
A hozzáadottérték-adó (áfa
/TVA) csökkentését ígérte a

hétvégén Traian Bãsescu, ám
ez szerinte csak akkor lehetsé-
ges, ha az állam valamennyi
nyugdíjat megadóztatja. A
nyugdíjcsökkentéstõl ugyan az
Alkotmánybíróság döntése
nyomán el kell tekinteni, ám a
nyugdíjak megadóztatása ellen
a taláros testületnek nem lehet
kifogása – érvelt az államfõ, ar-
ra is alapozva, hogy ez az adó-
fajta az Európai Unió több tag-
országában is létezik. Borbély
László környezetvédelmi mi-
niszter szerint a nyugdíjadó
kérdését meg lehet vitatni, de
nem elhamarkodottan, amint
azt a kormány az áfaemelés
esetében tette. A politikus el-
képzelhetõnek tartja a nagy
nyugdíjak progresszív meg-
adóztatását, de szerinte errõl
õsszel kellene tárgyalni. 
3. és 4. oldal

Lemond Cselényi László?

„Számtalan jelét
látom annak,
hogy szolgálata-
imra nem tarta-
nak igényt” – je-
lentette ki az
ÚMSZ-nek Cse-
lényi László. A
Magyar Távirati
Iroda a kuratóriu-
mához közeli for-
rásokra hivatkoz-
va pénteken arról
írt, hogy a Duna
TV elnöke be-
nyújtani készül
lemondását.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2375 ▲
1 amerikai dollár 3,3485 ▲
100 magyar forint 1,5121 ▲

Bronzvigasz a németeknek 

Németország válogatottja szerezte meg a
Dél-Afrikában megrendezett 19. labdarúgó-
világbajnokság bronzérmeit, miután a
szombat esti kisdöntõben 3-2-re nyert Uru-
guay legjobbjai ellen. A döntõt lapzártánk
után játszotta Hollandia és Spanyolország. 

Sport 12

Média 8

Vezércikk 3

Társadalom 7
Érettségi: felének sikerült

Az utóbbi tíz év legrosszabb eredményével
zárult az idei érettségi, a hétvégén nyilvá-
nosságra hozott végleges adatok szerint
alig több, mint a diákok fele felelt meg a
követelményeknek. Újrázással augusztus
végén lehet próbálkozni, a pótérettségin.

„Adózzatok, 
nyugdíjasok!”

A Prut folyó a hétvégén sorra öntötte el az útjába kerülõ moldovai településeket Fotó: Mediafax

Markó Béla nem érti azok logikáját, akik szerint azért kéne kilépni a kormányból, hogy az RMDSZ két év múlva bejusson a parlamentbe Fotó: RMDSZ

Markó: a reformokért 
kormányzunk tovább

Nem múlt el az árvízveszély:
a Prut még katasztrófával fe-

nyeget, a hétvégén pedig több gát

is megadta magát a hetek óta tar-
tó áradásnak. Traian Bãsescu  to-
vábbra is kitartóan járja az orszá-

got: a katasztrófa sújtotta terüle-
teken egymást váltják az elnöki
ígéretek és szidalmak. 7. oldal 

Víz ostromolta kikötõvárosok

„Az RMDSZ úgy döntött: tovább vállalja a kormányzati szerepet, mert most elõzményte-
len esély van arra, hogy mélyreható reformokat hajtsanak végre az államigazgatás és a bü-
rokrácia leépítése, valamint a decentralizáció kiteljesítése terén” – jelentette ki Markó Béla
miniszterelnök-helyettes pénteken, Marosvásárhelyen, a Szövetségi Képviselõk Tanácsának
ülésén. A testület az általános politikai helyzet áttekintése mellett megvitatta és elfogadta
az RMDSZ gazdaságösztönzõ csomagját, illetve döntött arról, hogy az RMDSZ 2011-ben,
február 25–26-án tartja következõ – tisztújító – kongresszusát. 3. oldal

Kellenek-e 
a reformjaink?

A nemzeti érdek védelme, de még akár-
hány hivatalos és para meg kripto igaz-
ságosztó szerv létrehozása is: morális hát-

tér nélkül karikatúrába fullad.
És tragédiába. Ha már az
RMDSZ politikusairól van
szó, akkor az államfõ és a
koalíciós partner inkább fi-

gyelne arra a hatalmas
munkára, amit a magas
rangú magyar tisztségvi-

selõk végeznek az or-
szág érdekében.

Ágoston Hugó
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Röviden

A moldovai kommunisták 
bojkottálni fogják a népszavazást

A moldovai ellenzéki kommunista párt be-
jelentette, hogy bojkottálni fogja a szeptem-
beri népszavazást a köztársasági elnök köz-
vetlen, a lakosság által történõ megválasz-
tásáról. A párt „õrült ötletnek” nevezi a
kormánykoalíció kezdeményezését a nép-
szavazás megrendezésérõl. A kommunisták
szerint a kormányzó szövetség így akarja
elkerülni az elõre hozott parlamenti válasz-
tást. A moldovai parlament szerdán hagyta
jóvá, hogy népszavazást tartanak a köztár-
sasági elnök közvetlen megválasztásáról. A
referendum megtartását jóváhagyta az al-
kotmánybíróság is. A voksolást szeptember
5-re tûzték ki.

Izrael nem engedi be 
a Kadhafi-hajót Gázába

Izraeli tisztviselõk tegnap bejelentették:
megakadályozzák, hogy a Görögországból
indult, Líbia által bérelt hajó eljusson a Gá-
zai övezetbe, és megtörje a palesztin terü-
letre meghirdetett izraeli zárlatot. Izrael
nem engedi meg, hogy a hajó közvetlenül a
Gázai övezetben rakja ki a segélyszállít-
mányt, mondta Joszi Peled tárca nélküli
miniszter a közszolgálati rádióban. Szerinte
egy ilyen esetnek biztonsági okokból na-
gyon súlyos következményei lennének Izra-
el számára, a Hamász iszlamista szervezet
ellenõrzése alatt álló Gázai övezet kikötõjé-
nek megnyitása lehetõvé tenné a fegyverek
tömeges beáramlását.

Lecserélik az olajfogó kúpot

Robot tengeralattjárókkal eltávolították
szombaton az olajfogó kúpot a mélytenge-
ri kútról a Mexikói-öbölben, helyette egy
nagyobb és hatékonyabb olajgyûjtõ beren-
dezést szerelnek a 82 napja szivárgó olaj-
kútra. Majdnem húszmillió liter nyersolaj
ömölhet a tengerbe, amíg lecserélik a Me-
xikói öböl fenekén szivárgó kút fölött az
olajfogó kúpot. A mûvelet 4-7 napot vesz
igénybe, és 48 órán át akadálytalanul öm-
lik majd a másfél kilométeres mélységben
lévõ olajkútból a nyersolaj. Az új olajfogó
szorosabban illeszkedik majd a megsérült
csõhöz, és ha minden terv szerint mûkö-
dik, akár az egész kiömlõ olajat is össze-
gyûjti majd. A most eltávolított berende-
zés segítségével csak a szivárgó nyers-
anyag egy részét tudták olajszállító uszá-
lyokban pumpálni.

Török gépek kurd állásokat
bombáztak Irakban

Török harci repülõgépek olyan célpontokat
bombáztak szombaton észak-iraki terüle-
ten, amelyekrõl úgy tudják, hogy a Kur-
disztáni Munkáspárt (PKK) kezén vannak
– közölte egy iraki katonai illetékes. Az õr-
nagy szerint egy polgári személy megsebe-
sült abban a támadásban, amely Szidakan
falut ért Hakurk régióban, a török és iráni
határ közelében. A török hadsereg egyelõre
nem tudta megerõsíteni a bombázás hírét.
Törökország az elmúlt hetekben több ízben
légicsapásokat hajtott végre a PKK iraki ál-
lásai ellen, miután a kurd lázadók június 1-
jén felmondták a 14 hónapja meghirdetett
tûzszünetet, és támadásokat intéztek a tö-
rök hadsereg ellen.

Észak-Írországban 
felrobbantottak egy hidat

Észak-Írországban pokolgép semmisített
meg egy hidat szombaton késõ este. A rob-
banás a Belfasttól délre fekvõ Armagh gróf-
ság déli határa közelében történt egy úton.
Senki sem sérült meg. Alisdair Robinson
rendõrségi fõfelügyelõ szerint a vakmerõ
robbantás akár civil áldozatokkal is járha-
tott volna. Úgy vélekedett azonban, hogy
az elkövetõk rendõröket akartak megölni.
A területre akarták csalni a rendõröket,
hogy aztán megtámadják – megsebesítsék
vagy megöljék õket – tette hozzá. 

Hírösszefoglaló

Ivan Gasparoviè köztársasági
elnök kinevezte az új szlovák

kormány minisztereit. A Híd két
minisztériumot és egy kor-
mányfõhelyettesi posztot kapott.
Az Iveta Radièová kormányfõ ve-
zette négypárti koalíciós kabinet
összesen tizenöt tagú. A miniszte-
rek letették az alkotmány által
elõírt hivatalos esküt. Radièovát
már csütörtökön este kinevezte
tisztségébe az államfõ, azt követõ-
en, hogy hivatalosan megalakult
az új törvényhozás, és Robert
Fico volt miniszterelnök benyúj-
totta lemondását.

A Szlovák Demokratikus és
Keresztény Uniónak (SDKU) a
kormányfõi bársonyszéken kívül
négy, a Szabadság és Szolidaritás-
nak (SaS) szintén négy, míg a két
kisebbik koalíciós partnernek a
Kereszténydemokrata Mozga-
lomnak (KDH) és a Hídnak há-
rom-három minisztere lesz az új
kabinetben.

Az SDKU kezében lesz a
pénzügy, az oktatásügy, a külügy
és az igazságügy; az SaS fogja
vezetni a védelmi, a munkaügyi,
a kulturális és a gazdasági tárcát.
A KDH adja a belügyminisztert,
az egészségügyi minisztert és a
közlekedési minisztert. A Híd a
mezõgazdasági és a környezet-
védelmi minisztériumot fogja ve-

zetni, és övé lesz az emberi jogi
és kisebbségügyi kormányfõhe-
lyettesi poszt is.

Iveta Radicová (SDKU) tehát a
kormányfõ, Mikuláš Dzurinda
(SDKU) a külügyminiszter, Ivan
Miklos (SDKU) a pénzügymi-
niszter, Ján Figel (KDH) a kibõví-
tett jogkörrel felruházott közleke-
dési miniszter, Daniel Lipsic
(KDH) a belügyminiszter,
Lubomír Galko (SaS) pedig a vé-
delmi miniszter.

Rudolf Chmel (Híd), Cseh-
szlovákia utolsó magyarországi
nagykövete az új emberi jogi és
kisebbségügyi miniszterelnök-he-
lyettes, megerõsített jogkörökkel.

A mezõgazdasági minisztérium
élére Simon Zsolt (Híd) került. A
környezetvédelmi minisztérium
szintén a Hídé. Chmel és Simon
is a tavaly alakult Híd alelnökei.
A párt harmadik alelnöke, Ivan
Svejna a közlekedési minisztéri-
um egyik államtitkára. Bugár Bé-
la pártelnököt csütörtökön újra a
parlament egyik alelnökévé vá-
lasztották.

A tárcák többségénél csak egy
államtitkár lesz. Kivételt képez a
pénzügy, ahol két államtitkár fog
dolgozni, akiket, a miniszterhez
hasonlóan, az SDKU állít ki. A
közlekedési tárcánál szintén két
államtitkár lesz. 

Kinevezték a szlovák kormányt

MTI

Ellenszavazat nélkül támo-
gatta a Fidesz országos vá-

lasztmánya szombati ülésén,
hogy Tarlós István, a párt fõvá-
rosi frakcióvezetõje legyen a Fi-
desz-KDNP fõpolgármester-je-
löltje az õszi önkormányzati vá-
lasztáson. Kövér László választ-
mányi elnök a tanácskozás elõtt
közölte, Orbán Viktor (pártel-
nök és miniszterelnök) õt fogja
javasolni házelnökjelöltnek a Fi-
desz-frakció ülésén, és vállalja a
tisztséget. Kövér László újság-
írói kérdésre a házelnökjelölés-
sel kapcsolatban azt mondta: ha
másnak más jelöltje van, akkor õ
is a cédulára kerülhet, a húsz-
éves gyakorlat azonban az, hogy
a pártok induláskor megállapod-
nak a tisztségviselõi pozíciók
szétosztásában. Arra a kérdésre,
hogy ha õ lesz az Országgyûlés
elnöke, választ-e új választmá-
nyi elnököt a Fidesz, a politikus
úgy felelt: jövõre lesz tisztújító
kongresszusa a Fidesznek, ak-
kor lesz esedékes ez a kérdés;
egyébként nincs semmilyen ösz-
szeférhetetlenség a házelnöki és
a választmány elnöki pozíció
között. Arra a kérdésre, igaz-e
vagy csak pletyka, hogy konflik-
tus volt közte és Orbán Viktor
között Schmitt Pál államfõi jelö-
lésével kapcsolatban, azt mond-
ta: „én semmilyen pletykát nem
szeretnék erõsíteni”. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt
(KDNP) szerint Kövér László
alkalmas jelölt az Országgyûlés
elnöki posztjára, és támogatják a
megválasztását – mondta Har-
rach Péter, a KDNP országgyû-
lési frakciójának vezetõje az
MTI-nek. Mint ismert, a házel-
nöki tisztség azért üresedett
meg, mert Schmitt Pált államfõ-
vé választották. 

Kövér vállalja 
a házelnökséget

Hírösszefoglaló

Bécsben hétvégén megtörtént
a kémcsere: a hidegháború vé-

ge óta példátlan ügyletben az
Egyesült Államokban õrizetbe
vett és kiutasított tíz orosz ügynö-
köt adtak ki Moszkvából érkezett
négy oroszért, akiket a nyugati
országok javára folytatott kémke-
désért ítéltek el Oroszországban.
Az akció lebonyolítására egy
orosz és egy amerikai repülõgép
szállt le a repülõtéren – közölték
szemtanúk. Az ügylet másfél órá-
ig tartott. Ez idõ alatt a két gép
között egy fekete színû, elsötétí-
tett ablakú jármûvel szállították a
kicserélésre szánt embereket. Ezt
követõen elõbb az orosz, majd az
amerikai gép hagyta el a repülõte-
ret. A brit sajtó késõbb beszámolt
arról, hogy az ügyletben használt
amerikai repülõgép, fedélzetén az
Oroszországból kiengedett négy

emberrel, a dél-angliai Oxford-
shire-ben lévõ katonai támasz-
ponton szállt le. Azt nem lehetett
tudni, hogy a gépnek mi lesz a
következõ állomása. Közben
megérkezett Moszkvába az
Egyesült Államokból a kémcsere
keretében kiutasított tíz személy.
Az Interfax hírügynökség jól ér-
tesült forrásokból úgy tudja,
hogy a rendkívüli helyzetek mi-
nisztériumának repülõgépe dél-
után landolt a domogyedovói re-
pülõtéren. 

