban áll mindenféle segélyekért,
másik része kórházakban olvassa
Ceauºescu elvtárs mûveit. Tõkés László
viszont várhatóan tiltakozással illeti az
anakronisztikus hóbortot. 

Volt magyar elnök! Ismét és ismét azt ol-
vassuk a bukaresti és vidéki, román és ma-
gyar nyelvû sajtóban, sõt nyomában egyes
magyarországi lapok tudósításaiban is
(tisztelet a kivételt jelentõ ÚMSZ-nak és a
Népszabadságnak), hogy román közmédia
élén még nem állt magyar elnök. Nos, té-
vedés! Gálfalvi Zsolt 1998-ban a parla-
ment által is megbízott elnök-vezérigazga-
tóként vezette a közszolgálati televíziót.
Méghozzá sikeresen. 

Kénesõ. Sulfina Barbu, a PD-L egyik üdvös-
kéje el van keseredve – legalábbis a Cronica
Românã szerint –, hogy pártja egyre kevésbé
hiteles. Ezért a volt miniszterasszony a párt
egyes tagjainak (Vasile Blaga, Elena Udrea)
nyilatkozatait okolja, akik szerint a kor-
mánynak távoznia kell, ha a megszorító in-
tézkedések nem érik el a céljukat. 

A nap álhíre. Az államelnök most már
nyíltan is kijelentette: meg van nyugodva,
mert tudja, hogy ki lesz az utóda; és nem
nyugszik, amíg Dan Diaconescut nem látja
a nagy Cotroceni-i kertben. 



Hírösszefoglaló

A július 26-a és augusz-
tus 4-e közötti idõszak-

ban újra Romániában tar-
tózkodik a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) küldöttsége,
hogy a gazdasági fejlemé-
nyekrõl, illetve – a költség-
vetést beleértve – a jövõ évi
célkitûzésekrõl tárgyaljon.
A készenléti hitelmegálapo-
dás közelgõ, ötödik felül-
vizsgálatától függ a hatodik
kölcsönrészlet sorsa, mely
kilencszáz millió eurót ten-
ne ki. 

Az IMF illetékeseit kelle-
mes meglepetésként érte,
hogy a román kormány mi-
lyen gyors döntést hozott a
h o z z á a d o t t é r t é k - a d ó
(ÁFA/TVA) emelésrõl,
ugyanakkor kétségeik is van-
nak azzal kapcsolatosan,
hogy a bukaresti kabinet va-
lóra tudja-e váltani az elha-
tározott megszorító intézke-
déseket – fogalmazott a ro-
mán sajtónak adott nyilatko-
zatában Jeffrey Franks, az
IMF romániai missziójának
vezetõje. Az IMF tisztségvi-
selõje derûlátóan nyilatko-
zott az áfa 19 százalékról 24
százalékra való emelésérõl,
legalábbis úgy véli, hogy az
nem vezet feltétlenül mere-
deken felfelé kúszó infláció-
hoz. Romániában több ke-
reskedelmi egység szándé-
kosan visszafogja magát,
nem emeli drasztikusan az
árait, sõt, egyes cégek az
áfaemelés mértékében sem
drágítják áruikat.

Elismerés és aggály

A romániai misszió veze-
tõje kifejtette: a nyugdíjcsök-
kentés elmaradásának ered-

ményeként a nyugdíjasok-
nak több költenivaló pénzük
marad, ez pedig a fogyasztás
viszonylagos növelését ösz-
tönzi. Ezzel szemben az áfa
emelése miatt a lakosság
összességében többet fog fi-
zetni az árukért és szolgálta-
tásokért, így kevesebbet fog
vásárolni, ez pedig inkább
visszafogja a fogyasztást.
Franks szerint ez a két hatás
kioltja egymást, ami azt je-
lenti, hogy szerinte nem lesz
lényeges változás. Az IMF-
nél részben elismeréssel fo-
gadták, hogy a román kor-
mány a nyugdíjcsökkentés
alkotmányellenessé nyilvá-
nítása után gyorsan hozott
alternatív döntést, ugyanak-
kor Washingtonban aggód-
nak is amiatt, hogy ez a kor-

mány képes lesz-e betartani
mindazt, amit elhatározott,
lesz-e ereje folytatni a meg-
kezdett reformpolitikát, vis-
sza tudja-e fogni a költségve-
tési kiadásokat, meg tudja-e
valósítani az adók és illeté-
kek hatékony beszedését.

Isãrescu bizakodó

Mint ismeretes, a napok-
ban folyósítják a román ké-
szenléti hitel ötödik, 913,2
millió eurós hitelrészletét. A
washingtoni pénzintézet
ugyanakkor jóváhagyta az
inflációs cél 3,5 százalékról
7,9 százalékra való emelését
– ez megegyezik a Román
Nemzeti Bank (BNR) elõze-
tes felméréseivel, mely sze-
rint év végéig nyolc százalék

körül alakul az inflációs
arány, bár a jegybank remé-
nyei szerint ez akár alacso-
nyabb szinten maradhat. 

Mugur Isãrescu, a jegy-
bank kormányzója bizakod-
va tekint a várható áremel-
kedések elé, melyet a balti
államok és Magyarország
példájával illusztrált, ahol az
áfaemelés csak fele mérték-
ben emelte a fogyasztói ára-
kat. „Már néhány nap után
is láthatjuk, hogy az áreme-
lés nem olyan nagy. Eddig
egyetlen terméknek sem
ment fel öt százalékkal az
ára” – nyilatkozta tegnap a
BNR elsõ embere, aki
ugyanakkor nem zárta ki an-
nak lehetõségét, hogy az
emelkedés hosszabb távon is
bekövetkezhet.  

Isãrescu szerint az áfa öt-
százalékos emelése 4,2 szá-
zalékos növekedéshez vezet-
ne, ha teljes mértékben, min-
den árban tükrözõdne. „A
fogyasztói kosárban azon-
ban vannak olyan termékek
is, gyógyszerek, könyvek,
szállodai szolgáltatások,
amelyek áfája kilencszázalé-
kos. Vannak nulla áfájú ter-
mékek is – orvosi szolgálta-
tások, mozi- és színházjegy,
körülbelül 4 százalék érték-
ben. Következésképpen, ha
a számtant vesszük figye-
lembe, a növekedés 3,9 szá-
zalékos lesz” – mondotta.

Hullámzó árfolyam

Az utóbbi napok „gyen-
gélkedése” után a lej tovább
erõsödött az euróhoz képest:
a régióban tapasztalható po-
zitív fejleményeknek kö-
szönhetõen tegnap a BNR
4,26-os árfolyamot hirdetett,
mely több mint négy banival
volt kevesebb a pénteki
szinthez képest. Ugyanak-
kor a forint és a lengyel zlo-
tyi mellett a lej azon kevés
pénznem közé tartozik, me-
lyek 2010 elsõ negyedévében
lényegesen gyengültek az
euróhoz képest. A román fi-
zetõeszköz közel három szá-
zalékot (2,93-at) vesztett ér-
tékébõl az európai közös va-
lutával szemben – mutatott
rá az X-Trade Brokers tõzs-
deügynökség legfrissebb fel-
mérése. Az árfolyam esése
az euró gyengélkedése miatt
méginkább figyelemreméltó
– fogalmaz a szakértõi véle-
ményezés, mely szerint az
újabban meghozott megszo-
rító intézkedések miatt a
pénzpiac további alakulása
jelenleg elõreláthatatlan. 
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Röviden Valutaalapi „vállveregetés”Apadó munkanélküliség

Júniusban immár harmadik
hónapja csökkent a munka-
nélküliségi arány – nyilat-
kozta Mihai ªeitan munka-
ügyi miniszter tegnap, aki
az állástalanság mértékét
azonban nem pontosította.
A munkanélküliségi ráta
ezt megelõzõen húsz egy-
mást követõ hónapon ke-
resztül növekedõben volt. A
legutóbbi hivatalos adatok
májusból származnak, ami-
kor 7,67 százalékos volt az
állástalanság.

Nagyobb visszaesés

Másfél-kétszázalékos gaz-
dasági visszaesést jósol
idénre a román gazdaság
számára a Coface Romá-
nia, lefele korrigálva ezzel a
korábbi, 0,5 százalékos zsu-
gorodásról szóló elõrejelzé-
sét. Az intézmény szerint a
visszaesésért a kormány
megszorító intézkedései fe-
lelõsek, mely támogatási
csomagok hiányában, illet-
ve a fogyasztás csökkenése
miatt hátráltatja a növeke-
dést – írta a Mediafax.

Szigorodó hitelezés

Újabb megszorításokat ve-
zethet be a devizahitele-
zést illetõen a Román
Nemzeti Bank – utalt rá
tegnap egy banki szeminá-
riumi elõadásában Mugur
Isãrescu. A jegybank kor-
mányzója hangsúlyozta: a
készülõ szabályozás a lej
iránti bizalom erõsödését
jelezné, melyek ugyanak-
kor összhangban lennének
a hasonló európai intézke-
désekkel. A módosítás a fi-
nanszírozás és a garancia
összege közötti arányt
érintheti.

Román „koldusopera”

A román állampolgárok 67
százaléka nem bírná három
hónapnál tovább a bérek
huszonötszázalékos csök-
kentését – áll a Világbank
egy közvélemény-kutatásra
alapozott felmérésében,
mely a pénzügyi tudatossá-
got vizsgálja. A tanulmány
szerint a népesség 65 száza-
lékának már a mindennapi
megélhetéssel is gondjai
vannak, 61 százalékuk pe-
dig egyik napról a másikra
él – idézte az Agerpres.

Kínai Continental

Mivel Németországban túl-
ságosan drága a termelés,
Kínába telepíti át hannove-
ri teherautó-abroncsgyártó
cégét a Continental vállalat
– írta német hírügynöksé-
gekre hivatkozva a Vg.hu.
A kelet-kínai Hefei város-
ban lévõ gumiabroncsüzem
185 millió eurós befektetés-
sel létesül. A tervek szerint
a teljes gyártás december-
ben indul meg, az üzem
kapacitása pedig évi négy-
millió abroncs lesz. A cég
várakozásai szerint már
2011-ben kaphatóak lesz-
nek Kínában a helyben elõ-
állított abroncsok. 