Az orosz külügyminisztérium
még pénteken délelõtt közölte,
hogy az orosz és az amerikai ve-
zetés utasítására a hírszerzõ szol-
gálatok – az amerikai Központi
Hírszerzõ Ügynökség (CIA) és az
orosz Külföldi Hírszerzõ Szolgá-
lat (SZVR) – emberiességi meg-
fontolások alapján és az elvi fon-
tosságú konstruktív partnerség je-
gyében, összhangban az orosz és

az amerikai törvényekkel, egyide-
jûleg kicserélik az Egyesült Álla-
mokban vád alá helyezett tíz
orosz állampolgárt négy oroszor-
szági elítéltre.

A csere keretében Oroszor-
szág átadta az Egyesült Álla-
moknak Igor Szutyagint, Szergej
Szkripalt, Gennagyij Vaszil-
jenkót és Alekszandr Zapo-
rozsszkijt. Az orosz törvények-
nek megfelelõen mind a négy el-
ítélt kegyelmi kérvényt nyújtott
be, amelyben bûnösnek vallotta
magát. Dmitrij Medvegyev
orosz elnök még csütörtökön
aláírta a rendeleteket, amelyben
megkegyelmezett nekik.

Az Egyesült Államok Vlagyi-
mir Gurijevet, Ligyija Gurijevát,
Mihail Kucikot, Natalja
Pereverzevát, Jelena Vavilovát,
Mihail Vaszenkót, Vicky Pelaezt,
Anna Chapmant, és Mihail
Szemenkót adta át. 

MTI

Tõkés László az EU-ban to-
vábbra is létezõ, az új tagokat

a régiektõl elválasztó “virtuális
vasfüggöny” lebontásán dolgo-
zik – mondta az Európai Parla-
ment (EP) nemrégiben megvá-
lasztott alelnöke pénteki sajtótá-
jékoztatóján Budapesten. A volt
református püspök úgy vélte,
megkönnyíti e cél elérését, hogy
az EP elnöke, a lengyel Jerzy
Buzek szintén az unió egyik ke-
let-európai tagállamából érke-
zett. A csatlakozással az új tag-
országok ugyan formálisan elju-
tottak Európába, de ennek tény-
legesen is meg kell valósulnia –
nyilatkozta. Az alelnök beszá-
molt arról, hogy csütörtökön ta-
lálkozott Jerzy Buzekkel, aki el-
mondta, az oktatás, a kultúra és
az egyházi kapcsolatok feladat-
köre Tõkés László „hivatásával
egybeillõ szolgálati terület”. A
Lisszaboni Szerzõdés is fontos-
nak tartja a vallási párbeszéd
megvalósítását – emlékeztetett
Tõkés László. Hozzáfûzte: intéz-
ményesíteni és rendszeresíteni
kell az egyházakkal, vallásokkal
való kapcsolatot. Feladatairól az
alelnök kiemelte, hogy elõdje,
Schmitt Pál munkáját viszi to-
vább, foglalkozni kíván a sporttal
és az ifjúsági ügyekkel is. 

Tõkés lebontaná
a vasfüggönyt

Kémcsere Bécsben

Igor Szutyagin amerikai kémet az oroszok tartották fogva, a kémcsere után, hétvégén szabadlábra került

Ivan Gasparovic államfõ gratulált Iveta Radicová kormányfõnek Fotó: AFP



Õsszel kormányátalakítás

Antal Erika

„Az elmúlt hónapokban vá-
lasztanunk kellett két éles al-

ternatíva, a kormányzás vagy az
ellenzékiség között. Az RMDSZ
úgy döntött: tovább vállalja a kor-
mányzati szerepet, mert most
elõzménytelen esély van arra,
hogy mélyreható reformokat hajt-
sanak végre az államigazgatás és
a bürokrácia leépítése, valamint a
decentralizáció kiteljesítése terén”
– jelentette ki Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes pénteken, Ma-
rosvásárhelyen, a Szövetségi Kép-
viselõk Tanácsának ülésén. A tes-
tület az általános politikai helyzet
áttekintése mellett megvitatta és
elfogadta az RMDSZ gazdaság-
ösztönzõ csomagját.

Markó Béla szövetségi elnök
politikai beszámolójában arról be-
szélt: az RMDSZ arra vállalko-
zott és a továbbiakban is  arra tö-
rekszik, hogy a nehéz körülmé-
nyek közepette is teljesítse a ro-
mániai magyar közösséggel szem-
ben tett vállalásait, és az adott le-
hetõségekhez mérten minden esz-
közzel támogassa a helyi magyar
közösségeket, önkormányzato-
kat. Markó elmondta, annak elle-
nére, hogy a jelenlegi helyzet ki-
alakulásáért elsõsorban az elõzõ,
a PSD–PDL-kormányt terheli a
felelõsség, az RMDSZ kiállt a
megszorító intézkedések mellett,
vállalta azt a döntést a gazdasági
helyzet kezelésére, amely népsze-
rûtlennek bizonyult.  

„Románia gyakorlatilag az el-
múlt húsz év mulasztásai, az or-
szág gazdasági, infrastrukturális
lemaradása miatt jutott ebbe a
helyzetbe, éppen ezért itt az ideje
annak, hogy legalább most újra-
gondoljuk az egész államigazga-
tást” – hangsúlyozta az RMDSZ
elnöke, leszögezve, csakis ezzel a
céllal hajlandóak folytatni a kor-
mányzást, és ezt a hozzáállást
várja el a nagyobbik kormányzó-
párttól is. Álláspontja szerint az
RMDSZ ez irányú elkötelezett-
ségét mutatja, hogy egy miniszte-
re által vezetett egészségügyi tár-
ca – az országban egyedüli mó-
don – véghezvitte a decentralizá-
ciót, és mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy ugyanez
történjen az oktatási intézmé-
nyek esetében is. 

Bírálat az ellenzõknek

Markó Béla bírálta azokat a po-
litikusokat, akik az RMDSZ jövõ-
beni választási esélyeit féltve a
kormányból való kilépést szorgal-
mazzák. „Soha ilyen nehéz kor-

mányozni nem volt, mint most:
többen azt mondják, lépjünk ki a
kormányból, hogy két év múlva
bejuthassunk a parlamentbe. De,
kérdem én, akkor miért akarjuk
két év múlva megnyerni a válasz-
tásokat? Nem azért, hogy ott le-
gyünk, ahol a döntéseket hozzák?
Számomra nem érthetõ ez a logi-
ka” – mondta Markó Béla, aki
ugyanakkor „megfeddte” azokat
a magyar önkormányzati vezetõ-
ket is, akik azt állítják, a decentra-
lizáció révén az RMDSZ „átdob-
ja a kerítésen” az említett intéz-
mények feletti felelõsséget az ön-
kormányzatokhoz.

Frunda György 
levelét megírta

Frunda György szenátor, az
Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyûlése monitoringbizottságának
tagjaként Moszkvában és Mur-
manszkban tartózkodott, nem ve-
hetett részt az SZKT ülésén, így
levélben fordult a testülethez. A
szenátor elsõsorban azt kifogásol-
ta, hogy június 26-ról július 9-re
halasztották az SZKT ülését, ami
szerinte szabályellenes volt. Azt
írta: akkor kellett volna összehív-
ni a tanácskozást, amikor az

RMDSZ vezetõsége eldöntötte,
hogy támogatni fogja a kormány
megszorító intézkedésekre vonat-
kozó felelõsségvállalását. Frunda
úgy véli, az RMDSZ túl keveset
kapott azért, amit a koalícióban
nyújtott. „Az igazat megvallva
túl keveset kértünk: a tanügyi és
kisebbségek jogállásáról szóló
törvényt” – fogalmazott a szená-
tor. Azt is hangsúlyozta, hogy
nem szeretné, ha a jövõben a ve-
zetõség a hozzá hasonló gondol-
kodókat belsõ ellenzéknek vagy
ellenfélnek tekintené. „Egyszerû-
en aggódunk az RMDSZ és a ro-
mániai magyarság jövõjéért. Al-
ternatív megoldásokat javaso-
lunk” – tette hozzá Frunda
György. Markó röviden reflektált
a levélre. „Nem értem, hogy mi-
ért tartja szabályellenesnek
Frunda György az SZKT-ülés
idõpontját, hiszen erre vonatko-
zóan nincs is szabály” – mondta
a szövetségi elnök.

Lakatos Péter képviselõ a
Partium Frakció részérõl  a kor-
mányon való maradást hangsú-
lyozta, ahogy Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter is, aki
szerint „aki azt hitte, hogy köny-
nyû lesz a kormányzás, az téve-
dett, inkább azt nem hitte senki,
hogy ilyen nehéz lesz”. Eckstein-

Kovács Péter a Szabadelvû Kör
álláspontját ismertette a gazdasá-
gi válságkezelési programról, ar-
ról, hogy az adó- és illetékemelést
nem támogatták. Az SZKT ülé-
sén döntöttek a 2011-ben esedé-
kes 10. RMDSZ-kongresszus idõ-
pontjáról is. Február 26-27-én
tartják az értekezletetet, amelynek
a helyszínérõl a beérkezett pályá-
zatok alapján ezután döntenek
majd. 

Gazdaságélénkítés

Lakatos Péter összeállította és
minden SZKT-tagnak eljuttatta
azt a gazdaságélénkítõ tervcsoma-
gját. A tervezet kitér a köz- és ma-
gánszféra közötti kapcsolatokat
lehetõvé tevõ és szabályozó tör-
vényre, a közbeszerzési törvény
módosítására, a lakótársulások tá-
mogatására a hõszigetelési prog-
ram keretében, a közép- és kisvál-
lalkozások a Magyarországon
népszerû Széchenyi-programhoz
hasonló projekt ösztönzésére. An-
nak érdekében, hogy a tervezet ne
maradjon csak az RMDSZ berke-
iben, Lakatos ajánlatokat vár, és
két hét múlva összefoglalva a leg-
lényegesebb pontokat, a kor-
mánykoalíciónak is bemutatja a
csomagot. 
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Az SZKT hétvégi ülésén a leg-
gyakoribb szó nem az árvíz
volt, még csak nem is a vál-
ság, hanem a reform. Méghoz-

zá a kormányozni/nem kor-
mányozni dilemma össze-
függésében. Noha pillanat-
nyilag nem mutatkozik sem
elháríthatatlan akadály a
nagyobbik kormánypárttal

való további együttmûködés elõtt, sem valós
politikai alternatíva erre, a koalíción belülrõl
és legfõképpen az államfõ részérõl érkezõ táma-
dások kiélezhetik ezt a dilemmát. 
Románia elnöke ismét a „nemzeti érdek” le-
téteményesének alapállásából osztotta ki a
törvényesség egyik védelmezõjét. Ezúttal nem
az Alkotmánybíróságot utasította a „nemzeti
érdek” képviseletére, hanem Frunda Györ-
gyöt vádolta meg annak megsértésével. Az
ANI-törvényt a szenátus ellenszavazat nélkül
hagyta jóvá, ám a bûnbakot az elnök egyet-
len személyben, a magyar jogász-politikus-
ban találta meg. Nem véletlenül, hiszen most
éppen az õ kompetenciája keresztezte az elnök
voluntarizmusát. A mindenek fölötti nemzeti
érdek ugyanis a demokrácia és a törvényesség
elvének és gyakorlatának tiszteletben tartása,
nem pedig a pillanatnyi konjunktúrához,
önös szempontokhoz való igazodás. 
A helyzet lényegét Markó Béla szövetségi el-
nök fogalmazta meg: a korrupció nem szá-
molható fel, amíg az igazságszolgáltatás szer-
vei a politikai harc és bosszúállás eszközei.
(Márpedig, tehetjük hozzá, az ANI és a
DNA pontosan azzá vált Bãsescu és a titkos-
szolgálatok kezében.) A miniszterelnök-he-
lyettes akkor vette védelmébe Frunda Györ-
gyöt, amikor pedig köztük politikai kérdések-
ben súlyos nézetkülönbségek feszülnek –
olyan lecke és példa ez férfias kiállásból, belsõ
demokráciából és európaiságból, amilyenre
az államelnök sohasem lesz képes. A nemzeti
érdek védelme, de még akárhány hivatalos és
para meg kripto igazságosztó szerv létrehozá-
sa is morális háttér nélkül karikatúrába ful-
lad. És tragédiába.
Ha már az RMDSZ politikusairól van szó,
akkor az államfõ és a koalíciós partner in-
kább figyelne arra a hatalmas munkára, amit
a magas rangú magyar tisztségviselõk végez-
nek az ország érdekében: Markó Béla megha-
tározó politikai erõfeszítéseire kormányszinten
a reform döntõ kérdéseinek napirenden tartá-
sáért, Borbély László – a kabinet legjobb mi-
nisztere – Romániának hatalmas pénzalapo-
kat szerzõ és megmozgató rekonstrukciós tevé-
kenységére, Cseke Attila kemény következetes-
ségére az eddigi egyetlen igazi áttörés: az
egészségügyi reform, a sokak által titokban
gyûlölt decentralizáció kiteljesítésében. 
És a példák még sorolhatók – lehetnének.
Ha hagyják. Félõ, hogy az igazi baj éppen
itt van, hogy pont ez nem tetszik a balkáni-
aknak: „ezek a kurva magyarok meg is csi-
nálják, amit megfogadtak – és akkor velünk
mi lesz?” 
Lehet, hogy menesztenék a mórt, mielõtt
megtette volna kötelességét? Vagy talán ép-
pen azért, hogy ne tehesse meg? A durva
hangok és tempók után mostantól az
RMDSZ-nek erre az eshetõségre is fel kell ké-
szülnie, és fel kell készítenie választóit. Ha
bál, hadd legyen bál...

Román lapszemle

Kellenek-e 
a reformjaink?

Ágoston
Hugó

A Szövetségi Képviselõk Tanácsának ülése
elõtt Marosvásárhelyen, a Bernády Házban
több szakszervezet vezetõjével tárgyalt Borbély
László környezetvédelmi miniszter. A szak-
szervezetisek elsõsorban a szakemberek elbo-
csátását kifogásolták. Szerintük a leépítések so-
rán nem az igazgatóktól válnak meg, hanem
azoktól a kórházi dolgozóktól vagy más állami
intézmények munkatársaitól, akiknek száma

jelenleg is sokkal kisebb a szükségesnél. Borbély
meghallgatta a kifogásokat, átvette a kormány-
nak szánt iratcsomót, és megígérte, megszervezi
a tanácskozást a szakszervezet és az egészség-
ügyi miniszter között is. „Azt tanácsoltam,
használják ki azt a lehetõséget, hogy marosvá-
sárhelyi a miniszterelnök-helyettes és az egyik
minisztere a kormánynak” – nyilatkozta a ta-
nácskozást követõen a politikus.