Munkatársunktól

Kutatás-termelési tevé-
kenységbe kezd Romá-

niában a MOL-csoport,
miután engedélyt nyert a
Román Bányászati Ügy-
nökség (ANRM) által meg-
hirdetett 10. licenszfor-
dulón. Az olajipari társa-
ság partnerével, az Expert
Petroleummal együtt az or-
szág nyugati részén talál-

ható három blokkra adta
be pályázatát egy 3434
négyzetkilométeres terület
feltárására.  

„A kutatás-termelési tevé-
kenység kiterjesztése Romá-
niára mindig is kiemelt prio-
ritással bírt üzletfejlesztési
stratégiánkban. A romániai
ásványkincseket felügyelõ
ügynökség által lebonyolí-
tott pályázat eredményeként
most végre elnyertük ezt a

bõvítési lehetõséget – mond-
ta el Ferencz I. Szabolcs, a
MOL Románia ügyvezetõ
igazgatója. – A cég jelenlegi
tevékenysége, amely magá-
ba foglalja a nagy- és kiske-
reskedelmet, petrolkémiai
és kenõanyag üzletágakat,
most újabb, fajsúlyos terü-
lettel bõvül, mely jelentõs
motivációt jelent leányválla-
latunk számára.”

A kutatás elsõ munkafázi-
sa várhatóan 2011-ben kez-
dõdik. Az elõzetes becslések
szerint ígéretes olaj- és gáz-
potenciállal rendelkeznek,
közülük néhány blokk nem-
hagyományos lehetõséget is
hordoz. 

Holoda Attila, a MOL-
csoport Eurázsiai Kutatás-
Termelési igazgatója sze-
rint ezzel a lehetõséggel a
vállalat nemcsak jelentõs
kiskereskedelmi pozícióját
egészíti ki, de egyúttal ku-
tatás-termelési portfolióját
is kiszélesíti a kelet-közép
európai régióban. A buda-
pesti központtal mûködõ
olaj- és gázvállalat jelenleg
egy 126 töltõállomással
rendelkezõ hálózatot üze-
meltet Romániában. 

ÚMSZ

Kizártnak tartja egy
újabb világméretû gazda-

sági recesszió bekövetkeztét
Jean-Claude Trichet, az Eu-
rópai Központi Bank (ECB)
elnöke (képünkön). A gazda-
sági szakember úgy véli, a vi-
lággazdaság jelenleg fellen-
dülési szakaszba jutott a fej-
lõdõ és az ipari régiókban
egyaránt. Ugyanakkor hoz-
zátette: az ipari államok gaz-
dasági elõnye nem garantált,
mivel attól függ, mennyire si-
kerül visszaállítani a fogyasz-
tók, befektetõk és vállalko-
zok bizalmát. Nyilatkozata
válasz volt arra a bizalmat-
lansági hullámra, mely múlt
hét végén ütötte fel fejét a
pénzpiacokon, miután gyen-
gélkedõ mutatók jelentek
meg az Amerikai Egyesült
Államok, illetve Kína gazda-
ságát illetõen.

Baljós elõrejelzéseket fo-
galmazott meg ugyanakkor
Nouriel Roubini közgazdász
az euróövezettel kapcsolat-
ban. A Doktor Balsorsnak is
nevezett professzor szerint az
euróövezet növekedése 2010-
ben az elõzetes egyszázalé-
kos becslésekkel ellentétben

inkább nulla százalékos lesz.
A jósprofesszor úgy látja,
hogy a romló pénzpiaci biza-
lom és a korai fiskális szigor
miatt a növekedési ütem las-
sulni fog, így az ECB korábbi
jelentése nem fog megvaló-
sulni.

Az elmúlt három hónap
tõzsdei korrekciója, az emel-
kedõ hitelkamat és a problé-
más bankközi hitelezés mind
aggályokat vet fel a növeke-
dést illetõen globális szinten
– nyilatkozta Roubini a
Reutersnek. Véleménye sze-
rint az amerikai gazdaság nö-
vekedése is lassulni fog az év
második felében 3 százalék-
ról 1,5 százalékra. 

Összhangban: Mugur Isãrescu (BNR) és Jeffrey Franks (IMF) egyaránt 8 százalékos inflációval számol 

„Nem jön újabb válság”

Az ország nyugati részén kezd kitermelésbe a MOL

Feltárandó román olajmezõk
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Baloga-Tamás Erika,
Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

„El kell felejteni azt a tév-
hitet, hogy aki befejezi a

tizenkét osztályt, az kötele-
zõen érettségi diplomát is
kap. Ez komoly megmérette-
tés, van, aki teljesíteni tudja,
és van aki elbukik, ez termé-
szetes” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Király András
oktatási államtitkár az idei
érettségi lesújtó eredményei-
rõl. A fellebbezések elõtti, így
nem végleges adatok szerint
országosan a diákok 32,6
százaléka bukott meg a vizs-
gákon. A jelenség okát kere-
sik a szakemberek, de bizto-
sat még senki sem tud mon-
dani. „Jelentõsen megválto-
zott az érettségi rendszer, a
kompetenciaalapú vizsgák
során jegyet nem, csak minõ-
sítést kapnak a jelöltek, de ez
a bukások számát nem befo-
lyásolja: aki az írásbelin nem
teljesített, az tavaly is megbu-
kott” – magyarázta az állam-
titkár. Szerinte sok pozitívu-
mot hoztak az idén beveze-
tett változtatások. „Elnyúlik
a vizsgaidõszak, majdnem
fél évig tart, ez igaz, de ez
alatt a pár hónap alatt a diá-
kok ráhangolódnak arra,
hogy érettségiznek, meg-
szokják, nem abrakolnak a
hegy alatt” – vélekedett Ki-
rály András. 

Elvérzett a szakképzés 

Kovászna megyében az át-
menési arány alig 72,12 szá-
zalék, vagyis az 1991 érettsé-
gizõ diákból 1436 vizsgázott
sikeresen. Ezzel az ered-

ménnyel az idei végzõsök az
utóbbi öt év leggyengébb tel-
jesítményét nyújtották.
Keresztély Irma  fõtanfel-
ügyelõ úgy véli, a szakkö-
zépiskolák háza táján kell
keresni a magyarázatot: a
Puskás Tivadar és a Gámán
János iskolaközpontokban
egyetlen diáknak sem sike-
rült az érettségi vizsgája. Két
másik intézményben, a Kós
Károly és a Constantin Brân-
cuºi szakközépiskolákban a
diákok egyharmada tudott
diplomát szerezni. A három-
széki fõtanfelügyelõ elmond-
ta: a térségben még mindig a
román nyelv és a matemati-
ka bizonyult a legnehezebb-
nek. Szerinte az lehet a gyen-
ge eredmény másik magya-
rázata, hogy az idén végez-
tek azok a szakközépiskolás-
ok, akik az úgynevezett
progresszív szakképzési vo-
nalon tanultak, vagyis két-
éves inasképzõben kezdték,
majd a 11–13. osztályos ki-
egészítõ évfolyamon folytat-
ták tanulmányaikat. Ez a tí-
pusú oktatás a szakmai fel-
készítõre fektette a hang-
súlyt, kevésbé összpontosí-
tott az érettségire. Az ered-
mény annyira meglepte a há-
romszéki oktatási szakembe-
reket, hogy hamarosan mun-
kacsoportot hoz létre a tan-
felügyelõség a jelenség vizs-
gálatára. 

Beletört 
a székely bicska

Hargita megye Kovásznát
is alulmúlta: itt 71 százalé-
kos a sikeres érettségizõk
aránya: összesen 998-an

buktak meg. Ez az adat an-
nak a ténynek a fényében tû-
nik rendkívül súlyosnak,
hogy tavaly  az érettségizõk
85 százaléka sikerrel vette az
akadályokat. Meglepõ mó-
don igazán jól nem a megye-
székhely, hanem Gyimes-
felsõlok teljesített: a helyi
Szent Erzsébet Római Kato-
likus Gimnáziumban a vég-
zõsök 95 százaléka megfelelt
a követelményeknek. Az ab-
szolút elsõ a székelyudvarhe-
lyi Benedek Elek Tanítókép-
zõ, itt az 51 végzõsbõl egyet
utasított el a bizottság. Sú-
lyos gondok mutatkoznak
azonban a Hargita megyei
szakképzés terén: a csíksze-
redai Székely Károly szakkö-
zépiskola a térség sereghajtó-
ja, de nagyon rosszul szere-
peltek a székelyudvarhelyi
Bányai János szakközép vég-

zõsei is. Itt a maturandusok
alig 13 százaléka felelt meg a
követelményeknek. A tantár-
gyak közül – a hagyomá-
nyokhoz híven  – a románba
tört bele a székely diákok
bicskája: ötszázan véreztek
el ezen a megmérettetésen.
Igaz, komoly gondot okozott
a matematika is, több mint
négyszáz diák számára bizo-
nyult túlságosan kemény di-
ónak ez a tantárgy. 

Eminens csalók

Kolozsváron a tanfelügye-
lõség szakemberei Kovászna
megyei kollégáikhoz hason-
lóan megdöbbentek az ered-
mények láttán: a beiratko-
zott diákok alig több mint fe-
lének sikerült az érettségi. A
negyven százalékos bukási
arány okát csak találgatni

tudják a helyiek. „Egyelõre
nem tértünk magunkhoz a
meglepetéstõl, a vizsgák
alatt a diákok és a tanárok is
bizakodóak voltak, pozitív
visszajelzéseket kaptunk, fo-
galmunk sincs, mi történhe-
tett” – ismerte be lapunk kér-
désére Anca Radu, a tanfel-
ügyelõség szóvivõje. A
Kolozs megyei mérleget egy
másik negatív rekord is jelen-
tõsen befolyásolja: itt tört ki
az idei érettségi egyik legna-
gyobb botránya. A vizsgáló-
biztosok 42 olyan dolgozatot
találtak, amelyeknek szerzõi
nyilvánvalóan együttmûköd-
tek, a tanfelügyelõség itt is
külön bizottságot volt kény-
telen létrehozni azért, hogy
tisztázni lehessen, kit terhel a
csalásért a felelõsség. S bár
úgy tûnt, a román nyelv csak
a románul nem tudó székely

diákokat hozta zavarba, a
kolozsvári román érettségi-
zõk is a román írásbelin kö-
vettek el csalást.  

Bukarestben a kolozsvári-
nál is rosszabbak a mutatók:
a fõvárosi érettségizõk 58,9
százaléka felelt meg az elvá-
rásoknak. A vidéki tanfel-
ügyelõségekkel ellentétben
azonban a fõvárosiakat nem
keserítette el az eredmény.
„Számunkra elsõsorban az
érettségi tisztasága volt a fon-
tos, nulla toleranciát hirdet-
tünk a csalásokkal szemben.
A viszonylag rossz eredmé-
nyek is azt bizonyítják: sike-
resen” – foglalt állást Marian
Banu, a tanfelügyelõség szó-
vivõje.

Tanulják a reformot

A reform általában kizök-
kenti a diákokat és a tanáro-
kat egyaránt a megszokott
kerékvágásból, akkor is, ha
egyébként a változtatások
célszerûsége késõbb beigazo-
lódik – állítják az általunk
megkérdezett pedagógusok.
„Húszszázalékos bukási
arány nem elõször fordult
elõ, a rendszerváltás utáni
gyökeres változtatások miatt
az ún. elit iskolák diákjai is
elvéreztek, a kilencvenes
évek elején volt, hogy a ma-
turandusok egyharmada
megbukott az érettségin” –
emlékeztetett M. Gy. kolozs-
vári pedagógus, aki szerint
fontos, hogy az érettségire
felkészítõ tanárok is együtt
tudjanak haladni a tanügy át-
alakításával, megértsék a
módosítások mikéntjét és
szükségszerûségét. 

Érettségbõl elégtelen
A tizenkettedikes diákok egyharmada sikertelenül vizsgázott a hétvégén véget ért megmérettetésen

A magyar diákok továbbra is románból érték el a leggyengébb eredményeket Fotó: Mediafax

Munkatársunktól

„Két héten belül segítsé-
get kér a kormány az Eu-

rópai Unió Szolidaritási
Alapjától az árvízkárok utáni
rehabilitációhoz. Az ehhez
szükséges kárfelmérés most
folyik, amint elkészül a rész-
letes dokumentáció elindítja
a megfelelõ eljárást a Boc-
kabinet” – jelentette be tegna-
pi sajtótájékoztatóján a kor-
mányfõ. Emil Boc szerint az
idõ sürget: az elsõ áradások,
vagyis június 23-a után legké-
sõbb tíz héttel be kell nyújtani
a segítséghez szükséges folya-
modványt, a lehívható leg-
magasabb összeg 75 millió
euró. Ilyen jellegû segélyt már
kért és kapott Románia, öt
évvel ezelõtt: akkor 71,2 mil-
lió euró érkezett a Szolidari-
tási Alaptól. Az árvízkárok
rendezését pedig – fogalma-
zott egyértelmûen a kabinet-
vezetõ – következetesen vég-
hez kell vinni, mert a károsul-
tak jelentõs része türelmetlen
és „ingerült”. Az Országos
Meteorológiai Intézet jelenté-
se szerint a több mint két hete
tomboló katasztrófa ezen a
héten sem enyhül, szerdáig

Moldvában, csütörtöktõl
Munténiában, Dobrudzsá-
ban és Moldva déli részén fe-
nyeget újabb áradás. A na-
pokban Galac környékén a
legnagyobb a készültség. A
Duna vízállása már múlt hét
végén történelmi rekordot
döntött, de a vízszintemelke-
dés nem állt meg: holnap
már akár 690 centiméteres

vízszintet is mérhetnek a so-
sem látott áradás által fenye-
getett város körzetében. Az
elmúlt napokban többször
felmerült: hétezer embert te-
lepítenek ki Galacról. Cos-
min Pãun megyei prefektus
úgy nyilatkozott, ha a várost
védõ gát átszakad, az na-
gyobb kárt okoz a térségben,
mint amekkorát a második

világháború alatt elszenved-
tek a helyiek. Nem csak az
otthonaikat féltõ lakosok va-
gyona van veszélyben, de el-
moshatja a Duna a több mint
tizenkétezer embernek mun-
kát biztosító ipari parkot is.
Felmerült, hogy a város hatá-
rában átvágják a védõ gáta-
kat, hogy így tehermentesít-
sék a kikötõvárost. 

Városokat nyelne el a Duna
ÚMSZ

Fél éves szünet után teg-
nap újrakezdõdött a ha-

zai újszülöttek TBC elleni ol-
táskampánya. Az érvényben
lévõ protokoltól eltérõen
ugyanis a csecsemõk február-
tól nem kapták meg a vakci-
nát a szülészeteken, mivel a
kórházak nem kaptak oltó-
anyagot. A szaktárca az
UNICEF-tõl importálta a hi-
ányzó vakcinát, így biztosítja
a Cseke Attila által vezetett
Egészségügyi Minisztérium
év végéig a lakosság ellátását.
A szaktárca tervei szerint a
jövõ évtõl újra megkezdõd-
het az oltóanyag hazai gyár-
tása, ha addig sikerül korsze-
rûsíteni a Cantacuzino Inté-
zet gyártósorát. Mivel az el-
múlt hónapokban több, mint
hatvanezer újszülött oltása
maradt el, az Egészségügyi
Minisztérium most külön ol-
tópontokat hozott létre az
érintettek ellátására. Buka-
restben öt ilyen központ mû-
ködik. Az ország többi váro-
sában a háziorvosok értesítik
a szülõket az oltás helyérõl és
idejérõl. A szakemberek arra

kérik az érintetteket: feltétle-
nül tartsák be az ajánlott oltá-
si rendet, mert így elkerülhe-
tõ a torlódás. Az oltáshoz a
szülõknek a kisgyerek oltási
könyvével, valamint a házi-
orvos által kiadott „küldõpa-
pírral” és az eddig elvégzett
oltások bizonylatával kell je-
lentkezniük az elõre kijelölt
helyen és idõben. Cseke Atti-
la tegnap sajtónyilatkozat-
ban nyugtatta meg azokat,
akiknek a gyereke minded-
dig nélkülözte a tudógümõ-
kór elleni védettséget: min-
den rászorulónak jut a fris-
sen vásárolt oltóanyagból, és
a következõ idõszakban szü-
letõ gyerekek ellátása sem üt-
közik gondokba. A tárcave-
zetõ hangsúlyozta: az sem je-
lent problémát, hogy késett
az oltás, tíz hónapos korig
ugyanis eredményesen bead-
ható a vakcina. Szakembe-
rek azt ajánlják, fokozott kö-
rültekintéssel járjanak el
azok a szülõk, akiknek a gye-
reke még nem kapott oltást:
a higiénés szabályok követ-
kezetes betartásával ugyanis
eredményesen megelõzhetõ
a fertõzés. 

Féléves szünet után 

oltják a csecsemõket

Nehéz idõszak vár a következõ napokban is az árvíz sújtotta településekre Fotó: Tofán Levente
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Rádiójátékra készülnek

Elkezdõdtek a székelyudvarhelyi Tamási
Áron Színház új bemutatójának, a szín-
ház elsõ rádiójátékának próbái pénteken.
Matei Viºniec: Madox – három éjszaka cí-
mû drámáját októberben mutatják be a
III. dráma Kortárs Színházi Találkozó ke-
retében, a darab a magyar rádiók frekven-
ciáin is hallható lesz. A próbák
Székelyudvarhelyen folynak, a vételezé-
sek pedig a Kolozsvári Rádió stúdiójá-
ban. Szereplõk: Antal Csaba, Benedek
Botond Farkas, Dénes Gergely, Mezei
Gabriella, Veress Albert (a Csíki Játék-
szín színmûvésze), szerkesztõ: Gergely
Zsuzsa, illusztráció: Rada Stan, rendezõ:
Patkó Éva.

Nyári tábor a múzeumban

A gyerekek egy hét alatt játékos kutató-
munkát folytathatnak a Csíki Székely
Múzeumban, megismerhetik a múzeumi
szakemberek tevékenységét, valamint ál-
talános mûveltségüket gyarapíthatják.
Megtudhatják, hogy hány éves a meny-
asszony, mekkora egy gót edény, mennyit
ér Szent László pénze az általunk készí-
tett kápolna perselyében, mibõl áll és ho-
gyan készül egy kódex, és tud-e repülni
egy szárnyas oltár. A nyári tábor augusz-
tus 9–14. között tart.

Európai turnén a szatmári filharmónia

A nyári szünet elsõ felében a szatmárné-
meti filharmónia immár hosszabb ideje
különbözõ németországi fesztiválokon
vendégszerepel. Most francia, belga és
holland meghívásokkal is bõvült a prog-
ram, így a Fátyol Rudolf hegedûmûvész
vezette intézmény zenészei a napokban
valóságos európai turnén vesznek részt.
Elsõ fellépésük Párizsban lesz a híres La
Madeleine templomban, amit egy brüsz-
szeli hangverseny követ. Majd Düssel-
dorfban és Nord Kirchenben kastély-kon-
certeken muzsikálnak, az elõvételben el-
kelt jegyek szerint mintegy húszezer fõnyi
közönség elõtt. A turné utolsó helyszíne
július végén Zutphen lesz, abból az alka-
lomból, hogy a holland település negyven
éve lépett testvérvárosi kapcsolatba Szat-
márnémetivel. A turnén mind a Franz
Lamprecht német karmester dirigálta
nagy szimfonikus zenekar, mind pedig a
Fátyol Rudolf nevével fémjelzett
Consonantia kamarazenekar részt vesz. 

Mûhelyek színészeknek 

A tavalyi Yoshi Oida Workshop után, az
ARTHOC Nemzetközi Színházmûvésze-
ti Központ 2010-ben két újabb színházi
mûhelyre várja a jelentkezõket. A mûhe-
lyeket a világ két legendás színházi zene-
szerzõje, Frans Winther (Odin Teatret) és
Jean-Jacques Lemetre (Théâtre du Soleil)
vezeti. Olyan színészek, táncosok, kore-
ográfusok, rendezõk, zeneszerzõk, elõ-
adómûvészek, zenészek jelentkezését vár-
ják, akik a két mester titkaiba való bete-
kintés által a ritmus, mozgás, zene és
színház új kapcsolatait szeretnék felfe-
dezni. Az ARTHOC 2010-es színházi
mûhelyei július 7-e és 15-e között lesznek
Erdély egyik legszebb vidékén, Ecel-en
(Aþel) és Peliºor-on (Szeben és Segesvár
környéke).