A szakszervezetek vezetõivel tárgyalt Borbély László az SZKT-ülés elõtt
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Megduplázódott a Húsvét-sziget népessé-
ge az elmúlt hét végén, ugyanis a teljes
napfogyatkozást megcsodáló négyezer
„bennszülötthöz” négyezer turista is tár-
sult – írta az AFP hírügynökség.
(Evenimentul zilei) Elkészült az Amerikai
Egyesült Államokban azon a népszerû
márkák, termékek tízes listája, amelyeket
jövõre már nem hoznak forgalomba.
Megszûnik a közismert Reader’s Digest
folyóirat, a Blockbuster videokölcsönzõ, a
T-Mobile mobiltelefon-szolgáltató vagy a
Moody’s Corporation pénzügyi kutatáso-
kat és elemzéseket végzõ cég. (Adevãrul) 

Markó: a reformokért...

ÚMSZ

Szeptember elsején elkerül-
hetetlen lesz a kormányát-

alakítás – üzente az államfõ ab-
ban az interjúban, amit második
ötéves mandátuma alatt elõször
adott a közszolgálati televízió-
nak. Traian Bãsescu utalt arra,
hogy elsõsorban azoknak kell tá-
vozniuk, akik nem hajtották vég-
re az elõirányzott leépítéseket a
tárcájukhoz tartozó intézmé-
nyekben. Az államfõ elsõ alka-
lommal ismerte el, hogy „nehéz-
ségei támadtak” a kormánnyal

fenntartott viszonyában. Utalt
azonban arra, ezek a nehézségek
nem miniszterelnök személyé-
hez kapcsolódnak, hanem „álta-
lában a Boc-kabinethez”.

Emil Boc kormányfõ utóbb
megerõsítette: az államfõvel ab-
ban egyeztek meg, hogy szep-
tember elsején közösen megné-
zik, hol tartanak a leépítések a
minisztériumoknál. A miniszter-
elnök emlékeztetett arra, hogy a
következõ idõszakban felére
csökkentik az államtitkárok és a
prefektusok számát. A közszol-
gálati tévének adott interjúban

az államfõ arról is beszélt: nem
látja lehetõségét egy új kormány-
többség kialakulásának a parla-
mentben. „Elképzelhetõnek tar-
tok egy kisebbségi kormányt is”
– jegyezte meg Bãsescu, aki arra
panaszkodott, hogy az ellenzéki
politikusok „arrogánsan és
szemtelenül” fogadták a párbe-
szédre irányuló próbálkozásait. 

Az ellenzék szerint parlamenti
támogatás nélkül egyetlen kabi-
net sem maradna talpon egy hét-
nél tovább. A liberálisok alelnö-
ke, Varujan Vosganian ezért úgy
látja, jövõ tavasszal elkerülhetet-

lenné válnak az elõre hozott par-
lamenti választások. „Ez a koalí-
ció elõbb utóbb szét fog bomla-
ni” – jósolta a politikus.

A liberálisok elnöke, Crin
Antonescu felvetette az államfõ
felfüggesztésének lehetõségét is.
„Támogatom Traian Bãsescu
felfüggesztését, amikor ez lehet-
séges és szükséges lesz” – jelen-
tett ki a hétvégén a Realitatea hír-
televízióban a politikus. Crin
Antonescu nem tért ki arra,
hogy az államfõ felfüggesztése
mikor válik szükségességé és le-
hetségessé. 
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Bogdán Tibor

Korán örültek a nyugdí-
jasok az alkotmánybíró-

ság döntésének, amellyel a
taláros testület az alaptör-
vénnyel szembenállónak
mondta ki a Boc-kormány ál-
tal tervezett 15 százalékos
nyugdíjcsökkentést.

Tornyos ház, 
szociális nyugdíj

A kormány ebben a helyzet-
ben az áfakulcs négyszázalé-
kos emelése mellett döntött,
amely – a kabinet számításai
szerint – ellensúlyozná a
nyugdíjcsökkentés elmaradá-
sa miatt a költségvetésbõl ki-
esõ összegeket. Boc csapatá-
nak lépésével azonban nem
ért egyet Traian Bãsescu ál-
lamfõ, a kormány tulajdon-
képpeni vezetõje. Az államfõ
úgy véli, az áfa emelése nem
enyhíti a költségvetés gondja-
it, és továbbra is a nyugdíjak
lefaragásában látja a megol-
dást. Traian Bãsescu szerint a
jövõben mindenfajta jövedel-
met meg kell adóztatni, így
nem képezhetnek kivételt a
nyugdíjak – ideértve a szava-
tolt minimális nyugdíjat is –,
de a munkanélküli segély, és a
mezõgazdasági alkalmazottak
szavatolt minimálbére sem. 

A nyugdíjrendszerrõl az

államfõ valósággal apokalip-
tikus képet festett, tornyos
házakkal rendelkezõ, Merce-
desszel közlekedõ szociális
nyugdíjasokról, a betegnyug-
díjasok számának megkét-
szerezõdésérõl beszélt, úgy
ítélve meg, hogy utóbbiak
egyharmada csalással, az or-
vossal összejátszva szerzete
meg nyugdíját. A nyugdíj-
csökkentéstõl ugyan az alkot-
mánybíróság döntése nyo-
mán el kell tekinteni, ám a
nyugdíjak megadóztatása el-
len a taláros testületnek nem
lehet kifogása – érvelt az ál-
lamfõ, nyilvánvalóan arra is
alapozva, hogy ez az adófaj-
ta az Európai Unió több tag-
országában is létezik. Igaz, a
legtöbb uniós államban a
nyugdíjak összehasonlítha-
tatlanul magasabbak a romá-
niaiaknál, ilyen szempontból
az ország az utolsó elõtti he-
lyen áll Bulgária után, de az
is hozzátartozik az igazság-
hoz, hogy Romániában a leg-
alacsonyabb a hivatalos
nyugdíjkorhatár, amely csak
2015-ben éri el nõknél a 60,
férfiaknál pedig a 65 évet. 

Uniós körkép

A nyugdíjra kivetett adók
szempontjából az Európai
Unió igencsak változatos ké-
pet mutat. Jelenleg három or-

szág létezik – Bulgária, Szlo-
vákia és Litvánia –, ahol a
nyugdíjak teljesen adómente-
sek. Vannak olyan tagállam-
ok, amelyekben csak a kisebb
nyugdíjak után nincs adókö-
telezettség, ezt a megoldást
alkalmazza Románia mellett
Németország, Norvégia,
Ausztria, Portugália, Szlové-
nia, Svédország, Finnország,
Lettország, Észtország, Cip-
rus és Málta. Romániában az
1000 lejnél alacsonyabb
nyugdíjak mentesülnek az
adózástól, az ezt a szintet
meghaladó nyugdíjak eseté-
ben a 16 százalékos egységes
adókulcsot alkalmazzák, de
csak az 1000 lej fölötti ösz-
szegre számítva. Franciaor-
szágban, Spanyolországban,
Írországban, Hollandiában
és Csehországban minden
nyugdíjat megadóztatnak,
ideértve a legkisebbeket is.

Utóbbiakra a legalacsonyabb
adókulcsot, 5,5 százalékot
Franciaországban, a legma-
gasabbat, 33,5 százalékot
Hollandiában vetik ki, Cseh-
országban egységesen 15 szá-
zalékos a nyugdíjadó.

Számos uniós tagállamban
a nyugdíjak esetében is az
összeggel arányosan növek-
võ, progresszív adót rónak
ki, amely, a legnagyobb
nyugdíjaknál 40 százalékos
is lehet, a csúcsot Hollandia
tartja, 52 százalékkal. 

Mit mondanak 
a politikusok…

Traian Bãsescu újabb
nyugdíjcsökkentõ javaslata –
amelyet a Boc-kormány nyil-
ván igyekszik majd gyakor-
latba ültetni – várhatóan
újabb heves vitát vált ki poli-
tikai körökben. A Szociálde-

mokrata Párt parlamenti
képviselõje, Nicolae
Bãnicioiu kormányforrások-
ra hivatkozva máris biztosra
veszi, hogy legkésõbb január
elsejétõl legkevesebb 15 szá-
zalékkal adóztatnak meg
minden nyugdíjat. Hozzátet-
te azt is, hogy az úgyszintén
jövõre életbe lépõ nyugdíjtör-
vény tovább csökkenti majd
a nyugdíjasok jövedelmeit. 

Az RMDSZ színeit képvi-
selõ Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter szerint
a nyugdíjadó kérdését meg
lehet vitatni, de nem elha-
markodottan, amint azt a
kormány az áfaemelés eseté-
ben tette, amirõl másfél nap
alatt határozott, igaz, az idõ
sürgetésére is. A politikus, a
gazdasági helyzet alakulásá-
nak függvényében elképzel-
hetõnek tartja a nagy nyug-
díjak progresszív megadóz-

tatását, de szerinte errõl õsz-
szel kellene tárgyalni, idén
változatlanul hagyva a
nyugdíjak kifizetésének
rendszerét, azzal pedig nem
ért egyet, hogy minden
nyugdíjat adókötelessé te-
gyenek. 

…és a szakemberek?

A Román Nemzeti Bank
kormányzója, Mugur
Isãrescu úgy véli, a nyugdíj-
csökkentést alkotmányelle-
nesnek kimondó döntésével a
taláros testület az inflációt vá-
lasztotta a költségvetési kiadá-
sok lefaragásának egyedüli
módszeréül. Nem titkolta,
hogy az általa vezetett intéz-
mény feltehetõen nem lép
majd fel az infláció megféke-
zéséért, leszögezve: a nem
monetáris infláció nem teszi
szükségessé a központi jegy-
bank beavatkozását. Koráb-
ban Isãrescu azt fejtegette,
hogy az infláció „a kiadások
korrekciójának igazságtalan
és fájdalmas módozata”,
„voltaképpen egyfajta olyan
adó, amelyet kerülni kellene”.

Gazdasági megfigyelõk
mindebbõl arra a következte-
tésre jutottak, hogy a jegy-
banki elnök a pénzromlás el-
leni hosszú és az utóbbi évek-
ben sikeresnek mutatkozó
küzdelme után most ismét
beletörõdött az infláció gon-
dolatába. Ahhoz azonban,
hogy valóban az infláció le-
gyen a „kisebbik rossz” több
feltételnek is teljesülnie kell.
Az elsõ természetesen az,
hogy a „még kisebb rosszak”
kivitelezhetetlennek bizo-
nyuljanak, de fontos az is,
hogy a pénzromlás egyszám-
jegyû legyen, vagyis a pszi-
chikailag még elviselhetõ tíz
százalék alatt maradjon. 

„Adózzatok, nyugdíjasok!”

Gy. Z.

Kevésbé látványosra si-
keredett a külföldi sajtó-

ban „00Sex”-nek becézett,
Amerikában lebukott orosz
kémnõ és kilenc társa kicse-
rélése négy oroszországi bör-
tönökben fogva tartott ügy-
nökre. Moszkva és Washing-
ton egy semleges ország re-
pülõterét választotta az üzlet
lebonyolítására. A hideghá-
ború idején – még ha (olykor
sikertelenül) titokban tartva
is – sokkal teátrálisabb jelene-
tek zajlottak le az akkor meg-
osztott Berlinben.

A pilóta és az ezredes

Az NDK-hoz tartozó Pots-
damot és az országba beékelt
Nyugat-Berlint egy híd köti

össze a Havel folyón. A berli-
ni fal felhúzásáig átjárható
volt, a fal leomlásáig azon-
ban csak különleges alkal-
makkor nyílt meg a határ. El-
sõként mindjárt 1962. febru-
ár 10-én: 8 óra 44 perckor két
férfi keresztezte egymás útját
– ellenkezõ irányban. A
Glienicker Brücke (híd) a
szabadságot jelentette Gary
Francis Powers amerikai pi-
lótának és Rudolf Ivanovics
Abel ezredesnek, a Szovjet-
unió leghíresebb mesterkém-
jének. 

Történetük – persze – ko-
rábban kezdõdött. Powers
1960. május 1-jén szállt fel a
pakisztáni Pesavarban, hogy
felderítõ repülést végezzen
U2-es gépével a Szovjetunió
légterében. Az idõpont sem
volt mellékes: megbízói arra

számítottak, hogy a moszk-
vai urak (pontosabban: elv-
társak) ébersége lanyhulni
fog a munkásosztály nagy
nemzetközi seregszemléje
napján, amikor a dolgozó tö-
meg Lenin mauzóleuma elé
özönlik. Powers gépét az
Urál fölött mégis lelõtték, a
pilóta életét ejtõernyõje men-
tette meg. Tíz évi börtönbün-
tetésre ítélték.

Ekkor már harmadik esz-
tendeje ült az atlantai börtön-
ben a lengyelül, németül és
angolul folyékonyan beszélõ
Rudolf Abel, aki a német
hadseregbe beépülve a máso-
dik világháború idején is
szorgalmasan jelentett a
szovjet titkosszolgálatnak. A
háború után fotográfusként
és mûfestõként New York-
ban telepedett le, de változat-
lanul folytatta a kémkedést,
mígnem egy árulás folytán le
nem bukott. Harminc évet
kapott.

Egység és kétség

Csaknem két és fél évti-
zednek kellett eltelnie a kö-

vetkezõ berlini cseréig:
1985. június 11-én délben
huszonhét ügynök térhetett
át az egyik oldalról a másik-
ra. A híd mindkét oldalán
biztonsági emberek figyel-
meztek, amikor a CIA-nak
Lengyelországban és Kelet-
Németországban dolgozó
kém léphetett ismét a sza-
badba – miközben a keleti
titkosszolgálatok négy em-
bere távozhatott ellenkezõ
irányban. 

Az utolsó ilyen akciót a
Glienicker Brückén újabb
egy év elteltével, 1986. feb-
ruár 10-én bonyolították le.
Anatolij Scsaranszkij orosz
polgárjogi harcost, a szovjet
rendszer bírálóját 1978-ban
ítélték el tizenhárom eszten-
dei munkatáborra „szovjet-
ellenes agitáció”, valamint
„hazaárulás” vádjával. Õ
maga mindig is hangsúlyoz-
ta, hogy kizárólag a Szovjet-
unióban élõ zsidók elnyo-
mott helyzetére kívánta a fi-
gyelmet felhívni. Az euró-
pai közvélemény Izraelbe
kiutazott felesége révén ér-
tesült a sorsáról. Így vált is-

mertté, és nyilvánvalóan
ezért is vált „kirándulása” a
Glienicker Brückén média-
eseménnyé. Újságírók és fo-
tósok százai lesték a történ-
teket – persze, a nyugati ol-
dalon: a „béketábor” sajtója
mélységesen hallgatott,
vagy csak egy rövid, szûk-
szavú közleményt jelentetett
meg. Scsaranszkij „ára” egy
orosz számítógépes szakem-
ber és négy keleti ügynök el-
engedése volt.