Nemzetközi festõtábor

Két hétig tartó nemzetközi festõtábor
nyílt a hét végén a hadadi Dégenfeld kas-
télyban. A tábort a megyei tanács támo-
gatásával a Szatmári Alkotóház
Képzõmûvészeti Egyesület szervezte, s a
huszonhárom képzõmûvész nyolc város-
ból, Szatmárnémetin kívül Nagybányá-
ról, Kolozsvárról, Budapestrõl, Nagykani-
zsáról, Marosvásárhelyrõl, Kerekegyházá-
ról érkezett Erdély egyik legszebb vidéki
kastélyába, ahol a helyben készült alkotá-
sokból külön kiállítást szerveznek. 

Röviden

Baloga-Tamás Erika

„Azt még megsaccolni sem
tudom, hogy hány érdeklõdõ

lesz az idei rockmaratonon, már
csak azért sem, mert bár nagyon
erõs a fellépõk felhozatala, de
minden bizonnyal a gazdasági
válság hatása itt is érezhetõ lesz”
– nyilatkozta lapunknak Orosz
Pál Levente szervezõ, aki mind-
ettõl függetlenül többezres tö-
megre számít.  

Öt napig dübörög a rock

A szervezõk bevallása szerint
a júlus 6-a és 11-e közötti ren-
dezvény elsõ, úgynevezett nul-
ladik napján még a bemelegítésé
a fõszerep, a ráhangolódást egy
szabadtéri ingyenes buli bizto-
sítja. Aztán holnaptól szomba-
tig, délután négy órától (szom-
baton kivételesen kettõtõl) haj-
nalig szinte megállás nélkül dü-
börög majd a rock a szejkei
domboldalon. Az idei esemény
egyik legjobban várt fellépõje
minden bizonnyal a Tankcsap-
da lesz, de várhatóan ugyan-
olyan örömteljes fogadtatásban
részesül majd Hobo, a Kárpátia,

a Kalapács, a Superbutt, a
Nevergreen, a Dalriada, az
Agregator, az AB-CD vagy a
finn Korpiklaani is. Közel negy-
ven csapatot várnak a szejke-
fürdõi színpadra, ahol a régi
motorosok, nagyágyúk mellett,
fiatal tehetségek is lehetõséget
kapnak a bemutatkozásra. 

Nyoma sem marad 
a bulinak

„Természetesen fokozottan
vigyázunk a környezetre, a hét-
végén már megtakarítottuk a
völgyet, a bulik utána ismét
nagyszabású tisztogatást terve-
zünk. Sõt, mint minden évben
idén is fûmaggal szórjuk be
majd a kitaposott területet” –
összegzett a szervezõ.

A sátorozás ingyenes,  a ren-
dezvény ideje alatt pedig non-
stop büfék állnak a „rock-
maratonozók” rendelkezésére.
A körülmények egyébként meg-
felelõek, hisz egy nagyméretû
sátor óvja a résztvevõket az eset-
leges esõtõl vagy napsütéstõl.  

Kilencedszer hívják 
össze a rockereket

Az elsõ rockmaratont 2002
augusztusában szervezték,
amely már akkor olyan nagy ne-
vekkel startolt,  mint például az
újjáéledt P. Box, a magyar
punkzene õskövülete, az Auró-
ra, a Tûzkerék, a Kalapács, a
Replika, a Nevergreen vagy az
olyan tribute – bandák, mint az
Iron Maidnem vagy a mély bí-
bor árnyékában játszó Cry Free.
Az elején mindössze háromna-
pos rockfesztivál azóta már öt-
napossá nõtte ki magát, ugyana-
kkor az is elmondható, hogy
mostanra már igazán nemzetkö-
zivé vált a porond. 
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Sorakoznak a rock katonái

Darvas Beáta

Mennyiben sikerült tartani az
elõre meghirdetett programot?
Maradtak el elõadások, léptek
vissza elõadók?
– Részünkrõl sikerült tartani a
programot, mindenki itt volt, aki-
vel szerzõdést kötöttünk, és akit a
végleges programban meghirdet-
tünk. Persze attól függ mit értünk
elõre meghirdetett program alatt,
mert ezelõtt egy évvel kezdõdtek
a tárgyalások, fél éve tettük fel a
honlapra az elsõ programtervet,
amelyben a szerzõdéskötések
után két változás történt, ugyanis
két fellépõt idén még nem mer-
tünk megengedni magunknak,
nevezetesen a Benkó Dixiland
Band-et, és AG. Weinberger csa-
patát. Sajnos elõre sejtettük, hogy
a második fesztiválra nagyon ne-
héz lesz elõteremteni az anyagi
hátteret, és ez be is igazolódott.
Ám helyettük tudtunk hívni két
nagyon színvonalas bandát, akik
mindenki számára nagy élményt
nyújtottak. A Trenul de noapte,
azaz Éjszakai vonat elhozta a blu-
es igazi ízét, míg a Dennert Ár-
pád és a Gyárfás István Trió a
dzsessz alaphangjait ütötte le a
fesztiválnak. 

Mennyi pénzbõl, milyen se-
gítséggel sikerült megszervezni
a második Jazz Fesztivál Csík-
szeredát? Gondolom az elsõ si-
kere sok támogatót hozott még a
konyhára.
– A háromnapos fesztivál költsé-
ge szinte eléri a százezer lejt, ha
minden költséget összeszámo-
lunk. Az igazság az, hogy nem si-
került elõteremtenünk a teljes
összeget, de azt el kell mondjuk,
hogy mi hárman, a szervezõk
(Daradics Karina, Daradics Ró-
bert és Szilágyi Nóra – szerk.
megj.) „szeretet-fesztiválnak” ne-

vezzük az idei rendezvényt, mert
minden jó barátunk és kedves is-
merõsünk mellénk állt az utolsó
percekben, és mindenki azzal se-
gített, amivel tudott, akiknek ez-
úton meg is köszönnénk azt a
nagy szeretetet és segítséget, amit
tõlük kaptunk. 

Színes volt az elõadók skálá-
ja. Mennyire ismeri a csíkszere-
dai közönség a hazai és a kül-
földi dzsesszzenészeket, együt-
teseket?
– Volt olyan fellépõ, akit név sze-
rint kért a közönség az elõzetes
körlevelek útján, ilyen volt
Grencsó István és csapata. Ide so-
rolnám még Ferenczi Györgyöt
és Rackajamet, a többieket pedig
mi választottuk ki, hogy olyan
mûsort állítsunk össze, ahol elõ-
ször a blues három különbözõ ár-
nyalatát, aztán meg a dzsessz hat
teljesen eltérõ stílusvilágát be tud-
juk mutatni. Ki egyiket, ki mási-
kat ismerte szerintem.

Hatékony volt a dzsessznapo-
kat felvezetõ blues-nap?
– Sokkal jobban sikerült, mint
gondoltuk. Nagyon erõsen indí-
tottunk, és kicsit hangosabban,
mint tavaly, hiszen a blues egy
erõteljesebb mûfaj, nagyobb
hangerõt igényel, s köszönet a
blues bandáknak, hisz fergeteges
hangulatot varázsoltak mindhár-
man. A Trenul de noapte,
Ferenczi György és Ioan Gyuri
Pascu zenekara is elvarázsolta a
közönséget. 

Az idei esemény egyik legjobban várt fellépõje minden bizonnyal a Tankcsapda lesz

Dzsessz és blues szeretetünnepe
Interjú Szilágyi Nórával, a Mini Jazzfesztivál Egyesület tagjával
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Ingyenes szabadtéri bulival kezdõdik ma a
IX. Székelyföldi Rockmaraton. A
Székelyudvarhely melletti szejkefürdõi
domboldalon valójában csak szerdától kez-
dõdnek el az igazi koncertek és szombatig
tart a csápolás, azaz négy nap alatt közel
negyven együttes csap a húrok közé. 

Könyvtár 
nemlátóknak
Kovács Zsolt

Hamarosan a nemlátók is „ol-
vashatnak” a sepsiszentgyör-

gyi Bod Péter Megyei Könyvtár-
ban. Az intézmény adományba
kapott két különleges készüléket,
amelynek segítségével a nem-
látók is „olvashatnak”. Szonda
Szabolcs könyvtárigazgató la-
punk érdeklõdésére elmondta:
várhatóan õsszel üzemelik be a
készülékeket, addig elõkészíte-
nek egy olvasótermet a nemlátók
számára, ahol terveik szerint
más jellegû foglalkozásokat is
szerveznek majd számukra. Ezt
a termet a könyvtár földszinti ré-
szén rendezik be, hiszen a
gyengénlátók vagy vakok nehe-
zen tudnának lépcsõre mászni.
Szonda Szabolcs szerint a nem-
látók olvasását segítõ Daisy nevû
készülék darabja mintegy 2300
lejbe kerül, de a foksányi
„Cartea Cãlãtoare” nevû alapít-
vány két darabot adományozott
belõle a sepsiszentgyörgyi
könyvtárnak. Szonda Szabolcs
szerint eddig az egyesülettõl si-
került 41 román nyelvû szépiro-
dalmi könyvet vásárolniuk a ké-
szülékekhez, de tervezik, hogy
õszig magyar nyelvû hang-
oskönyveket is vásárolnak. Eb-
ben olyan magyarországi könyv-
tárak lehetnének partnerek, ahol
van ilyen vagy ehhez hasonló ké-
szülék. Emelett egyeztetnek a
készülékeket adományozó egye-
sülettel, hogy miként lehet feltöl-
teni a máshonnan származó
anyagokat. 

Bõvült programmal, blues-csemegékkel és
sok-sok dzsesszmuzsikával zajlott a Mini
Jazzfesztivál Csíkszereda második kiadása.
A részvételrõl, a rendezvény sikerérõl 
Szilágyi Nóra szervezõvel beszélgettünk.
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Röviden

F. I.

A román média- és szórakoz-
tatóipar piaca 2014-ig 9,1

százalékos növekedéssel szá-
molhat, ami 3,5 milliárd dollá-
ros bevételt jelent – mutat rá a
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Global Entertainment and Media
Outlook 2010–2014 címû elemzé-
se, amely szerint a közeljövõben
internetre és reklámokra fogunk
a legtöbbet költeni. Ez Románi-
át a közép-kelet európai régió
harmadik legdinamikusabban
fejlõdõ országává teszi, csupán
Törökország (elõreláthatólag 13
százalékos fejlõdés) és Oroszor-
szág (9,3 százalékos fejlõdést jó-
solnak) elõzi meg. 

Dollármilliókat hoz a net

A legdinamikusabban fejlõdõ
üzletág az internethozzáférés ki-
építése illetve bõvítése lesz majd.
A felmérések szerint a befektetett
összeg a 2009-ben elköltött 810
millió dollárról 2014-re 1,6 milli-
árd dollárra fog növekedni. Az
idei év végéig elõreláthatólag 929
millió dollárt költenek az inter-
nethozzáférési lehetõségek bõví-
tésére, 1078 milliárdot 2011-ben,
1,25 milliárdot 2012-ben, 1,44
milliárdot 2013-ban, és 2014-re
túllépik a másfélmilliárdos ha-
tárt, körülbelül 1,625 milliárd
dollárt. Emellett látványos lesz a
reklámipar fejlõdése is. A becslé-

sek szerint a 2009-ben jegyzett
416 millió dollárról 2014-re a rek-
lámipar értéke 747 millió dollárra
fog emelkedni (közbeesõ állomá-
sok, emelkedõ tendenciával: 458
millió 2011-ben, 548 millió 2012-
ben, 643 2013-ban).

Ennél sokkal lassúbb lesz
azonban a médiafogyasztók által
a média szolgáltatásaira, a mé-
diaipar szórakoztató termékeire
elköltött összegek növekedése,
jósolja statisztika. Míg 2009-ben
1,05 milliárdot költöttek a fel-
használók kimondottan infor-
máló vagy szórakoztató média-
termékek beszerzésére, addig ez
az összeg 2014-ben sem fogja

meghaladni az 1,15 milliárdot,
ami csupán1,9 százalékos növe-
kedést jelent.

Megugrik a médiapiac

A PwC felmérése azt is hang-
súlyozza, hogy a gazdasági re-
cesszió szinte egyáltalán nem
csökkentett a digitális technoló-
gia által elõidézett változás irá-
nyán. A 2009-es fekete eszten-
dõ, visszaesések sorozata után a
globális médiapiac átlagosan 5
százalékos emelkedést mutat
majd évente, ami azt jelenti,
hogy a 2009-es 1,3 trillió dollár-
ról 2014-re 1,7 trillióra fog emel-

kedni. A leggyorsabb növeke-
dést a PwC szakemberei szerint
Latin Amerika fogja produkál-
ni, 8,8 százalékos évi átlaggal,
õt követi Ázsia, 5,4 százalékkal.
A leglassúbb fejlõdést Észak
Amerikában jelzik, az évi 3,9
százalékos növekedés a 2009
460 milliárd dollárját csupán
558 milliárdig tudja turbózni.

A PwC szerint az elkövetkezõ
négy évben médiafogyasztók
magatartásában is változások kö-
vetkeznek be: nõ mobiltechnoló-
gia befolyása, és az internet sze-
repe a médiafogyasztásban, illet-
ve egyre többen fognak fizetni az
online tartalmakért. 

„Csúszópénzt adtam a tanároknak, ám még-
sem volt annyi jóérzés bennük, hogy legalább
egy ötöst adjanak” – panaszkodott egy buka-
resti érettségizõ lány. A fõvárosi líceumban
kirobbant botrányról az egyik hírtelevízió
számolt be. Több megszólaltatott bukott diák
is magyarázatot próbált kapni arra, hogy
miért vágták el annak ellenére, hogy csúszó-
pénzt fizettek az érettségiztetõ bizottság tagja-
inak. A fõvárosi Costin Neniþescu Mûszaki
Kollégium 307 diákja közül mindössze 24
ment át sikeresen az érettségi vizsgán, pedig
több tanuló is igyekezett némi készpénzzel
elõre bebiztosítani magát. A bukott diákok
õsszel újra próbálkozhatnak.
Márpedig a dolog érthetõ, õsszel megint le-
het fizetni. Ezt hívják kettõt fizet, egyet kap
módszernek.

(szûcs el)
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Továbbra is spam-hatalom Románia

Nyolcadik helyen áll Románia azon orszá-
gok listáján, melyekbõl a legtöbb kéretlen le-
vél (spam) érkezik – áll a PandaLabs leg-
újabb, az idei év második trimeszterére vo-
natkozó jelentésében. A listát továbbra is
Brazília vezeti, 10 százalékkal. Második In-
dia, 8 százalékkal, õt követi Oroszország,
6,64 százalékkal, Korea (5,54), az Amerikai
Egyesült Államok (5) és Vietnám (4, 02). A
PandaLabs szerint a kéretlen levelek 51 szá-
zaléka az elsõ tíz országból érkezett. A leg-
több, vírus okozta kár Tajvan, Oroszország
és Törökország gépeit érte.

Európába jön a Shrek-musical

Színpadra állítják Londonban is a Shrek mu-
sical változatát – írja a Theatre Royalra hivat-
kozva az MTI. A William Steig 1990-ban ki-
adott képes mesekönyvén alapuló Oscar-dí-
jas rajzfilmsorozat az ogréról és barátairól
óriási sikerrel futott a mozikban, a negyedik
filmet májusban mutatták be Észak-Ameri-
kában, és a múlt héten érkezett Európába.
A musicalváltozat, bár Tony-díjat is nyert,
csak 12 hónapig volt színpadon New York-
ban, az alacsony jegyeladások miatt vették
le a mûsorról.

Hajdu és Kenyeres filmterve Párizsban

A Párizsi Filmfesztivál keretében megrende-
zendõ koprodukciós fórumon, a Paris
Project-en mutatja be filmtervét Hajdu Sza-
bolcs és Kenyeres Bálint. Idén elõször kap-
tak meghívást magyar filmtervek a párizsi
szakmai fórumra. A 14 filmtervet, melyet a
producerekbõl és forgalmazási szakembe-
rekbõl álló közönség jövõ héten ismerhet
meg, több mint 300 pályamûbõl választották
ki a francia szervezõk. Hajdu Szabolcs
Mirage címû filmtervét Taschler Andrea és
Kovács Gábor producerekkel mutatja be,
míg Kenyeres Bálint Tegnap címmel készülõ
elsõ játékfilmjét Csáky Attila producer kísér-
te el a francia fõvárosba.

A román média- és szórakoztatóipar piaca 2014-ig 3,5 milliárd dolláros bevétellel számolhat 

Félszáz újságírót öltek meg
MTI

Az idei év elsõ felében is re-
kordszámú, 59 újságírót öl-

tek meg hivatása gyakorlása
közben a világon. Tavaly az elsõ
hat hónapban 53-at, az egész év-
ben pedig 122-õt – jelentette teg-
nap a genfi székhelyû Press
Embleme Campagne (Sajtó,
Embléma, Kampány – PEC) ne-
vû civil szervezet. A meggyilkolt
újságírók száma folyamatosan
nõ az utóbbi években, 2008-ban
még „csupán” 91 volt. Az idén a
legtöbb médiamunkást – kilen-
cet – Mexikóban ölték meg,
Hondurasban nyolcat, Pakisz-
tánban hatot, Nigériában és a

Fülöp-szigeteken négyet-négyet,
Oroszországban és Kolumbiá-
ban hármat-hármat, Irakban,
Nepálban, Thaiföldön és Vene-
zuelában kettõt-kettõt. Ezenkí-
vül egy-egy újságírót meggyil-
koltak Afganisztánban, Angolá-
ban, Bangladesben, Brazíliában,
Bulgáriában, Kamerunban, Cip-
ruson, Ecuadorban, Izraelben, a
Kongói Demokratikus Köztár-
saságban, Ruandában, Törökor-
szágban, Szomáliában és Je-
menben. Blaise Lempen, a PEC
fõtitkára szerint azokban az or-
szágokban vannak a legnagyobb
veszélynek kitéve az újságírók,
ahol valamilyen belsõ fegyveres
konfliktus van. 

HIRDETÉS

Félelmetesen nagy médianyilvános-
ságot szerezhet az, akit a sors vala-
milyen játéka arra predestinált. A
kiemelkedõen szépek, a leírhatatla-
nul jók, a fenomenálisan okosak au-
tomatikusan megérdemlik a nyilvá-
nosságot, az elismertséget. Angelina
Jolie szép, Einstein okos, Teréz anya
és Böjte Csaba jók – csodálja is õket
a fél világ, és meg-megugrik azoknak
a mûsoroknak a nézettsége, ahol ró-
luk van szó, vagy neadjisten fellép-
nek õk is, már ha tudnak és lehet.
Az ilyen emberek imidzsének a kiak-
názása remek tõkekovácsolási mód-
szer minden médium számára. Egy
baj van ezekkel az emberekkel: keve-
sen vannak, és tépik szét õket a mé-
diavállalatok egy-egy fellépésért, élet-
rajzi film szerzõi jogáért stb. Azok a
médiavállalatok, akiknek nem jut
ilyen kiemelkedõ egyéniség, be kell

érjék a kiemelkedõfélben lévõ egyéni-
ségekkel – így jönnek létre a tehetség-
kutató mûsorok. Ilyen a Megasztár,
a Csillag születik, a Got Talent stb.
Sajnos azonban a Magyarországon
már jól bejáratott tehetségkutató
mûsorok eredményeit figyelgetve
megállapíthatjuk, hogy ritkán válo-
gatnak be a nyilvános döntõkbe
olyan kaliberû tehetségeket, amelyek
tartós esztétikai vagy gyakorlati érté-
kek produkálására lennének képesek.
Itt, fõleg a kereskedelmi adókon fut-
tatott mûsorokon, inkább a nevette-
tésen, a bakikon és a botladozásokon
van a hangsúly. Például Szarka
Lászlónak a Bikicsunáj-nak csúfolt
fájdalmasan groteszk, félreéneklések-
kel tarkított, rossz hangfekvésben elõ-
adott „dalfeldolgozása” nagyobb
népszerûséget szerzett neki, mint DJ
attila08-nak a rangos techno-trance

remixei a Youtube-on. Ritka a ki-
emelkedõ tehetség, és ha az ilyen té-
véadók tehetségkutató mûsorait néz-
zük, arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy improduktív hülyéskedés-
ben kell tehetségesnek lennünk ah-
hoz, hogy felfuttasson a média. A
minden emberben meglévõ hiúságot
meglovagoló tehetségkutató mûsorok
sajnos nem az igazi értékeket szelek-
tálják, hanem, nem tudni, mennyire
tudatosan, inkább a groteszk, satnya
és jellegtelen tevékenységeket kanoni-
zálják. Az ilyen, esélyegyenlõséget
hirdetõ tévéprogramok tulajdonkép-
pen megvonják az emberektõl az esé-
lyt, hogy önmagukként lépjenek a
világ elé: legtöbbjüknek sajnos elõbb
fel kell öltenie a kötelezõ egyen-bo-
hócjelmezt, amely elrejti a (szintén
mindenkiben meglévõ) pozitív tulaj-
donságokat is. Susan Boyle, a mér-

sékelten szellemi fogyatékos háziasz-
szony csodás énekhangjával meghó-
dította a világot a Britain’s Got
Talent-en, de a bulvármédia nem
lelket gyönyörködtetõ hangját, ha-
nem inkoherens magatartását vette
fókuszba. Tény: a média nem az ér-
tékeket népszerûsíti, hanem önma-
gát, és ezért nem sajnálja ki- és el-
használni az értékeket sem. Az igazi
tehetség fel kell áldozza magát a mé-
diának. Pár percnyi hírnévért.
Angol mintára a Pro TV tervbe vet-
te, hogy õsztõl Romániában is indít
ilyen jellegû mûsort, A románok te-
hetségesek (Românii au talent) cím-
mel. Rettegve várom a puliszkaevés-
ben vagy szalonnazabálásban ki-
emelkedõ tehetséggel rendelkezõ
„versenyzõk” fellépését.