A Glienicker-híd éppúgy a
kettéosztott Berlin jelképévé
vált, mint a hírhedett fal. A
második világháborúban le-
rombolták, 1948-ban építet-
ték újjá, és 1949-ben ünnepé-
lyesen „Az egység hídja”
névre keresztelték. Miután
azonban 1952-ben lezárták, a
népszáj úgy emlegette: „A
kétség hídja”. 

Szabadulás Lefortovóból

A most Nyugatra engedett
Igor Vjacseszlavovics Szu-
tyagin orosz atomfizikus
1965. január 17-én született.
Kémkedésért 2004 áprilisá-

ban tizenöt esztendõre mun-
katáborba zárták, mivel a
CIA konzultációs vállalko-
zásnak leplezett cégének in-
formációkat adott át orosz
nukleáris fegyverekrõl.
Szutyagin szerint azonban
ezek az értesülések szaba-
don elérhetõ médiumokból
származtak. A védelem és
emberjogvédõk hevesen bí-
rálták az ítéletet, mivel úgy
vélték, a bíróság sugalma-
zott kérdésekkel dolgozott,
és nem vett figyelembe egy
enyhítõ körülményt. Az
üggyel a strasbourgi európai
emberjogi bizottság is foglal-
kozott. Az Amnesty
International 2004. április
27-én Igor Szutyagint politi-
kai fogolynak minõsítette:
az övé volt az elsõ ilyen eset
1991 vége, a Szovjetunió
szétesése óta. Szutyagin leg-
utóbb a lefortovói börtönben
töltötte büntetését. A fiatal-
ember egészsége megrom-
lott, ezért is kezdeményez-
ték, hogy az Amerikában le-
bukott hírszerzõkért a
moszkvai hatóságok bocsás-
sák szabadon. 

Cserebere – lebukott kémekkel 
A bécsi repülõtéren a hét végén orosz
és amerikai ügynökök kicserélése nem
az elsõ ilyen akció volt, bár a hideghá-
ború óta kétségkívül a legnagyobb
visszhangot keltette.

Ahhoz, hogy az infláció legyen a „ki-
sebbik rossz” több feltételnek is telje-
sülnie kell. Az elsõ természetesen az,
hogy a „még kisebb rosszak” kivitelez-
hetetlennek bizonyultak, de fontos az
is, hogy a pénzromlás egyszámjegyû
legyen, vagyis a pszichikailag még elvi-
selhetõ tíz százalék alatt maradjon. 

Tüntetés Cotroceni-ben. Traian Bãsescu már többször magára haragította a nyugdíjasokat Fotó: Tofán Levente



A rengeteg esõ egyvalamire biztosan jó:
nõnek a gombák. De azt soha nem értet-
tem, és most sem értem, hogy a székelyföl-
di erdõkben vagonszámra termõ gombákat
miért mindig a legújabb autókkal rohangá-
ló olasz kereskedõk gyûjtik be és értékesítik
külföldön, miért nem lehet ugyanilyen cél-
ból valamiféle helyi hálózatokat megszer-
vezni. 
Bevallhatom, hogy az évek során próbál-
tam érdeklõdni imitt-amott, de valamifé-
le logikus rendszerbe foglalható válaszo-
kat nem találtam. Annak ellenére sem,
hogy az utóbbi két évtizedben a tulajdon-
formák átalakultak, az állami erdõk je-
lentõs része újból magán-, közbirtokossá-
gi- vagy települési és egyházi tulajdonba

került. A legszélsõségesebb
válaszok között – a gom-
bagyûjtés az olasz maffia
kezében van, és oda nem
lehet betörni, illetve min-
den gombáról igazolni
kellene, hogy kinek a te-
rületérõl származik, mert

csak így lehet megállapí-
tani, hogy kinek is jár a

pénz – a magyaráza-

tok egész sorát hallottam, de a helyzet
mit sem változott. 
Azután olvastam-hallottam arról is – a té-
ma mindig egy-egy medvetámadás kapcsán
száguld végig a médián –, hogy a turiszti-
kai ösvények közelében megjelölik azokat
a veszélyes helyeket ahol a
mackók tanyáznak, hogy
az arra sétáló széles ívben
elkerülje a helyet. És per-
sze elmosolyodtam a nai-
vitáson, hiszen a medvék
csak az állatkertben üldö-
gélnek egy helyen, különben naponta le-
caplatják a maguk sok-sok kilométerét. És
persze a szaporodó medveállományról ol-
vasva a statisztikákat, eszembe jutott az is,
amit az egyik vadásztól hallottam: nem
mindig kell hinni a számoknak. Olykor
azért duzzasztják fel, hogy megkapják a
medvelétszámhoz kötött, jelentõs jövede-
lemmel járó kilövési engedélyeket. 
És persze tudok arról is, hogy a még min-
dig teljesen be nem fejezõdött erdõ-vissza-
adások egyet jelentenek az elméletben és
mást a gyakorlatban. A terepen ugyanis
sok minden más, mint a térképen és a visz-
szamérési színterekre olykor a székelynek

nem gyermekkori emlékei és a nagyapa fel-
jegyzései és még csak nem is GPS, hanem
valamilyen egészen más, megszámolható
eszközök társaságában kell kimennie, mivel
ettõl függ a festés, azaz a fákra felkent-rá-
fújt határjelzõ jel. 

Saját szememmel láttam,
amint a széldöntések kiter-
melését úgy kezdik, hogy
a széleken kivágnak, majd
rádöntenek néhány fát a
még lábon állókra, hadd
legyen nagyobb a kivágha-

tó terület és láttam jó néhány olyan gátert
is, ahová fenyõk zöldes-barnán ugyan, de
mégiscsak feketén vonulnak be. És azt is
láttam: a gépek mellett majd mindenki top-
rongyos, csupán a tulaj jelenik meg olykor
a legújabb típusú négykerék-meghajtású te-
repjáróban, nyakán természetesen arany-
lánccal.  
Mint ahogyan azt is jól érzékeltem, nem
egyszer, hogy a részvénytársaságokhoz ha-
sonlóan mûködõ közbirtokossági üléseken
hogyan sérül a demokrácia, pontosabban a
tagság szótlanul végigszenvedi a különbözõ
jelentéseket, a vezetõség azt szavaztat meg
vele, amit éppen akar, hiszen a padon üldö-

gélõket egyetlen dolog érdekli: vajon az
idén mennyi pénzt osztanak? 
És találkoztam közbirtokossági erdõkerü-
lõkkel, akik ugyancsak vakarták a fejük
búbját, hogy miként voltak képesek valakik
egyetlen éjszaka alatt ellopni az egész hé-
ten át az erdei út mentére kivontatott fát? 
A túrakönyvekben és útikalauzokban meg-
jelenõ, de a valóságban nem létezõ útis-
mertetõ jelzésektõl az új villatulajdonos ál-
tal eltérített erdei patakig még sok mindent
láttam, ami azt jelzi, hogy az erdõgazdál-
kodás teljesen másképpen néz ki alulnézet-
ben, mint a papíron, és csak bízni tudok
abban, hogy a múlt héten Sepsiszentgyör-
gyön összeült székelyföldi közbirtokossági
vezetõségek, erdészeti szakemberek mind-
errõl is beszélgettek. Az erdõgazdálkodás
elvi gondjai mellett, amelyek elméletben
mit sem változtak, de a gyakorlatban annál
inkább. 
És talán még a kisiskolásoknak is így kelle-
ne megtanítani: az erdõ a természetnek
nem az a része, ahol friss a levegõ, ahol
csicseregnek a madarak és csobognak a pa-
takok, hanem ahol minden a pénz körül
forog. És a nagy körforgásban semmi más
sem számít. 

Hét évig szolgált Jákob Ráhelért. Hétfõn, 1910. június 27-én,
pontosan hét esztendeje lesz, hogy Khuen-Héderváry Károly
gróf elõször lett Magyarország miniszterelnöke. (...)
Ennek a férfiúnak, és így, mondom, hét évi hallgatás és tanulás
után sikerült, amibe hét év elõtt belebukott: az országnak a ré-
gi egyensúlyi állapotba való visszaterelése. Hogy különbözõ
osztrák bankok adták volna egy nagy részét a választási költsé-
geinek, azt szeretem nem hinni, de nyilvánvaló, hogy Ausztri-
ában sokkal nagyobb örömet kelt ez az úgynevezett magyar
renaissance, mint Magyarországon. Sokan óhajtottak nálunk, s
éppen a legjobbak, valami ilyes fordulatot -, s most, hogy meg-
van: tudja isten, nem tudnak neki örülni. Mi lehet a levegõben,
hogy gúnynak érezzük, ha idegenbõl üdvözölnek bennünket
kijózanodásunkhoz, s elszorult szívvel olvassuk hazánk dicsé-
retét ugyanazon külföldi lapokban, melyekben nemrég még
örömmel olvastuk, mikor a koalíció sáfárkodásáért lehordtak
bennünket? (...) 
Létszámemelés, adóemelés, Dreadnoughtok: Khuen gróf
mindezt keresztül fogja hajtani a parlamenten. De mit csinál
majd, ha Szarajevón és Zágrábon át egyszerre elõttünk áll a
trializmus problémája, vagy hogy a trónbeszéd nyelvén beszél-
jek, kérdése? Ez is államszükség lesz - ezt is rendezni tudja? A
magyar birodalmiság alapján? A magyar nemzeti egység bizto-
sításával? (...) Khuen-Héderváry gróf bizonyára igen jó ma-
gyar ember - de én nem szeretnék az a jó magyar ember lenni,
aki ezt az államszükségletet ellátja.

Ignotus Hugó: A politika mögül, Nyugat, 1910, 13. szám 

Gombák és egyebek
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Jeges zuhannyá váltak az utóbbi idõben az államfõi
„népfürdõzések”, amelyeket az árvizek mindinkább
amolyan fejmosássá változtattak. Kifinomult politi-
kai szimatával mintha mindezt megérezte volna,
Traian Bãsescu az olvasásba menekült – bár, amint
azt szárazabb idõkben bevallotta, nem kenyere a betû
–, talán abban bízva, hogy az államfõi közöny láttán
a vizek is feladják a hiábavaló tombolást és csönde-
sen visszatérnek medrükbe. Államfõnk egyébként
sem szokta meg, hogy ellentmondjanak neki, legyen
szó árvízkárosultakról, megzabolázatlan vizekrõl,
vagy vízfejû miniszterekrõl. Bár lekéste az árvíz elsõ
napjait, valószínûleg tudta, hogy voltaképpen semmit
sem veszített, az árvizek, kedvenc politikusainak (is)
köszönhetõen az eddigi menetrendet betartva, hama-
rosan visszatérnek. 
Jobb volt, ameddig olvasott, rekordidõnek számító
két nap alatt végére jutva a polgári és büntetõjogi el-
járások törvénykönyveinek, aminek áttanulmányozá-
sához komoly jogászoknak hetekre lett volna szüksé-
gük. Miután végzett ugyanis a szórakoztatónak, for-
dulatosnak nem éppen mondható – stílusosan: szá-
raz – olvasmánnyal, Traian Bãsescu gumicsizmát
rántott, és a csizmához illõ gorombasággal (amelyet
Udrea Dolce and Gabana márkájú elegáns gumicsiz-
mája és a miniszterasszony által a nyakig érõ vizek-
kel viaskodóknak szétosztogatott tûsarkú báli köröm-
cipõk sem voltak képesek feledtetni) leteremtette a
hajlék nélkül maradókat, a politikusokat, majd, talán
a háromszázhuszonkettõkre emlékezve, a huszonket-
tõket: egész 22 milliós népét hibássá téve az ország
jelenlegi helyzetéért. 
Dehogy is merek én kételkedni az elnöki matemati-
ka helyességében. Így elfogadom, hogy nem néhány
száz „szakembert” terhel a felelõsség a gátak átsza-
kadásáért, az árvízvédelmi rendszer hiányáért; hogy
húsz éve nem néhány ezer pártkliens, rokon nyúlta
le és juttatta csõdbe – politikai színezetétõl függetle-
nül – a bankokat; hogy nem az egymást követõ kor-
mányok, vagyis néhány tucat tárcavezetõ és kiszol-
gálói tették tönkre a gazdaságot, hoztak talán soha-
nem-volt-nyomort az országra; hiszem hát, hogy va-
lamennyien hibásak vagyunk, ideértve természete-
sen jómagamat is. 
Vállalom tehát a felelõsséget és kész vagyok, a huszon-

kétmilliókkal együtt megfizetni bûnei-
mért. Ám csak akkor, ha a büntetés
elõtt valamennyien részesülhetünk
mindazoknak a elõjogoknak, jólét-
nek, vagyonnak a ránk esõ részé-
ben, amelyet a velünk cinkoskodó
„szakemberek”, pártkliensek, roko-
nok, tárcavezetõk harácsoltak össze

maguknak „közös bûnözésünk”
több mint húsz éve alatt. Bogdán Tibor
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Az erdõgazdálkodás 
teljesen másképpen 
néz ki alulnézetben,
mint a papíron.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki
a terveidrõl.” Woody Allen

Folyósói bölcsesség

A trializmus kérdése

Államfõi 
matematika

A hétvége címe. Bãsescu betörte a Román
Televíziót, Petre Barbu, Adevãrul.

Magyarázat. Ismeretes, hogy államelnö-
künk fél évvel ezelõtt igazi demokrata ál-
lamférfihoz méltóan kijelentette: addig
nem pupálnak jelenlétébõl a közszolgálati
tévében, amíg azt Sassu vezeti. Nos, most
már az övé a tévé (is), rögtön fel is avatta
egy megainterjúval. Most már aztán nincs
átpolitizálva a szócsõ! Csak azon töpren-
günk, hogy a kisebb és közönségesebb el-
nöki vuvuzelák, a B1 és OTV szennycsa-
tornák mit fognak csinálni egy ilyen rek-
lámhõs nélkül. Nem kellene összeolvasz-
tani õket a „nagy” tévével?

Feketézik az idõ. Victor Ponta pártelnök
szerint az idõ nekik dolgozik, de a szociál-
demokraták ezzel nem érhetik be, hiszen –
amilyen kétkulacsos – az idõ egyszer-
smind a románok ellen dolgozik. „Egye-
seknek az a benyomásuk, hogy az égbõl
vágják le valakik a fizetésüket, az égbõl
lopják el a fejlesztési programjaikat. Nem,
a PD-L lopja el azokat” – idézi a Cronica
Românã. Ugyanakkor Ponta, aki biztos
benne, hogy a PSD magasan megnyeri a
következõ választásokat, a „vegytisztán”
egyéni szavazókörzetes választások híve.
Ha hozzávesszük, hogy a párt igazi elnö-
ke, Adrian Nãstase elõrehozott választáso-
kat akar és jósol, elgondolkozhatunk. Még
elõtte azonban állapítsuk meg, hogy így
vagy úgy, de jó, hogy legalább az idõ dol-
gozik Romániában. 