Péter Árpád

Médiagnózis

Tehetségpazarló tehetségkutatók

Eladó Csíkbánfalván 14 ár, építésre

alkalmas terület, 439 A házszám,

víz, gáz, villany, telekkönyv. 

Telefon: 0752-314 306

Kiadó bár Csíkszentgyörgyön, 34

sz. alatt. Telefon: 0752-314 306.

Eladó Szécsényben 

(Hargita megye) 2000 m2 beltelek. 

Érdeklõdni naponta 

a 0744-784 457-es telefonon.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Élő népzene (ism.)
9.25 Világvándor
10.00 Töf-töf elefánt
10.10 Dunáról fúj a szél
10.15 Gyerekkori 
könyveink
10.35 A dzsungel könyve
11.05 Zorro (am. sor.)
11.30 Újrakezdés 
(olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Szerelmes földrajz
16.15 Gyere egy körre!
17.10 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.00 25. szélességi fok
Délre (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az autózás 
legendái
22.00 A Tellier-ház 
(francia filmdráma, 2008)
23.30 Sporthírek
23.35 Noora 
(iráni filmdráma, 2003)
1.05 Váltó Extra
1.15 Mahler: I. szimfónia
D-dúr
2.25 Híradó (ism.)
2.45 Carlo és vendégei
(ism.)

Prima TV, 20.30
A buborék srác

Jimmy burokban született. Ha nem akar belehalni az életbe,
ki se jöhet belőle. Olyan különleges, ritka betegség az övé,
hogy a legapróbb, legártalmatlanabb kórokozó is végzetes
lehet számára: az egyetlen megoldás tehát az, hogy a srác
egy szuperbiztos buborékban él, ott gitározik, álmodozik, és
onnan bámulja a szomszédék gyönyörű, életteli lányát,
Chloét - aki hamarosan férjhez megy.

RTL Klub, 22.30
Jackie Chan - Balhé Bronxban

Ha egy hongkongi turista New Yorkba érkezik a nagybátyja
esküvőjére, az általában egy kis lazítást, városnézést és a
család boltjában való besegítést jelent. Nem egészen ugyan-
ez a helyzet, ha az illető Dél-Bronxba keveredett! Keung lát-
szólag ártalmatlan turista, aki egy motoros banda és a maf-
fia közt dúló háborúba cseppenve mutatja meg ellenfelei-
nek, milyen is az igazi „csihipuhi”.

TVR 2, 23.10
Kívül tágasabb

A jobb napokat is megélt Howard Spence fiatalon western
filmek sztárjaként élte életét, most, 60 évesen drogokkal,
alkohollal és könnyűvérű, fiatal lányok szerelmével táplál-
ja lankadó életkedvét, hogy elmeneküljön a fájdalmas va-
lóság elől: már csak ócska kis mellékszerepek maradtak
számára. Kiábrándultságától vezérelve, filmbéli lova hátán
meglép egy forgatásról.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, időjárás
Körzeti híradó
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Én táncolnék veled
11.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Sorstársak
17.25 Bűvölet 
(olasz sorozat)
18.15 Magyar válogatott
19.10 Épített szépségek
19.40 Bob, a mester 
(angol rajzfilm sor.)
20.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(portugál sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika 
gyöngyszeme (port. sor.)
22.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.05 Záróra
23.35 McLeod lányai
(ausztrál kaland sor.)
0.15 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
1.10 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisorozat)
3.05 Ez történt Ma reggel
(ism.)

7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
15.15 A prófécia 
(francia-svájci kaland
sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.30 Jackie Chan 
- Balhé Bronxban 
(am.-hongk.-kan. akció-
vígjáték, 1995)
Utána: RTL-hírek
0.15 Végzetes vadászat
(am.-kan. thriller, 2000)
2.00 Reflektor Sztárma-
gazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.30 Fenyvesvölgyi 
kalandok (auszt. sor.)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 Doktor House
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.20 Szellemekkel 
suttogó (amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Így készült a 14.
Kapcsolat Koncert - 2010.
június 26. 
(magyar werkfilm)
3.10 Vigyázó tekintet
(am. thriller, 2007)
4.35 Két TestŐr (ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.20 Smallville 11.10 Az
Elnöknő (sorozat) 12.00
Kincsek a padláson (ismét-
lés) 13.00 Segítség, szülő
vagyok! 14.00 A médium
(sorozat) 16.00 Gyilkos
számok (sorozat) 17.00 Al-
ice új élete (sorozat) 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Holdfény (amerikai
sorozat) 20.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (am. sorozat)
22.20 Nyomtalanul (am.
sorozat) 23.10 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 BoxBuster:
Julio Cesar Chavez Jr. –
Lehoulier 15.30 Sport.ro
Hírek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
20.05 Vakációs játékok
21.30 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
Superstars 23.00 Box-
Buster

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

8.05 A 737-es titka (német
thriller) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.00 Asterix és
a vikingek (animációs film)
14.20 Ocean’s Eleven -
Tripla vagy semmi (ameri-
kai-auszál vígjáték) 16.25
Mi kell a nőnek? (amerikai
romantikus vígjáték)
18.45 Az emberrablás
(amerikai-német filmdrá-
ma) 20.25 Száguldó bos-
szú (amerikai akcióf.)
22.10 Erik, a viking (angol
vígjáték) 23.55 Szexi járat
(amerikai vígjáték)

8.00 Őrült világ (sorozat)
8.15 Házasulandó fiam
van 9.30 Ezüstszerelem
(ismétlés) 11.30 A sátor
12.30 Hírek 13.15 Or-
vosok 14.45 Árulás a csa-
ládban (sorozat) 16.30 Lé-
gy az enyém 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Házasulandó fiam van
20.30 Vendéglő nálunk
otthon 21.30 1001 éjsza-
ka (sorozat) 23.00 Nau-
tilus (amerikai akciófilm)
1.00 Szenvedélyes törté-
netek (erotikus film) 

10.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sorozat)
13.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 14.00 Nash Bridges
(amerikai sorozat) 15.00
Foyle háborúja (angol soro-
zat) 17.00 Lángoló szívek
(amerikai rom. dráma,
2008) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (amerikai sorozat) 20.00
Nash Bridges (am. sorozat)
21.00 Őrangyal (amerikai
sorozat) 22.00 A médium
(sorozat) 2.00 Gyilkos álla-
pot (kan.-am. film)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.55 Önök kérték! (ism.)
Kívánságműsor
11.50 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
(ism.)
16.05 Telesport (élő)
WTA Tour női tenisztorna
Élő közvetítés 
a Római 
Teniszakadémiáról
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
Elődöntő, Németország-
Spanyolország
23.40 Az Este - Szerda
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.15 Memento

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
8.25 Bízd csak Beaverre
(am. vígj. sor.)
8.55 Miss Universe 
Románia
9.00 FIFA 2010, 
elődöntő (ism.)
10.55 FIFA 2010, stúdió
11.35 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
12.35 A palota ékköve
(koreai sor.)
13.45 FIFA 2010, info
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 Teleshopping
15.35 Együttélés
16.35 FIFA 2010, info
16.55 Kis Dorrit 
(angol minisor.)
17.55 Én, te, ők
18.10 Sziluettbarát 
receptek
18.45 A palota ékköve
(koreai sor.)
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010, info
21.20 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság, 
elődöntő
23.30 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság, 
stúdió
0.00 Hírek
0.15 Alapvető túlélési
technikák

7.00 Pro Tv hírek, Sport, 
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Óvakodj a törpétől
(amerikai vígjáték, 1978)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport, 
időjárásjelentés
13.45 Mircea 

(román filmdráma, 1989)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Vámpirok 
(amerikai akciófilm, 2005)
22.30 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor króniká 
(amerikai sorozat)
0.00 Vámpirok (amerikai
akciófilm, 2005) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
Mihaela Călin és Vlad Ionescu
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 A nagy átverés 
francia vígjáték, 1963)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Titkok a paradi-
csomban (görög sorozat)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó
20.30 Csitt, gyermekem!
(kanadai filmdráma, 2007)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.30 Hősök 

(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték sorozat)
1.00 Poker After Dark 
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sor.)
8.20 Sport Florentinával 
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 A szakértők 
– talk show (ism.)
10.00 Senki 
sem tökéletes 
(román vígjáték sorozat)
10.30 Mágikus kaland
12.00 Oz a nagy varázsló
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(amerikai sorozat)
15.00 Egyedül volt 
(amerikai filmdráma,
1991)
17.00 A szakértők 
– talk show
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A buborék srác
(amerikai vígjáték, 2001)
22.15 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 Leszámolás 
Denverben 
(amerikai krimi, 1995)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Lököttek 
(vígjátéksor.) 
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Hart és Hollinger
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
Kalap, tengerfenéken 
futó kábelek, 
légi utas-ételek
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Trükkös 
tesók - Álomjármű
13.00 Túlélés 
törvényei - Vietnam
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
20.00 A túlélés 
törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
23.30 Halálos fogás 
- Homárhalászok
0.30 Éljük túl 
a katasztrófát
1.30 Töréspont 
- Tűzoltóautó
2.30 Végzetes
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei
4.00 Amerika 
legőrültebb versenyei

7.00 Mindig optimistán
(sor.)
7.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
8.00 FIFA 2010, stúdió
8.30 A világ városai, 
Malta
9.00 Utazás párhuzamos
világokban
10.00 Hírek, sport
10.20 Tengerparti 
találkozás
11.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság, 
elődöntő
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.00 Euronews
18.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.30 A világ városai
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi, 2003)
20.00 Elisa lánya 
(olasz sorozat)
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én 
költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Kívül tágasabb 
(német-amerikai filmdrá-
ma, 2005)
1.20 Mosoly 
négy keréken
1.55 Texasi krónikák -
Laredo utcái (ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: unitárius egy-
házi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00
Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghívottal.
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism. 

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden
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Ma Csaba nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Csaba régi magyar sze-
mélynév. Valószínûleg tö-
rök eredetû, és a jelentése:
ajándék.
Holnap Apollónia napja
van.

Évfordulók
• 1916-ban David Lloyd
George-ot kinevezték
Nagy-Britannia hadügy-
miniszterévé.
• 1939-ben Kárpátalján
megszûnt a katonai köz-
igazgatás, hatályba lépett a
polgári közigazgatásra vo-
natkozó rendelet.
• 1941-ben a jugoszláv he-
gyekben kezdetét vette a
Tito vezette partizánfelke-
lés.
• 1951-ben: elsõ színes tele-
vízióadás az Egyesült Álla-
mokban.
• 1969-ben Kanadában a
francia nyelvet az angollal
egyenjogúnak ismerik el.

Vicc 
Friss apa, miközben bará-
taival a kórházban az új-
szülött gyerekét nézi:

– Nézzétek, milyen szépen
mosolyog! Hát nem édes?
– De a fiad nem is mosolyog
– mondja az egyik barátja.
– Én nem a kölyökrõl, ha-
nem a nõvérkérõl beszéltem.

Recept
Angol csirkesaláta
Hozzávalók: két csirkemell,
1 db fejes saláta, 1 dl tejszín,
egy kisebb torma,1 evõkanál
paradicsompüré, fél narancs
leve, 3 cl konyak, 1 db tojás-
ból készített majonéz, 4 db
keménytojás, só, fehérbors, a
díszítéshez paradicsom- és
narancsszeletek.
Elkészítés: A csirkemelleket
sós vízben (vagy húsleves-
ben) puhára fõzzük, bõrét le-
szedjük, kicsontozzuk, apró-
ra vágjuk. A majonézt elke-
verjük a lereszelt tormával, a
paradicsompürével, a ko-
nyakkal és a tejszínnel, sóz-
zuk, borsozzuk. A salátát
megtisztítjuk, a leveleket tál-
ra rendezzük, ráhalmozzuk a
kihûlt húst, leöntjük a majo-
nézzel. Elrendezzük rajta a
felkarikázott tojást, végül pa-
radicsom- és narancsszele-
tekkel díszítjük.

2010. július 6., kedd   www.maszol.ro

A realizmus a csodákban való
hitel kezdõdik. A legtöbb em-
ber realistának, a józan ész lo-
gikáján állónak vallja magát.
Épen ezért elutasítja a csodá-
kat. Pedig ez nem túl bölcs do-
log, mert ha akarja az ember,
ha nem, történnek az életében
megmagyarázhatatlan dolgok,
csodák. A csodákat elfogadó
ember ilyenkor örömmel álla-

pítja meg, hogy csoda történt, a
racionális ember viszont azt
mondja, hogy nem, ilyen nem lé-
tezik. Tagad. Csakhogy a tények
makacs dolgok, ezért a racionális
ember kénytelen megállapítani,
hogy „nem tudom”. Nem min-
den dolog, amit nem tudunk,
csoda, de minden csoda olyan
dolog, amit nem tudunk. Hinni
jobb, mint nem tudni.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szerelmi téren rendkívül érzel-
mes. Különösen, ha tudja, hogy
választotta meg élete párját, na-
gyon szentimentális tud lenni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bak-jegybe ér a Hold. Renge-
teg energiája lesz és hatalmas
lendülettel lát feladataihoz. Sze-
relméhez mindenkor hû tud ma-
radni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ízületi panaszai lehetnek, amit
meg kell elõznie. Ha feszültségek
adódnak, próbálja meg pozitív
módon levezetni azokat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Föld naptávolban jár, nagy
változás következhet be az életé-
ben. Fülig szerelmes lesz. Szent
Jakab havában ne mondjon ne-
met a boldogságra!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Júliusban mozgalmas napok
várnak Önre. Ha külföldre uta-
zik, bástyázza körbe magát biz-
tosításokkal.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Eluralkodik a vakációs hangulat
és ez nem csak pillanatnyi fellán-
golás lesz. A nyár lehetõséget kí-
nál ahhoz, hogy felfedezzen egy
új világot. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egyre több álszent van a környe-
zetében. Ne vegyen minden ígé-
retre mérget. Velük szemben nem
kötelezõ az õszinteség.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A szerelemben csak a testét adja,
miközben szeretõje a lelkére is vá-
gyik. Vágyainak kiélését jelenleg
fontosabbnak tartja, minthogy
elkötelezze magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A legmelegebb hónapban nehéz
lesz vakmerõ és kalandvágyó ter-
mészetét kordában tartani. A Ju-
piter segíteni fogja testi-lelki fel-
töltõdését, s így a vakáció után
ismét a tettek mezejére léphet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma jól megy a kommunikáció,
jobban ki tudja fejezni önmagát,
mint máskor. Ezáltal elõnyök-
höz is jut. Rátalál valamire,
amiben nagy örömét leli.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Állandóan töpreng, gondolko-
dik, hogy hogyan tehetné jobbá,
színesebbé mindennapjait. Most
pedig kikapcsolódásra, lazításra,
nyaralásra lenne szüksége.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Különösen kritikus szemmel ítéli
meg a környezetében történteket.
Ötleteit is alaposan kielemzi, mi-
elõtt a tettek mezejére lép.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
A Sahtyoré 
a Szuperkupa is

Gálázott az ukrán bajnok
Sahtyor Donyeck, miután a
Szuperkupa döntõjében 7-1-
re nyert a Tavrija Szimfero-
pol ellen. Mircea Lucescu
csapatának góljait Gladki
(2), Jadson, Willian, Adria-
no (2) és Rat szerezte, az el-
lenfél tiszteletgólját pedig
Feszcsuk. 

Készülnek a vásárhelyiek 

A bolgár Levszki Szófia
után magyar bajnoki bronz-
érmes Gyõrrel találkozott
ausztriai edzõtáborozásán a
Marosvásárhelyi MSK. A
labdarúgó Liga I újonca 3-1-
re nyert, góljait Onicaº,
Astafei és Biþiº (11 m) sze-
rezte. A vásárhelyiek az elsõ
félidõben Ramos – Miclãuº,
Moldovan, Bãlãu, Topic –
Sfârlea, Dan, Onicaº, Ro-
man – Stere – Vancea össze-
állításban szerepeltek, szünet
után Cr. Pop, Salva, Orozco,
Târnãvean, Carlos, Stângã,
Biþiº, Astafei és Edu is játék-
lehetõséget kapott. 

Nagytakarítás 
a Dinamónál 

Ioan Andone, a Dinamo
labdarúgócsapatának edzõje
kész lemondani a jelenleg 28
játékost számláló keret több
tagjáról is. Bár hivatalosan
még nem közöltek semmit, a
kiszivárgott hírek szerint
Blagoja Todorovskiról,
Hristu Chiacuról, Silviu
Izvoranuról, Laurenþiu
Rusról és Claudiu Nicules-
curól van szó. Utóbbi állító-
lag Kolozsvárra, az újonc U-
hoz tart. 

Kész a mûsor 
a Soproni Ligában 

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetségen tegnap elkészítették
a Soproni Liga elsõ három
fordulójának menetrendjét.
A július 30-i nyitómérkõzé-
sen a Ferencváros a Paksi
FC-t fogadja, ugyanbban a
fordulóban Debreceni
VSC–Lombard FC Pápa-,
MTK Budapest–Kecskeméti
TE-, Vasas–Budapest Hon-
véd-, BFC Siófok–Videoton
FC-, Zalaegerszeg TE
FC–Kaposvári Rákóczi FC-
és Újpest FC–Gyõri ETO
FC-találkozókra kerül sor, a
Szolnoki MÁV–Szombathe-
lyi Haladás-találkozót máris
szeptember 5-ére halasztot-
ták, mivel a vendégek a né-
met Werder Brement fogad-
ják barátságos mérkõzésen.

Díjösszevonás 

A jövõben a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA)
és a France Football közö-
sen díjazza az év legjobb já-
tékosát az Aranylabdával. A
FIFA-Aranylabdát elõször
2011. január 10-én, Zürich-
ben adják át ünnepélyes ke-
retek között. Eddig a FIFA –
1991 óta – külön díjazta az
év legjobbját az Év Játékos-
díjjal, míg a francia szakma-
gazin 1956 óta ítélte oda az
Aranylabdát.

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Uruguay 60, Hollandia
pedig 32 év után juthat

ismét döntõbe labdarúgó-vi-
lágbajnokságon, miután a két
ország válogatottja egymás-
sal találkozik a dél-afrikai
torna ma este 21.30-kor kez-
dõdõ elsõ elõdöntõjében.

Tabarez gondjai  

A legjobb nyolc között,
Uruguay 120 perces, drámai
csatában, büntetõrúgásokkal
búcsúztatta Afrika utolsó
képviselõjét, Ghánát. A si-
kernek komoly ára volt, hi-
szen az „uruk” elvesztették
gólzsákjukat, a szándékos
kezezés miatt piros lapot ka-
pott Luis Suarezt. Oscar
Tabarez szövetségi kapitány-
nak azonban nemcsak a job-
bal-ballal egyaránt veszélyes
csatár pótlása okoz komoly
fejtörést, hanem további
alapemberek hiánya is. Jorge
Fucile hátvéd két sárgalap
miatt marad távol, a közép-
pályás Nicolas Lodeiro pe-
dig lábfejsérülés miatt.
Diego Lugano csapatkapi-
tány játéka térdsérülés miatt
kérdéses. 