Lelia. Lehengerlõen szellemes pamfletet
közöl (megint) Lelia Munteanu a
Gândulban. A publicista elment
Oberhausenbe Paulhoz, és Romániáról
faggatta. A jóspolip válaszait olvashatják
majd hétvégi kulturális mellékletünk, a
Színkép szemle-oldalán.

A nap álhíre. Brãila és Galac lakói meg
vannak gyõzõdve arról, hogy az árhullá-
mot Borbély László környezet- (és újab-
ban árvíz)védelmi miniszter állította meg.
A tárcavezetõ a hétvégén többször csuklott
jólesõen, amikor torokfertõtlenítés közben
több ezren sûrûn rá koccintottak. Közben
az árvízkárosultak tömegesen jönnek
Moldovából Marosvásárhelyre, hogy itt le-
telepedve személyesen leróják a hálájukat. 
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Pataki Zoltán

Az általuk vezetett kultu-
rális intézmények létét

veszélyeztetõ 63-as sürgõs-
ségi kormányrendelet súlyos
következményeirõl tartottak
rendkívüli, közös sajtótájé-
koztatót Temesváron Ioan
Coriolan Gârboni, a
Banatul Filharmónia, Ba-
lázs Attila, a Csiky Gergely
Állami Magyar Színház és
Lucian Vârºãndan, a Te-
mesvári Német Színház
igazgatója. A filharmónia
igazgatója a hétvégi találko-
zón a sajtónak elmondta: a
temesvári polgármesteri hi-
vatal „szóbeli formában” ér-
tesítette a három intéz-
ményt arról, hogy készülje-
nek fel személyzetük egyne-
gyedének leépítésére. „A mi
álláspontunk az, hogy sem a
királyi rendelettel 1947-ben
létrehozott temesvári filhar-
móniára, sem a miniszterta-
nácsi rendelettel létrehozott
magyar és német színházra
nem vonatkozik a közigaz-
gatásban dolgozó admi-
nisztratív személyzet csök-
kentését célzó kormányren-
delet. Úgy tûnik, hogy a 63-
as rendeletet többféleképpen
értelmezik – mondta Ioan
Coriolan Gârboni – míg a
velünk egyszerre létrehozott
krajovai filharmóniát nem
érinti a létszámcsökkentés,
máshol, például Aradon, el
akarják bocsátani a kórus

tagjait”. A Banatul Filhar-
mónia 180 alkalmazottjából
45, a magyar színház 86 al-
kalmazottjából 23, a német
színház 80 alkalmazottjából
20 munka nélkül marad,
amennyiben a városházá-
nak alárendelt három intéz-
ményre is alkalmazzák a 25
százalékos leépítés algorit-
musát. Balázs Attila, a te-
mesvári magyar színház
igazgatója azzal érvelt,
hogy a társulat egyik tavalyi
elõadása 2009-ben elnyerte
a legjobb hazai elõadás dí-
ját, idén Kisvárdán is nagy-
díjat nyert egyik elõadásuk,
ami azt igazolja, hogy mi-
nõségi munka folyik a ma-
gyar színháznál. A társulat

egynegyedének leépítése
után erre nem lesz többé le-
hetõség, sõt, a díjnyertes
elõadásokat sem lehet majd
többet játszani. A temesvári
magyar színjátszásnak való-
jában több mint 130 éves
múltja van, akárcsak a né-
met színjátszásnak, vagy a
filharmóniának, ennek a
kulturális hagyománynak a
folytatása kerülhet most ve-
szélybe.

Balázs Attila az ÚMSZ-
nek elmondta: a temesvári
magyar színház a polgár-
mesteri hivatal fennhatósá-
ga alatt mûködik, de a fi-
nanszírozás úgy történik,
hogy átutalják a színház-
nak a minisztériumtól a tár-

sulat fenntartására kiutalt
költségvetési összeget. „Sú-
lyos következményekkel
járna az, ha a színház ese-
tében is alkalmaznák a lét-
számcsökkentési algorit-
must, az adminisztratív, a
kiszolgáló és a mûvészi sze-
mélyzetet egyaránt érintené
a 23 ember elbocsátása.
Személyes véleményem,
hogy ez a kormányrendelet
a sürgõsség jegyében szüle-
tett és nem gondolták végig
a következményeit. Tudjuk,
hogy válság van, hogy meg-
szorító intézkedések kelle-
nek, de ne mondják meg
nekünk kívülrõl, hány em-
bernek kell a színházat, a
kultúrát csinálni, ez olyan
hazárdjáték, amelynek sú-
lyos következményei lesz-
nek. Nem szeretném, ha az
árvízkárosultak sorsára jut-
nánk és gyûjtést kellene
szerveznünk a magyar szín-
ház számára.”

A temesvári eset nem
egyedi az országban. Azok
a kulturális intézmények,
amelyek anyagilag a helyi
önkormányzatoktól függ-
nek, mind érzékenyen van-
nak érintve a 63-as sürgõssé-
gi kormányrendelet meg-
szorításai miatt. Amint ar-
ról már tudósítottunk, a sep-
siszentgyörgyi társulat tag-
jai jelenleg úgynevezett mû-
szaki szabadságon vannak,
így spórolnak pénzt a szep-
temberi újrakezdéshez. 

Röviden

Baloga-Tamás Erika

A szalmafonatok készíté-
sének titkaiba lehet bete-

kintést nyerni, sõt az ügye-
sebb kezûek akár maguk is
kipróbálhatják a szalmafonás
fortélyait – ígérik a kõrispata-
ki Szalmakalap Fesztivál
szervezõi. Az idén július 17-e
és 18-a között zajló rendez-
vény Szõcs László, Etéd köz-
ség polgármestere, a szalma-
múzeumot 2001-ben létreho-
zó Szõcs-család ifjú tagja sze-
rint, egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvend öt évvel ez-
elõtti indulása óta.  „Ez egy
olyan ünnep a település életé-
ben, mint például a kará-
csony, hisz erre az eseményre
az elszármazottak is haza-
jönnek. A fesztiválra a kör-
nyezõ falvak lakói is eljön-
nek, és idén is mintegy ezer
résztvevõvel számolunk” –
nyilatkozta lapunknak a pol-
gármester. A rendezvény 17-
én, szombaton kora délelõtt
fõzõversennyel kezdõdik, il-
letve kirakodóvásáron lehet
válogatni a kínált portékák
közül. Ugyanezen a napon
Orbán Judit agyagszobrainak
kiállítása is megnyílik a Szal-
makalap Múzeum udvarán,
melynek érdekessége, hogy a
kiállított munkákat ott hely-
ben az alkotótól lehet megvá-
sárolni. Az udvarról érdemes
belépni a felújított, hagyomá-
nyos parasztházban a beren-
dezett múzeum tárlóiba is, itt

ugyanis az ország összes
szalmakalap típusa, valamint
különbözõ, szalmából ké-
szült használati és dísztár-
gyak is megtalálhatók, sõt, a
kalapkészítés technikai folya-
matába is betekintést lehet
nyerni. Megnézhetõ, sõt fel
is próbálható az ország leg-
nagyobb fejen hordható ka-
lapja, aminek átmérõje két
méter, súlya 2,65 kg, az elké-
szítéséhez 500 méter szalma-
fonat kellett, amelyet másfél
kilométer cérnával varrtak
össze. További érdekesség,
hogy a múzeum udvarán egy
csodálatos kõgyûjtemény is
várja a látogatót. Szintén az
intézmény udvarán kapott
helyet az öt méter átmérõjû
szalmakalap is, amit az elõb-
bivel ellentétben esetleg csak
Góliát próbálhatna fel. 

A szombati napot továbbá
kulturális mûsorok is színesí-
tik: az új szabadtéri színpa-
don a kõrispataki elemisek
mellett a Kazár és Zalaapáti
községekbõl érkezõ tánco-
sok, valamint a segesvári Ki-
kerics néptánccsoport is fel-
lép. Az aktívabb résztvevõk
különbözõ ügyességi verse-
nyeken próbálhatják ki ma-
gukat, majd este Pomázi Zol-
tán, a Bojtorján együttes éne-
kesének koncertjére várják a
nagyérdemût. Aki idõközben
kedvet kap a táncoláshoz, az
a tûzijátékra figyeljen, hisz,
akárcsak a mesékben, az jelzi
a bál kezdetét. 
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Balázs Attila: nem szeretném, ha az árvízkárosultak sorsára jutnánk

Eljött a szalmakalap ideje!Fiataloké is az Inter-Art
Tamás András

„A gazdasági nehézsé-
gek és szûkös anyagi le-

hetõségek idején a kultúrá-
ból meríthetünk erõt a to-
vábblépéshez” – hangsú-
lyozta Horaþiu M. Josan
Nagyenyed polgármestere
az Inter-Art Képzõmûvésze-
ti Alkotótáborral párhuza-
mosan induló, Nagyenyedi
Ifjúsági Tábor megnyitóján.
A táborban ajánlások és
egyéb kitételek alapján kivá-
lasztott, 14-16 éves brassói,

gyulafehérvári, kolozsvári,
nagyenyedi gyerekek vesz-
nek részt, a francia kapcso-
lat révén pedig jövõre, Vichy
környéki gyerekek is várha-
tók. Vasárnap délelõtt a
Bethlen-kastélyban meg-
nyílt Öt ország – öt év címû
kiállításon a gyerekek, a
„barátság fájának” árnyéká-
ban, az elõzõ évek alkotása-
iból kaptak ízelítõt. 

A táborban angol–ma-
gyar–román tolmácsolással
többek között festészet, mo-
dellezés, grafika elõadások

lesznek, az oktatók közül
Alexandru Juga a bizánci,
és ennek vetületében az or-
todox ikonfestészet rejtel-
meibe kalauzolja el a részt-
vevõket. A tanulás mellett a
táborlakók kirándulhatnak
is, ismerkedhetnek a kör-
nyékkel, annak kultúrájával,
illetve a nagyenyedi és
torockói közösségekkel. A
táborban szerzett élményei-
ket július 18-án, az Inter-Art
Alapítvány galériájában, zá-
ró kiállításon tárják majd a
kíváncsiak elé. 

Közös fórum
a kultúráért
Sipos M. Zoltán

Milyen anyagi lehetõsé-
gekhez juthatnak azok a

kultúráért tevékenykedõ
szervezetek, amelyek részt
vesznek  az Európai Tanács
Kultúra programjában?
Hogy kell megírni egy sike-
res pályázatot és milyen le-
hetõségei vannak egy szer-
vezetnek, amely társulva ha-
sonló profilú európai szer-
vezetekkel, közös projekte-
ket szeretne megvalósítani?
Ezekre és hasonló kérdések-
re kaptak választ Bonchidán
azok a civil szervezetek kép-
viselõi, akik szerettek volna
megismerkedni az EU-s pá-
lyázatokkal és részleteseb-
ben a Kultúra keretprog-
rammal. A Bánffy-kastély-
ban hétvégére meghirdetett
programsorozat célkitûzése
Tarr Margit, a Transylvania
Trust Alapítvány munkatár-
sa szerint az, hogy a kultúra
iránt elkötelezett határon
belüli és kívüli civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek és
alapítványoknak közös fó-
rumot biztosítson. „Az Eu-
rópai Unió keretein belül
nélkülözhetetlenek ezek a
találkozók, csak így va-
gyunk képesek színvonalas
programokat, projekteket
megalkotni.  A beszélgetése-
ken elsõsorban az észak-er-
délyi térség, valamint ma-
gyarországi és szerbiai érde-
keltek jelentek meg. Remél-
jük, hogy lesz folytatása a
kezdeményezésnek –
mondta el lapunknak Bian-
ca Florea szervezõ. 

Vlad Þepeº portréja 
Bukarestben

Drakula – a vajda és vámpír
címmel nyílt kiállítás a buka-
resti Szépmûvészeti Múze-
umban.  A vlach vajda rej-
telmes világába kalauzoló
tárlat egyik különlegessége
egy 16. századi, névtelen
német festõ által készített
híres Vlad Þepeº portré,
amely Romániában elõször
kerül bemutatásra. A kiállí-
tást 2008-ban Bécsben is be-
mutatták a Kunsthistorisches
Múzeumban is a Bram
Stoker szerezte Drakula címû
regény kiadásának 111. év-
fordulójának tiszteletére és
céljuk a vlach vajda és a
vámpír-mítosz összefüggése-
inek vizsgálata volt valós tör-
ténelmi kontextusban.

Restaurálták a milói 
Vénuszt

A milói Vénusz, a párizsi
Louvre leghíresebb görög
mûvészeti kincse több hóna-
pos restaurálás után ismét
méltó helyen áll a világ leg-
látogatottabb múzeumában,
írja az MTI. A csaknem két-
száz éve Franciaországba ér-
kezett antik nõszobor né-
hány titkát is feltárta, miköz-
ben gondosan megtisztítot-
ták a múlt porától. A remek-
mûvet, amely a Szamothra-
kéi Szárnyas Gyõzelem nõ-
alakja és a Mona Lisa mel-
lett a Louvre három leghíre-
sebb alkotásának egyike, egy
külön erre a célra berende-
zett igen nagy teremben he-
lyezték el, hogy az évente
elõtte elvonuló hatmillió lá-
togató a lehetõ legkedvezõbb
körülmények között csodál-
hassa meg szépségét.

Nagybányai festõk 
vendégségben

A Nagybányai Tájképfestõ
Telepen alkotók képeibõl
nyílik kiállítás a hódmezõvá-
sárhelyi Alföldi Galériában
vasárnap, az érdeklõdõk
több mint harminc kortárs
mûvész munkáival találkoz-
hatnak a patinás kiállítóhe-
lyen egészen szeptemberig.
Nagy Imre mûvészettörté-
nész és múzeumigazgató a
tárlatról az MTI-nek el-
mondta: az Alföldi Galéria
két emeleti termében és az
elõtte levõ folyosón helyez-
ték el a festményeket, ame-
lyek Vásárhely testvérvárosá-
ból, Nagybányáról érkeztek. 

A búcsút pénzzel járják

Idén százezer lejt fordít a Fe-
hér megyei tanács a népsze-
rû gãinai leányvásár megtar-
tására. A július 17–18.-i hét-
végén, az üres kassza ellené-
re a megyei közigazgatás
nem mond le a néhány évvel
ezelõtt a szabadalmi hivatal-
nál bejegyzett ünnepélyrõl.
Mióta a tanács exkluzív jo-
got szerzett a leányvásárra,
eredetiségének megõrzésére
törekszik. Idén a helyi ön-
kormányzat, a népi meste-
rek mellett, az elõzõ évekhez
hasonlóan a szomszédos bi-
hari, aradi, hunyadi, Kolozs
megyei vendégekre számít. Az idei ifjúsági táborlakók az elõzõ évek terméseivel is megismerkedhettek

Színházi leépítések?
Tiltakoznak a kulturális intézetek a létszámcsökkentés ellen
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Konstanca és Tulcea kör-
nyéke is „ostrom alá” ke-

rült a hétvégén, miután a he-
tek óta tartó áradás meg-
gyengítette az árvízvédelmi
rendszereket, Galac viszont –
egyelõre – megmenekült,
ugyanis a Duna a vártnál ala-
csonyabban tetõzött. Bár a
Pruton kívül apadni kezdtek
az ország nagyobb folyói, a
katasztrófahelyzet még min-
dig fennáll. Tegnap újabb sár-
ga vészjelzést adott ki az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálat az északkeleti megyék-
re: készültség van érvényben
a Maroson, a Besztercén, a
Tatroson és az Olton is. A ké-
szültség a Prut mentén a leg-
fokozottabb: Ukrajna felõl
újabb árhullám érkezik a fo-
lyón, a hétvégén a víz szintje
elérte a 797 centiméteres re-
kordmagasságot.

Félig kész gátak

Konstanca megyében Gir-
liciu és Ciorbanu községek-
nél áztak át a töltések, a véd-
gátakat buzgárok és vízátfo-
lyások gyengítették, s bár a
helyszínen dolgozott a me-
gyei katasztrófavédelem több
száz munkatársa, a dobru-
dzsai határrendészet állomá-
nya és háromszáz önkéntes
is, az ár elöntötte a környék-
beli házakat. Víz alá került
kétszáz hektár termõföld is, a
helyi szakértõk szerint való-
ságos „agrárkatasztrófa”
sújtja a környéket. A Tulcea
közelében történt gátszaka-
dás azonban a konstancai ká-
rokat is meghaladta: a
Ceatalchioi község közelé-
ben átázott töltés miatt négy
napon át folyamatosan tele-
pítették ki az embereket a
katasztrófaelhárítás munka-
társai, akik a súlyosabb károk
elkerülése érdekében arra
kényszerültek, hogy a teher-
mentesítés érdekében átvág-
ják a védgátat. A beavatko-
zásra az után került sor, hogy
a megyei vízügyi hatóság
szakemberei megállapítot-
ták: szakszerûtlenül épült fel

a töltés, és a helyi önkor-
mányzat be sem fejezte a tel-
jes árvízvédelmi rendszer
építését. 

Galacon a múlt héten új
védgát emelésére kényszerül-
tek a helyi hatóságok, a meg-
lévõket pedig megerõsítették
és megemelték: történelmi
rekordot ért el a Duna víz-
szintje, amelynek tetõzését a
hétvégére prognosztizálták a
vízügyi hatóságok. A rendkí-
vüli mértékben megduzzadt
folyam ugyan nem érte el az
elõre jelzett mértéket, de

négy nap apadás után tegnap
ismét nõtt a vízhozam: teg-
nap 656 centiméteres volt a
Duna vízszintje. Bár ez az ér-
ték is rendkívül magasnak
számít, a helyiek bíznak ab-
ban, hogy a múlt heti beavat-
kozásoknak köszönhetõen
biztonságban van a város, an-
nál is inkább, hogy az ideigle-
nesen, gyors ütemben kiépí-
tett árvízvédelmi rendszer jól
mûködik. A meglévõ beton-
töltést 4,5 kilométer hosszú-
ságban homokzsákokkal
emelték meg a katasztrófael-
hárítás emberei, így akadá-
lyozva meg azt, hogy a Duna
8 ezer ember lakóhelyét és 12
ezer munkahelyét veszélyez-
tesse. Jelenleg 250 ezer ho-

mokzsák „szegül ellen” Ga-
lac közelében a megduzzadt
folyamnak. Az ideiglenes
védgátemelést Emil Boc mi-
niszterelnök ígérte meg múl-
heti munkalátogatásán a vá-
rosnak, a végleges töltés épí-
tésének lehetõségét a hétvé-
gén Mihai Capra, a belügy-
minisztérium szakállamtitká-
ra vetette fel. Az államtitkár
szerint gyorsan és felelõsen
kell dönteni, mert az ideihez
hasonló katasztrófa bármi-
kor bekövetkezhet. A szakér-
tõ úgy véli, a kikötõváros tel-

jes vonzáskörzetében ki kell
építeni a megfelelõ árvízvé-
delmi rendszert, nem elég
csak a kikötõre, a lakott terü-
letekre és a gazdaságilag fon-
tos kerületekre összpontosí-
tani. A belügyi tárca képvise-
lõje továbbá figyelmeztetett
arra is, hogy jogszabályban
kell rendezni a védgátak épí-
tésének és felügyeletének kér-
dését, ezek egy része ugyanis
az Országos Vízügyi Ható-
ság hatésköre, egy része pe-
dig az önkormányzatokhoz
tartozik. 

Ártér-rehabilitációt!

A szakállamtitkár nyilat-
kozatával egy idõben adott

ki jelentést a Természetvé-
delmi Világalap (WWF) ro-
mániai képviselete. Orieta
Hulea, a WWF Duna–Kár-
pátok programjának igazga-
tója figyelmeztetett: ha Ro-
mánia a következõ öt évben
nem rendezi a Duna árterü-
letének helyzetét, akkor év-
rõl évre számítani kell az idei
katasztrófa megismétlõdésé-
re. A WWF képviselõje úgy
véli, hogy az illegális építke-
zések, a mezõgazdasági te-
rületek indokolatlan kiter-
jesztése megfosztotta a Du-

nát árterületétõl. Olyan fo-
lyamrehabilitációs progra-
mot kell elindítanunk – fi-
gyelmeztetett Hulea –, ami-
lyent Hollandia 1993-ban
hajtott végre. A hollandok
akkor döntöttek így, amikor
rájöttek, nem emelhetõk a
végtelenségig a már meglévõ
gátak.” 

Lészen töltés!

Nem csitult a hétvégén az
árvíz miatt hetek óta tartó
nyilatkozatháború sem.
Traian Bãsescu továbbra is
kitartóan járja az országot: a
katasztrófa sújtotta területe-
ken egymást váltják az elnöki
ígéretek és szidalmak. A

Neamþ megyei Buruieneºti
községben háromezer ember
kitelepítésére került sor, miu-
tán a Szeret egyik percrõl a
másikra elsodorta a telepü-
lést. A helyiek arra panasz-
kodnak, hogy ma már „ruti-
nosan” menekülnek az ár
elõl: 2005-ben és 2008-ban
kísértetiesen hasonló ütem-
ben „borotválta le” a falut az
ár, a folyó útját semmilyen
töltés, gát nem állja. Traian
Bãsescu azonnal reagált a pa-
naszokra, és megígérte, hogy
a soron következõ kormány-
ülésen egy hét kilométeres
védgát építésére különít el
forrást a kormány. A helyi
önkormányzat vezetõje
azonban az államelnöki beje-
lentésre reagálva kijelentette:
a térségben az elmúlt évek-
ben is sok hangzott el az ígé-
retekbõl, de tényleges segítsé-
get csak a külföldi segélyszer-
vezetektõl remélhettek a he-
lyiek. Bãsescu nem maradt
adós a válasszal: az államel-
nök azt tanácsolta a polgár-
mesternek, ha jobban bíznak
a helyiek a külföldiekben, ak-
kor továbbra is tõlük kérje-
nek és várjanak adományt.
Victor Ponta a szociálde-
mokrata pártelnök Suceava
megyébe utazott „árvíz-láto-
gatásra”, Zvoriºtea község-
ben azzal vádolta a kor-
mányt, hogy az árvízvéde-
lemre elkülönített pénzt ta-
valy más jellegû beruházá-
sokra fordították, abban bíz-
va, hogy „úgysem lesz rá
szükség”.

A hétvégén Elena Udrea, a
fejlesztési minisztérium tár-
cavezetõje nyilatkozatban
összegezte az idei árvizek
részleges mérlegét. Ennek
megfelelõen a megáradt fo-
lyók július 6-ig 3483 ingatlan-
ban tettek kárt, 731 híd
omlott le. A közutak állapota
is aggasztó: 360 kilométernyi
megyei út súlyosan megsé-
rült, 34 kilométer teljesen jár-
hatatlanná vált. A községi
utak esetében 1139 kilomé-
tert ért súlyosan az áradás. A
július 6-ig okozott károk ösz-
szege eléri a 247 millió lejt,
azaz 58.4 millió eurót. 

Röviden

Fogy a népesség

Ismét csökkent a hazai né-
pesség: a legutóbbi adatok
szerint májusban 5181 em-
berrel élt kevesebb Romániá-
ban, mint áprilisiban. Az
Országos Statisztikai Hivatal
(INS) nyilvántartása szerint
16 076 gyerek született az év
utolsó tavaszi hónapjában,
67-el kevesebb, mint április-
ban. A tavalyi adatokhoz ké-
pest szembeszökõ a különb-
ség: idén 2173 gyerekkel
született kevesebb, mint egy
évvel korábban. Májusban
11 008 házasság köttetett –
2265-el több mint a megelõ-
zõ hónapban, és 2959 válást
mondtak ki a hazai bírósá-
gok. 2009-ben a lakosság-
csökkenés is mérsékeltebb
volt, ekkor az idei adatok-
hoz képest feleannyival,
2765 személlyel csökkent a
népesség.

Díszpolgár lett 
a pátriárka

Díszpolgárává avatta Brassó
városa Daniel pátriárkát, a
román ortodox egyház feje a
hétvégén vette át a kitünte-
tést. Az eseményen jelen
volt Laurentiu Streza erdélyi
mitropolita, részt vett továb-
bá Argeº valamint Hargita
és Kovászna megye érseke.
A három napos ünnepségso-
rozat keretén belül Daniel
pátriárka felavatta a helyi or-
todox öregotthont is. 

Jön a hazai börtönreform

A román büntetésvégreha-
jtás teljes átalakítására van
szükség, jelentette be a hét-
végén az Országos Büntetés-
végrehajtási Felügyelet veze-
tõje, Ioan Bãla. A reform el-
sõdleges célja a hazai fog-
vatartottak rehabilitációja és
integrációja. Az átalakítás
azonban a többi hazai intéz-
mény-átszervezéssel ellentét-
ben nem takarékossági
szempontok alapján, hanem
a korszerûsítés jegyében tör-
ténik. Az intézményvezetõ
úgy véli, hogy a hazai bün-
tetésvégrehajtás csak akkor
lehet eredményes és célsze-
rû, ha a rendszerbe bekerü-
lõknek esélyt nyújt a szemlé-
letváltásra, új és elfogadható
életformák elsajátítására, a
fejlõdésre,  a társadalmi in-
tegrációra. A frissen bemuta-
tott programot példa nélküli-
nek nevezte a hazai jogszol-
gáltatás történetében. A ter-
vek szerint két olyan vállal-
kozás is indul, amelyek lehe-
tõséget biztosítanak a fog-
vatartottak eredményes fog-
lalkoztatására, és elõkészítik
a hazai jogszabályok teljes
reformját. 

Ingyen bicikli

A környezetkímélõ kerékpá-
rozás népszerûsítése érdeké-
ben Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter  ingye-
nes bicikli kölcsönzõ progra-
mot indított Marosvásárhe-
lyen. A kerékpárokat sze-
mélyazonossági igazolvány
felmutatásával lehet kölcsö-
nözni, az érdeklõdõket száz
biciklibõl álló készlet várja.

Ostrom alatt a kikötõvárosok

Apadnak a hazai folyók: nyomukban helyrehozhatatlan árvízkárok Fotó: Mediafax
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Bezárhatják azokat a
kórházakat, amelyeket

nem vesznek át a helyi ön-
kormányzatok – közölte
héltvégén Cseke Attila
egészségügyi miniszter. A
tárcavezetõ arról számolt
be, hogy a decentralizáció
révén a hazai kórházak 63
százaléka került át önkor-
mányzati felügyelet alá, ki-
lenc megye teljesítette sike-
resen a július elsejére kitû-
zött eredeti célt, és vette át a
hatáskörébe tartozó egész-
ségügyi intézményeket. A
tárcavezetõ elismerte, hogy
több megyében vitás még a
kórházak helyzete, de jelez-
te, hogy ezekbe a helyi né-
zeteltérésekbe nem kíván
beavatkozni a minisztérium,
a döntés joga ugyanis – fi-
gyelmeztetett Cseke Attila –

az önkormányzatoké.
„Meg fogunk húzni egy ha-
tárt – nyilatkozta szigorúan
az egészségügyi tárca veze-
tõje – , és ott, ahol nem ér-
dekeltek a helyi önkor-
mányzatok az átvételben,
intézménybezárásra kerül-
het sor”. Cseke jelezte,
hogy a közeljövõben felmé-
rik azoknak a kórházaknak
a kihasználtságát, amelyek-
nek az átvételét megtagad-
ták a helyi illetékesek. El-
mondása szerint megyei jo-
gú intézményeket semmi-
képpen sem szüntetnek
meg, de a kisebb egészség-
ügyi központok bezárása
megfontolásra kerül.
Szeben megyében például a
megyei önkormányzat
azért nem vett át három he-
lyi intézményt, mert azok
adósságállománya rende-
zetlen. 

Kórházakat zárnak be?

Munkatársunktól

Az utóbbi tíz év leggyen-
gébb eredményével zá-

rult az idei érettségi: a matu-
randusok 69.30 százaléka
vette sikerrel az idei vizsga-
idõszakban az akadályokat.
Ehhez hasonló gyenge ered-
ményre csak 2003-ban volt
példa, akkor a végzõsök
76,82 százaléka teljesített si-
keresen. A hétvégén az ok-
tatási tárca közzétette a fel-
lebbezések utáni végleges
eredményt, miszerint idén
61 946 diák sikertelenül sze-
repelt a vizsgákon. Az érett-
ségirõl 244 diákot zártak ki
csalás miatt: „tömeges lebu-
kásra Kolozs, Fehér, és
Galac megyében is sor ke-
rült, ezeknek a visszaélések-
nek a vizsgálata jelenleg is
folyik. A vizsgák lejárta

után benyújtott fellebbezé-
sek eredményeképpen 2 szá-
zalékkal nõtt a sikeresen
vizsgázók aránya. Az idei
érettségit a legtöbben Su-
ceava megyében teljesítették
sikeresen (itt a vizsgázók
88,94 százaléka felelt meg a
követelményeknek), Bihar
megye a második a ranglis-
tán (a sikeres vizsgázók ará-
nya 87,48 százalék), de pél-
daértékûen szerepelt Hu-
nyad, Arad és Neamþ megye
is. A legtöbb sikertelenül
vizsgázó Ialomiþa megyé-
ben volt (a maturandusok
48.87 százaléka elbukott),
de nagyon rosszak az ered-
mények Galac, Damboviþa,
Cãlãraºi, Iaºi és Brassó me-
gyékben is. 