A kezdõ tizenegy tehát a
következõ lehet: Fernando
Muslera – Maximiliano
Pereira, Diego Lugano,
Diego Godin, Mauricio
Victorino – Diego Perez,
Egidio Arevalo, Edinson

Cavani – Alvaro Fernandez,
Sebastian Abreu, Diego
Forlán. 

„Nagyon nehéz mérkõzés-
re számítok. Régóta nem
kaptak ki és kiváló játékosok
alkotják a holland csapatot.
Riválisunk kezdi a mérkõzést
favoritként, így a feladatunk
nehéz lesz, de nem lehetet-
len” – mondta Tabarez. 

Egy kis történelem – 1.

Az elsõ (1930) és negyedik
(1950) világbajnokságon
gyõztes dél-amerikai gárda
már rég nem számít futball-
nagyhatalomnak, hiszen
1970 óta nem jutott a legjobb
négy közé a vb-ken. 

A vb-részvételek csúcstar-
tója Ladislao Mazurkiewicz,
aki az 1966-os, 1970-es és
1974-es viadalon összesen 13
mérkõzésen õrizte az uruk
kapuját. Ami a gólokat illeti,
1950-ben és 1954-ben Oscar
Miguez nyolcszor zörgette
meg az ellenfelek hálóját,
egyszer duplázott, egyszer
pedig éppenséggel triplázott 

A kék-fehérek a dél-ameri-
kai selejtezõ 5. helyén végez-
tek, a pótselejtezõben pedig
Costa Ricát legyõzve jutottak
ki tizenegyedszerre a világ-
bajnokságra. Uruguay 45
mérkõzést vívott a vébéken,
18 gyõzelem mellett 12 dön-
tetlent és 15 vereséget gyûj-
tött, összgólaránya 72-58. 

Van Marwijk 
is gondterhelt

Az Oranje 1998 után elõ-
ször jutott világbajnoki elõ-
döntõbe, miután visszavá-
gott Brazíliának a 12 évvel
ezelõtt elvesztett büntetõ
párbajért. Dél-amerikai kol-
légájához hasonlóan Bert
Van Marwijknak sincs kön-
nyû dolga, hiszen változtat-
nia kell védelmén, miután a
jobb oldali védõ Gregory
van der Wiel és a védekezõ
középpályás Nigel de Jong
is egyfordulós eltiltását üli.
Az orvosok keményen dol-
goznak a kisebb sérüléssel
bajlódó Joris Mathijsenen
és Robin van Persie csatá-
ron, így azok minden bi-
zonnyal pályára léphetnek a
fokvárosi Greeen Point
Stadiumban. 

A várható holland kezdõ-
csapat: Maarten Stekel-
enburg – Khalid Boulahrouz,
John Heitinga, Joris
Mathijsen, Giovanni van

Bronckhorst – Dirk Kuyt,
Mark van Bommel, Demy de
Zeeuw, Arjen Robben,
Wesley Sneijder – Robin van
Persie.

„Uruguay rendkívül erõs
csapat. Igazi harcosok és túl-
élõk, úgyhogy nagyon kon-
centráltan kell futballoz-
nunk” – véli a holland szak-
vezetõ, aki szerint nem sokat
számít, hogy eddig pontot
sem vesztettek tanítványai.
Az európai alakulat már
azért is esélyesebb, mert az öt
siker, és fõleg Brazília kiejté-
se nagy magabiztosságot és
önbizalmat adott tagjainak. 

Egy kis történelem – 2.

Az Oranje 1974 és 1978 el-
bukott fináléi után szeretné
bizonyítani a „három az is-
ten igazá”-t. A zseniális
Johan Cruyff köré tömörült
együttes a ‘70-es években a
„totális futballal” hódított, de
azt követõen rendre elbukott,
noha legtöbbször kiválóan
játszott. A mostaniak törté-
nelmet írhatnak, ugyanis eu-
rópai válogatott még sosem
nyert vb-t más földrészen. A
vb-részvételek két rekordere
Ruud Krol és Wim Jansen,
akik 1974-ben és 1978-ban
végigjátszották a vb-t, s így
14-ig jutottak. Rep 7 góllal
vezeti a vb-örökranglistát, de
a csak idén eredményes
Wesley Sneijder (4 gól) is im-
már csak három hosszra van
az egykori csatártól.   

A narancsmezesek az eu-
rópai 9. csoport gyõzteseként
kvalifikálták magukat a dél-
afrikai seregszemlére, s kilen-
cedszer tagjai a vb-mezõny-
nek. A 41 mérkõzésbõl 21-et
megnyertek, s egyformán 10
döntetlenjeik és vereségeik
száma, az összgólarány pe-
dig 68-39. 

Oscar Tabarez, Uruguay edzõje Bert Van Marwijk, a hollandok trénere

„A világbajnokságban já-
tékban maradt négy csapat
annyira erõs, hogy bárme-
lyiket is párosítanánk egy-
mással, összecsapásuk
döntõvel is felérne” – elõle-
gezte meg lapunknak a mai
Hollandia–Urugay, illetve
a holnapi Németország–
Spanyolország-elõdöntõ
színvonalát Muzsnay
Zsolt. Az egykori váloga-
tott labdarúgó – aki jelen-
leg a hegyközpályi Bioland
edzõje – szerint Uruguay
némiképp kilóg a sorból,
ám „robusztus csapat”,

amely méltán került a leg-
jobb négy közé. „Uru-
gaynak eddig sikerült meg-

mentenie Dél-Amerika be-
csületét, ám az igen szerve-
zetten játszó hollandok el-
len nem adok nekik esélyt”
– jósolta a szakember.
Muzsnay Zsolt a második
elõdöntõben német gyõze-
lemre számít. „Joachim
Löwnek sikerült egy hite-
tetlenül összeforrt csapatot
kovácsolnia fiatal tanítvá-
nyaiból. Ehhez hasonló ke-
rete 1990-ben volt utoljára
Németországnak. Akkor
világbajnokságot nyertek,
és így lesz ez most is” –
mondta az edzõ.

Szakmai szemmel – Muzsnay Zsolt

Kassai Viktor vezeti holnapi Németország-Spanyolor-
szág elõdöntõt a dél-afrikai labdarúgó-világbajnoksá-
gon. A magyar szövetség honlapja szerint a nemzetközi
szövetség (FIFA) játékvezetõ bizottsága hétfõn jelölte ki
a vb két elõdöntõjének bíróit, s ez alapján szerdán Kas-
sai, valamint két segítõje, Erõs Gábor és Vámos Tibor
dirigálja a német-spanyol találkozót. A mai, Hollandia-
Uruguay mérkõzést az üzbeg Ravshan Irmatov vezeti.

Kassai Viktor vezeti a német–spanyol meccset

Urak lennének az „uruk“

Tenisz

T. J. L.

Az idei wimbledoni
nyílt teniszbajnokság,

azaz az év harmadik Grand
Slam-tornája változtatott a
világrangsoron. A nyolcadik
GS-sikerét elért Rafael
Nadal megerõsítette vezetõ
pozícióját, a spanyol most
10745 ponttal áll a hagyo-
mányos világranglista élén.
A negyeddöntõben kiesett
Roger Federer egy helyet
rontott, a hatszoros wimble-
doni gyõztes 6885 ATP-pon-
tja ugyanis csak a harmadik
helyhez elegendõ. A svájci
kiválóság utoljára 2003. no-

vember 10-én  volt a mosta-
nival megegyezõ helyen.
Most a szerb Novak
Djokovic a második, 6905
ponttal. Öt helyet javított ko-
rábbi helyezésén a meglepõ
cseh döntõs, Tomas
Berdych, aki jelenleg 3845
ponttal a nyolcadik. Az idei
füves pályás GS-viadalon a
legjobb nyolc közé jutott taj-
vani Lu Jen-Hszün 42 helyet
javítva a 40., a Hãnescut bú-
csúztató német Daniel
Brands pedig 32 pozícióval
elõrébb a 66. A legjobban
helyezett román továbbra is
Victor Hãnescu (1070p), aki
egy helyet javítva a 37. Ba-
lázs Attila legjobb magyar-
ként a 224.

A hölgyeknél a Wimble-
donban döntõs orosz Vera
Zvonarjova 12 helyet javított,
s jelenleg a 9., 3965 WTA-
ponttal. A selejtezõbõl a leg-
jobb 32-ig jutott magyar Arn
Gréta (621p) 136-ról a 109.
pozícióba ugrott elõre, de
még így is a 49. Szávay Ág-
nes (1190p) és a 72. Czink
Melinda (947p) mögött áll.
Három fiatal román is tagja a
legjobb száznak, Alexandra
Dulgheru (1945p) a 30.,
Sorana Cârstea (988p) a 69.,
Gallovits Edina (806p) pedig
a 83. 

A wimbledoni viadalon cí-
met védõ amerikai Serena
Williams (8475p) növelte elõ-
nyét vetélytársaival szemben,

de most már nem nõvére,
Venus (5606p) üldözi, hanem
a szerb Jelena Jankovic
(5900p) és a dán Caroline
Wozniacki (5630p). A
Wimbledonban pályafutásuk
legjobb eredményeit elértek
közül a bolgár Cvetana
Pironkova 47, az észt Kaia
Kanepi 42, a cseh Petra
Kvitová pedig 33 helyet javí-
tott, s mind tagjai a legjobb
40 mezõnyének. 

Ezen a héten két, egyfor-
mán 220 ezer dolláros salak-
pályás WTA-tornát rendez-
nek Budapesten, illetve a
svédországi Bastadban. A
magyar fõvárosban Szávay
Ágnes címvédõként, 7. ki-
emeltként indul, elsõ ellenfe-

le a horvát Jelena Kostanic-
Tosic. Arn Gréta a fehér-
orosz Darja Kusztova, Babos
Tímea pedig a svájci
Bacsinszky Tímea ellen
kezd. Kettes számú favorit-
ként Alexandra Dulgheru a
cseh Sandra Zahlavovával
kezd, Raluca Olaru pedig a
spanyol Anabel Medina
Garrigues (4.) ellen. 

Az egyetlen férfi torna a
newporti,  ahol füvön játsza-
nak, 442 ezer dollárért. A
hét végén a Davis-kupa Vi-
lágcsoportjában rendezik
meg a negyeddöntõket:
Franciaország–Spanyolor-
szág, Oroszország–Argentí-
na, Horvátország–Szerbia,
Chile–Csehország. 

Véget ért a Federer-korszak?
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