A hétvégéig iratkozhattak
be azok a diákok az idei pót-
érettségire, akik az elsõ vizs-

gaidõszakban sikertelenül
szerepeltek, valamint azok,
akik nem vettek részt a meg-
hirdetett vizsgák valamelyi-
kén. A pótérettségit augusz-
tus utolsó és szeptember el-
sõ heteiben tartják. Augusz-
tus 23-án és 24-én román
nyelvi készségeiket bizo-
nyíthatják a pótérettségi-
zõk, 24 és 25 között az ide-
gen nyelvi készségfelmérés-
re kerül sor, míg 26 és 27 kö-
zött a számítógépes ismere-
teket ellenõrzik a vizsgázta-
tók. A román írásbelire au-
gusztus 30-án, a magyarra
31-én kerül sor. Szeptember
1-jén a kötelezõ szaktan-
tárgy, szeptember 3-án a vá-
lasztható, nem szakirányú
tantárgy írásbelije zajlik. A
végleges eredmények kifüg-
gesztése szeptember 9-én
történik. 

Érettségi: felének sikerült



Röviden

Farkas István

„Nem tudom kommentálni a
lemondásomat beharangozó

hírt. Ám azt elmondhatom:
számtalan jelét látom annak,
hogy szolgálataimra nem tarta-
nak igényt” – jelentette ki az
ÚMSZ-nek Cselényi László. La-
punk azért kereste meg a Duna
Televízió elnökét, mert a Magyar
Távirati Iroda (MTI) a kuratóriu-
mához közeli forrásokra hivat-
kozva pénteken arról írt, hogy
Cselényi László készül benyúj-
tani a lemondását. A hírügynök-
ség szerint a tévéelnök a kurató-
rium csütörtök esti ülésén be-
szélt döntésérõl, amelyet azon-
ban hivatalosan csak a jövõ hé-
ten jelent be.

Az MTI információi szerint
Cselényi lemondásának hátteré-
ben az áll, hogy Szabó László, a
Hungária Televízió Közalapít-

vány kuratóriumi elnökségének
Fidesz által delegált tagja pár
napja a tévének bedolgozó cégek
korrupciógyanús üzleteinek ki-
vizsgálását kérte. „A tévé tulaj-
donképpen nem létezõ, fantom
cégekkel kötött szerzõdést, ame-
lyeknek tulajdonosa ismeretlen,
székhelye pedig nincs. A szerzõ-
déseket Cselényi László írta alá”
– állítja Szabó László.

A felügyelõ bizottság két soro-
zat ügyében indít eljárást – tud-
tuk meg Cselényitõl, aki lapunk-
nak azt nyilatkozta, hogy Szabó
László vádjainak semmiféle
alapja nincs, eltúlozta a szerzõ-
dések ügyét. „Ezek a rágalmak a
jereváni rádiós viccekre emlé-
keztetnek. És amúgy is, nem
nagy kunszt felfedezni, hogy én
írok alá szerzõdéseket. Évente
több ezret látok el a kézjegyem-
mel” – mondta Cselényi. A Du-
na Televízió elnöke kijelentette:

reméli, hogy a közalapítvány el-
lenõrzõ testületének sikerül bebi-
zonyítani, hogy tévesek Szabó
László gyanakvásai. „A felügye-
lõ bizotságnak nem az erkölcsi
tisztaságomat kell bebizonyíta-
nia, hanem azt, hogy a szerzõdé-
sek nemcsak jogszerûek, hanem

messzemenõen a Duna Televízió
érdekeit is szolgálják” – fogal-
mazott a tévéelnök. „Összehan-
golt, ádáz konkurenciaharc mi-
atti össztûz ez” – summázta az
elmúlt napok eseményeit Cse-
lényi. Hangsúlyozta, a Duna Te-
levíziót mindig akkor támadták,
amikor a médiatörvényrõl tár-
gyaltak, „mintegy kiemelve,
hogy változtatni kell, mert a régi
rendszer rosszul mûködik”. 

„Az új médiaholding (a Fi-
desz által kezdeményezett mé-
diatörvény szerint a Magyar Tele-
vízió, MTI, Magyar Rádió, Duna
TV egyszemélyes részvénytársa-
ságként mûködne, az alapítói és
részvényesi jogokat a Közszol-
gálati Közalapítvány látná el –
szerk. megj.) a totális összeomlást
készíti elõ. Ha felkérnének, ak-
kor sem vennék részt abban, ami
készül” – fogalmazott Cselényi
László. 

Lovaggá hamisította magát Jeffry Vong
Szu En malajziai politikus, aki olyan fo-
tót kreált, amelyen lovaggá avatja õt II.
Erzsébet brit királynõ. Lovagságát sajtó-
közleményben tudatta országa népével,
amely azután ünnepelte is, mert Malaj-
ziában fontosnak tartják a titulusokat.
Csakhogy kiderült: a fotó csalás, csupán
a fej Vongé. 
Brit részrõl közölték, hogy Vong Szu En
nevû személy a királynõ születésnapi ün-
nepségén még csak a vendéglistán sem
szerepelt, nemhogy a lovaggá ütöttek
vagy más kitüntetettek lajstromán. Vong
azonban továbbra is kitart lovagsága
mellett. Állítása szerint szerepéért az Or-
vosok Határok Nélkül segélyszervezetben
tüntették ki. Kíváncsi vagyok, hogy a
malajziai kollégát mikor ûbereli valame-
lyik honi politikus. 

(efi)

Száz szó

Szavazógép

Lemond Cselényi László?

Dokumentumfilm készül 
a YouTube-felhasználók felvételeibõl

Dokumentumfilm készül a YouTube-fel-
használók felvételeibõl, amellyel a jövõ ge-
nerációjának kívánják bemutatni a globális
internetközösség egy napját – írja az MTI.
Ridley Scott és Kevin McDonald holly-
woodi rendezõk a videómegosztóra felke-
rülõ, a július 24-i mindennapi életet meg-
örökítõ felvételekbõl fogja összeállítani a
filmet. A Life in One Day (Az élet egy napban)
címû dokumentumfilmhez a világ minden
tájáról összesen 20 felhasználótól válogat-
nak felvételeket. Az alkotást idõkapszulá-
nak szánják, a videók feltöltõi társrendezõ-
ként szerepelhetnek majd az alkotásban.
Jelentkezni a ww.youtube.com/lifeinaday cí-
men lehet, a film premierje jövõ januárban
lesz a Sundance Filmfesztiválon. 

A kormány és a szemetelõk 
felelõsek az árvízért

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
a kormány és a szemetelõ állampolgárok
együttesen vonhatók felelõsségre az árvíz
okozta helyzetért. A maszol.ro szavazógé-
pen feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön sze-
rint ki vonható felelõsségre az árvíz okozta
helyzetért?) válaszoló olvasóink többsége
szerint a kormány és a szemetelõ lakosság
a felelõs az árvízkárokért. A szavazók har-
minc százaléka azonban úgy véli, senki
nem okolható a katasztrófáért.

E heti kérdésünk: 

Hol nyaral idén nyáron?
1. A tengerparton
2. A hegyekben
3. Külföldön
4. Sehol
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Fiatal filmesek Agyagfalván
Baloga-Tamás Erika

A Székelyudvarhely melletti
Agyagfalvára érkeztek a hét-

végén Makóról a Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Film- és
Videómûhelyek, illetve Fesztivá-
lok Találkozójának mintegy 50,
13–29 év közötti görög, magyar,
német és erdélyi résztvevõje. A
Közelítés Európára, Erdélyre
mottójú táborban a filmkészítés
mellett a szervezõk legfõbb cél-
ja, hogy a különbözõ országok-
ból érkezõ fiatalok között kultu-
rális párbeszéd jöjjön létre. 

Nagy nevek

Munkájukat olyan neves szak-
emberek kísérik figyelemmel,
mint Tobias Rahm, a Berlini Mé-
diafesztivál technikai vezetõje, és
Nikos Theodosiou, a görögor-
szági Olympia Filmfesztivál mû-
vészeti vezetõje és a Camera
Zizanio Filmfesztivál igazgatója.

A rendezvényen részt vesz
Mark Hemmings elismert kana-
dai fotómûvész, aki a tábori ese-
ményeket fotózza. „Miután
szemrevételeztem az Agyagfal-
váról készített fotókat, gondol-
kodás nélkül elfogadtam a meg-
hívást. Úgy éreztem, hogy ezt
nem szabad kihagyni, hisz ilyen
lehetõség ritkán adódik az em-
ber életében. Szeretném minél
több embernek bemutatni ezt a

világot” – fogalmazott a fotó-
mûvész a rendezvény hétvégén
tartott sajtótájékoztatóján. 

Honi szépség és közvetlenség

Azért, hogy a fiatal résztvevõk
a filmkészítésen túl egymás kul-
túrájával is megismerkedhesse-
nek, vegyes csapatokat alkotva
dolgoznak, önállóságukat hiva-
tott erõsíteni ugyanakkor az a le-
hetõség, hogy a találkozó fõ
programjait és eseményeit ma-
guk alakíthatják ki. „A 11 napos

együttlét legnemesebb feladata
az, hogy a fiatal filmesek szemé-
lyes érzéseikkel, gondolataikkal,
cselekedeteikkel, alkotásaikkal
elutasítsák a megkülönböztetés,
kirekesztés, diszkrimináció min-
den formáját” – hangzott el a saj-
tótájékoztatón. A tábor ideje
alatt ugyanakkor különbözõ or-
szágok fesztiváljainak legjobb
filmválogatásait is megtekintik,
ezekrõl szakemberekkel folytat-
nak konzultációkat, és bepillan-
tást nyerhetnek az erdélyi kultu-
rális életbe, szokásokba. „Legelõ-

ször két évvel ezelõtt jártam Er-
délyben. A táj szépsége, az itt élõ
emberek közvetlensége annyira
megragadott, hogy egy évvel ez-
elõtt elhatároztam: idén Agyag-
falva lesz a kiemelt helyszín” –
mesélte Czibolya Kálmán a Ma-
kói Videó-és Mûvészeti Mûhely
vezetõje, a Zoom to Europe fesz-
tivál igazgatója. Mint megtud-
tuk, az Agyagfalván készült fel-
vételek a makói stúdióban ölte-
nek végleges formát és nemzet-
közi fesztiválokon, szemléken
kerülnek bemutatásra. 

Kínában marad a Google
MTI

Megerõsítette a kínai informa-
tikai szakhatóság azt a hírt,

miszerint meghosszabbították a
Google kínai üzemeltetõjének mû-
ködési engedélyét – jelentette teg-
nap a Hszinhua hírügynökség. A
Google tartalomszolgáltatásra vo-
natkozó kérelmét június 29-én
nyújtották be. Ebben a Beijing
Guxiang Information Techno-
logy Co. Ltd. kötelezettséget vál-
lalt „a kínai törvények betartásá-
ra” és arra, hogy „a vállalat tar-
tózkodik olyan jogellenes tartal-
mak szolgáltatásától, amelyekre a

kínai távközlésre vonatkozó sza-
bályozás 57. számú jegyzéke ki-
tér”. A jegyzék megállapítja, hogy
bármely szervezet vagy magán-
személy számára tilos az inter-
netet olyan tartalmak terjesztésé-
re használni, amelyek az állam-
hatalom elleni felforgató tevé-
kenység kísérletének szándékát
fejezik ki, veszélyeztetik az állam-
biztonságot, sértik a nemzeti te-
kintélyt és érdeket, vagy a nemze-
tiségek közti gyûlöletre, megosz-
tásra bujtanak fel, illetve pornog-
ráfiát, vagy erõszakot közvetítenek.

A vállalat azt is elfogadta, hogy
az általa nyújtott tartalom ellen-

õrzésére a kormányszervek joga.
A Guxiang alapvetõen kötelezett-
séget vállal a hosszabbításhoz
szükséges feltételek teljesítésére.
Kína folytatja a nyitás politikáját,
és örömmel fogadja a külföldi be-
fektetõket, de a kormány a törvé-
nyi alapú igazgatás elvéhez tartja
magát. A Google múlt hét pénteki
közleményében nagy örömét fe-
jezte ki, amiért a kínai kormány
megújította internetes tartalom-
szolgáltatási engedélyét, s – mint
írta – arra készül, hogy kínai fel-
használóinak továbbra is kínálja
„keresési szolgáltatásait és helyi
termékeit”. 

Tobias Rahm és Nikos Theodosiou agyagfalvi terepszemlét tart

Cselényi László, a Duna TV elnöke

Fotó: zoomtoeurope.hu



Ma Dalma, Izabella nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Dalma magyar eredetû
nõi név, a jelentése: testes.
Az Izabella név az Elisa-
beth (Erzsébet) spanyol
eredetû alakváltozata, je-
lentése: bál isten fölemelt.
Holnap Jenõ és Henrik
napja van.

Évfordulók
• 1543-ban VIII. Henrik
angol király feleségül vette
hatodik, egyben utolsó fe-
leségét, Catherine Parr-t.
• 1954-ben Elvis Presley
aláírta elsõ lemezszerzõ-
dését a Sun Records-szal.

Vicc 
A híres autóversenyzõt
halálos baleset éri. Az öz-
vegyet behívják a hulla-
házba, hogy azonosítsa a
hullát. A boncmester ki-
húzza az elsõ fiókot: üres,
másodikat: üres, harma-
dikat: üres. Ekkor meg-
szólal az özvegy:
– Igen, õ az, megisme-
rem. Sose volt benne az
elsõ háromban!

Recept
Avasi pincepörkölt
Hozzávalók 
(4 személyre):
70 dkg sertéstarja, 60 dkg
burgonya, 4 fej vöröshagy-
ma, pár gerezd fokhagyma,
bors, só, pirospaprika, 2 db
zöld paprika, 2 db paradi-
csom, 3 dl fehér bor.
Elkészítés: A tarját bepá-
coljuk: a húst felkockáz-
zuk, besózzuk, beborsoz-
zuk, apróra vágott fokhagy-
mával megszórjuk, ráönt-
jük a bort, majd annyi vizet
öntünk még hozzá, hogy a
húst teljesen ellepje. 1 nap-
ra hûtõbe tesszük. Majd
másnap, a vöröshagymát
zsíron üvegesre pirítjuk,
megszórjuk egy kis fûszer-
paprikával, hozzáadjuk a
kockákra vágott zöldpapri-
kát és a paradicsomot,
majd a szintén kockákra
vágott burgonyát, s végül
felöntjük vízzel. Mikor már
egy kicsit megfõtt a burgo-
nya, hozzáöntjük a húst az
összes levével együtt, ha
kell fûszerezzük vagy önt-
sünk hozzá még bort. 
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Azok az emberek, akik megér-
tik egymást, ritkán értenek
mindenben egyet. A megértés
nem jelenti az egyetértést is.
Sokszor csodálkozva tapasztal-
juk, hogy minél inkább értjük
a másik ember gondolatait,
annál több különbséget fede-
zünk fel az õ és a mi gondola-
taink között. Azért van ez,
mert a másik megértésének

szép útján minél elõrébb hala-
dunk, minél inkább megismer-
jük a másikat, annál nyilvánva-
lóbb lesz személyiségének egyedi-
sége, különlegessége. Ez pedig
különbözõségének megtalálását
is jelenti. Gazdag az az ember,
aki gyönyörködni tud a másik
másságában. Csak az ostoba és
felületes ember törekszik mindig
véleményazonosságra. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Intenzív idõszak következik,
amikor is szívesen vesz részt helyi
rendezvényeken.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Partnerkapcsolati megújulás,
társas örömök várják. Egymásra
találást jeleznek a csillagok.
Pénzügyi nyereség várható.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A pénzügyek és a kapcsolattartás
fontos szerepet játszik tevékenysé-
gében. Társasági élete élvezetek
forrása lehet, ha tesz érte lépést,
és befogadóan viselkedik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Most a párkapcsolat mindennél
fontosabb az Ön számára. Lehet-
séges, hogy kibújt a szög a zsák-
ból, s Önrõl kiderül, hogy javít-
hatatlan romantikus alkat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Végre az Öné lehet valami, ami-
re régóta vágyik. Most úgy érzi,
nem is volt olyan nehéz megsze-
rezni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ragyogó a közérzete és alig vár-
ja, hogy a kedvteléseinek áldoz-
zon. Könnyû kalandok várhat-
nak most Önre.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Testvérét vagy rokonát érintõ
kellemetlenség zavarhatja meg
nyugalmát. Fontos döntéseket
kell a napokban hoznia, érthetõ,
ha feszült hangulatban van.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Csak akkor lesz sikeres, ha vak-
merõ természetét kordában tart-
ja. Próbálja tisztázni érzéseit,
partnerével közösen megtalálják
a megoldást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Távoli tájakra tervez utazást.
Igazából nem kitörni és mene-
külni akar, sokkal inkább a meg-
ismerés vágya hajtja.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyon mozgalmas lesz ez a hét
a Bak-jegyûek számára mind az
üzleti, mind a magánélet terén.
Személyes pénzügyei jól alakul-
nak, bár sok lesz a kiadása.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Használjon ki minden jó lehetõ-
séget! Csodálatos napot tölthet-
nek együtt kedvesével, esetleg egy
rövidebb utazás alkalmával.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Szerelmet, életörömöt jeleznek a
csillagok. Egy utazás érzelmi fel-
lendülést hoz. A szerencse Ön
mellé szegõdik.

Horoszkóp
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6.10 Tíz éve történt
6.30 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Élő népzene (ism.)
9.30 Világvándor
9.55 Sebaj Tóbiás
10.05 Mirabella Mama
házimozija
10.20 Gyerekkori könyve-
ink
10.45 A dzsungel könyve
11.10 Zorro 
(am. kaland sor.)
11.35 Újrakezdés 
(olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Térkép
15.50 Értékadók
16.25 Saint-Tropez 
A-tól Z-ig
17.20 Párizs, felülnézetből
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sorozat)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az elzásziak, avagy
a két Mathilde (fr.-ném. f.
dráma, 1. rész, 1996)
22.55 Saint-Tropez A-tól
Z-ig
23.50 Sporthírek
0.00 Kikötő - Friss (ism.)
0.10 Divathét (ism.)

RTL Klub, 15.30
Charles és Diana: nemesi tragédiák

Minden kislány arról álmodik, hogy egyszer egy herceg
menyasszonya lesz és világraszóló esküvőn megy majd fele-
ségül a délceg herceghez. A huszadik században ez már na-
gyon ritka alkalom, de a 18 éves Diana Frances Spencernek
ez az álma 1981. július 29-én teljesült. A wales-i herceggel
megtartott esküvője a lehető legpazarabb volt és a világ leg-
több országában milliók követték nyomon.

m1, 22.00
Ítéletlovasok

A „marhabárók” megelégelik, hogy képtelenek bármilyen
eredményre jutni, ezért két tucat texasi bérgyilkost fogadnak
fel a háború gyors megnyerésére. A bérgyilkosok először
Cain Hammett farmján, majd Antelope-városkán ütnek rajta.
Ebben a helyzetben már Harry Hammett is kénytelen állást
foglalni valamelyik fél mellett. Végül családját választja.

TV2, 22.20
Túlélésbõl jeles

Sam Decker az Öböl-háborúban és a volt Jugoszláviában le-
töltött katonai szolgálat után hazatér és tanárkánt helyezke-
dik el a környék legrosszabb hírű iskolájában. Délelőttönként
tanít, a délutánokat a büntetésben levő diákok felügyeleté-
vel tölti. Az egyik ilyen délutánon váratlan vendégek látogat-
ják meg az iskolát. Egy kíméletlen fegyveres csapat fészkeli
be magát az elhagyatottnak hitt iskolába.

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
10.00 Közös kutya 
(magyar tévéf., 1983)
11.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Régi magyar
országcímer
17.25 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar pop
19.10 Épített szépségek 
- Veszprém
19.40 Bob, a mester
20.00 Afrika 
gyöngyszeme 
(portugál kaland sorozat)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Afrika 
gyöngyszeme 
(portugál kaland sorozat)
22.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.05 Záróra
23.30 McLeod lányai
(asztrál kaland sorozat)
0.15 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
1.10 Ítéletlovasok 
(am. western, 2. rész,
2002)
2.40 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
4.20 Vezérlő fény 
(am. sor.)

7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! 
Játsszon! 
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.30 Charles és Diana:
nemesi tragédiák 
(am.-kan. életr. drám.,
1992)
17.15 A szerelem rabjai
(arg. filmsor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.0 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Végzetes vissza-
számlálás 
(kan.-am. akcióf., 1997)
2.40 Reflektor

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 regge-
li magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.20 Teleshop
12.30 Ki hitte volna?
(olasz családi film, 2007)
2./1. rész
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat (talk
show)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 Túlélésből jeles
(am.-kan. akcióf., 2003)
Közben. Kenósorsolás
0.05 A médium 
(am. krimisor.)
1.05 Tények Este
1.35 EZO.TV
2.30 El Nino - A Kisded
(magyar vígj., 1999)
4.05 Babavilág (ism.)
4.30 Animációs filmek

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

10.10 Dilis detektívek (so-
rozat) 11.05 Testvérek
(sorozat) 12.00 Kincsek a
padláson (ism.) 12.55 Se-
gítség, szülő vagyok! (is-
métlés) 13.55 A médium
(sorozat) 15.55 Gyilkos
számok (ismétlés) 16.55
Alice új élete (sorozat)
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Holdfény (so-
rozat) 20.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 21.20
Reklám-barátok (sorozat)
23.15 A főnök (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
BoxBuster: Giacobbe Fra-
gomeni - Krzysztof Wlo-
darczyk 15.30 Sport.ro
Hírek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ció (live) 20.05 Fogadás
félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling RAW 

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
(braz.-ind. sorozat)

8.05 Talpalatnyi tornádó
(am. vígjáték) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.05 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.00 Bűnjelek
(kan. thriller) 16.45 Hű-
ségeskü (am.-kan.-angol
romantikus dráma) 18.40
Sajttársak (am. romanti-
kus vígjáték) 20.10 Siya-
ma - A harcos város (thai.
akciófilm 22.10 Under-
world (am.-német-magyar
akciófilm) 0.20 Az igazság
árnyékában (am.-német
film)

7.00 A szív zenéje (soro-
zat) 8.00 Eltévedve Pana-
mába 9.30 Ezüstszerelem
(ism.) 11.30 A sátor
12.30 Hírek 13.15 Orvo-
sok 14.45 Árulás a család-
ban (sorozat) 16.30 Légy
a házastársam 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.45 Házasulandó fiam
van 20.30 A sátor 21.15
1001 éjszaka (török soro-
zat) 23.00 Romy és
Michelle - Szőkébe nem üt
a mennykő (amerikai víg-
játék, 1997)

9.00 McLeod lányai (sor.)
10.00 Foyle háborúja (so-
rozat) 12.00 Amy-nek ítél-
ve (sorozat) 13.00 Őran-
gyal (am. sorozat) 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Foyle háborúja (so-
rozat) 17.00 Fájdalmas
emlékek (am. filmdráma,
2003) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (sorozat) 20.00 Nash
Bridges (am. sorozat)
21.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 22.00 Virginia és
Blithe kiruccanása (am. f.
dráma)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 Kékfény (ism.)
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
Benne: Híradó, 
sporthírek, 
időjárásjelentés
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
Hétfőtől péntekig 
minden, 
ami szórakoztató!
18.40 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Önök kérték! 
Kívánságműsor
22.00 Ítéletlovasok 
(amerikai western, 2.
rész, 2002)
23.30 Az Este - kedd
0.05 Hírek
0.05 Sporthírek
0.10 Memento (ism.)
0.15 Teadélután (ism.)
1.15 Nappali (ism.)

7.30 Az első órában
8.00 Ormányos család
(anim. sor.)
8.30 Beaver 
mindent megold 
(amerikai vígjátéksor.)
9.00 Átváltozás
9.50 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, 
nyitókoncert
10.10 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
11.15 Restarurálás
12.15 Modern vizor
12.45 A palota ékköve
(ism.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
(ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európaim roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.20 A világ hercegnői
18.30 A palota ékköve
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Viva Zapata! 
(amerikai filmdráma,
1952)
23.00 Egy házasság port-
réja (angol-új-zélandi min-
isorozat)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Csillagközi romboló
(akció sor.)

7.00 Pro Tv hírek, 
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
14.00 Tessék parancsolni!
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
(szórakoztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Az igazság Annáról
(amerikai-német akciófilm,
2009)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái

(amerikai sor.)
0.00 Az igazság Annáról
(amerikai-német akcióf.)
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport, Időjárás
8.00 Jó reggelt 
Razvanal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Végrendelet 
(amerikai vígjáték, 2006)
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, Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 7 másodperc
(román-svéd-angol 
akciófilm, 2005)
Sz.: Wesley Snipes,
Tamzin Outhwaite
22.30 Híradó, Sport
23.30 Hősök 

(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígj. sor.)
1.15 Game Show: 
Smart Casino
2.10 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
2.45 Miami Vice (ameri-
kai akció sorozat) (ism.)

6.30 Micimackó 
(amerikai rajzfilm soro-
zat)
7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Aki tud, az nyer -
verseny
10.00 Senki se tökéletes
(román vígjáték sorozat)
10.30 Hammer boy
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Doktor Addison
(amerikai filmsorozat)
15.00 Dick és Dorothy
akcióban 
(kanadai-angol krimi,
2001) (ism.)
17.00 Aki tud, 
az nyer - verseny
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Griffelkin 
(kanadai-amerikai családi
vígjáték, 1999)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 A cég 
(amerikai akcióthriller,
1993)
2.30 Hírek, Sport
3.30 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
(ism.)

6.30 Autókereskedők -
TVR S2
7.00 Motorkerékpár-építő
VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
Egy kilométer vastag 
kemény szikla
9.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
10.00 Piszkos munkák 
- Koponyatisztító
11.00 Amcsi motorok
12.00 Hogyan működnek
a gépek?
13.00 A túlélés törvényei
- Csendes-óceáni szigetvi-
lág
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Trükkös tesók 
- A Badger feltámasztása
20.00 A túlélés törvényei
- Montana
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A tenger 
gladiátorai 
- A tökéletes vihar
23.30 Amerikai favágók
0.30 Cella-napló - Ohio
1.30 Tornádók nyomában
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
8.00 Párizsi jóbarátok 
(fr. sor.)
9.00 Utazások 
párhuzamos világokban
10.00 Hírek
10.20 Tengerparti
találkozás
12.00 Hírek, 
Sport
12.45 Néprajzi 
pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Ég és föld között
15.00 Együtt Európában
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le 
az árvízet!
18.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.30 A világ városai
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi, 2003)
20.00 Elisa lánya 
(olasz sor.)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek
23.10 Texasi krónikák -
Laredo utcái 
(amerikai minisorozat)
0.45 Motomágia
1.20 Victoria’s Secret
Fashion Show
2.05 A világ városai
(ism.)

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. július 13.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



ÚMSZSPORT2010. július 12., hhééttffõõ www.maszol.ro 11

Röviden
Gyõzött a Steaua, kikapott a Craiova

Barátságos labdarúgó-mérkõzésen az
Universitatea Craiova 2-0-ra kikapott a
horvát Eszéktõl. A temesváriak kétszer is
pályára léptek, a cseh másodosztályban
szereplõ SC Znojmót 3-2-re, az osztrák
Sportklub Bischofshofent pedig 15-0-ra
gyõzték le. A bajnoki ezüstérmes Unirea
Urziceni 3-1-re verte a lengyel Zaglebie
Lubint, a gyõztesek góljait Marinescu,
Epaminonda Nicu és Junior Dale sze-
rezte. A Steaua a görög Olympiakoszt
gyõzte le 1-0-ra Bogdan Stancu találatá-
val. Jó eredményt ért el a Rapid is, amely
1-1-re mérkõzött az Ajaxszal. A hollan-
dok De Jong góljával szereztek vezetést,
Sburlea a 81. percben egyenlített. 

Szávay megvédte címét 

A magyar Szávay Ágnes (7.) megvédte cí-
mét a 220 ezer dollár összdíjazású buda-
pesti salakpályás tenisztornán, amelynek
döntõjében 6-2, 6-4-re bizonyult jobbnak a
svájci Patty Schnydernél. Az elõdöntõben
Szávay a román Alexandra Dulgherut (2.)
gyõzte le 6-1, 5-7, 7-5-re, Schnyder pedig a
cseh Zuzana Ondraskovát 6-2, 4-6, 6-3-ra.
Szávay negyedik WTA-tornagyõzelmét
szerezte meg egyesben. A második helyen
kiemelt francia Aravane Rezai nyerte a
svédországi Bastadban rendezett, 220 ezer
dollár összdíjazású, salakpályás nõi tenisz-
tornát, miután a szombati döntõben 6-3, 4-
6, 6-4-re legyõzte a negyedikként rangsorolt
argentin Gisela Dulkót.

Hengerelt az All Blacks 

Remekül kezdett a hagyományos Tri Na-
tions rögbitornán Új-Zéland válogatottja:
Aucklandben, az All Blacks 32-12-re verte
Dél-Afrikát. A gyõztesek céljait Conrad
Smith, Ma’a Nonu és Kieran Read szerez-
te. Egy hét múlva ismét megmérkõzik egy-
mással a két csapat, amely ezúttal a wel-
lingtoni Westpac Stadiumban lép pályára.  

Pars nagyot dobott

Pars Krisztián a második helyen végzett a
kalapácsvetõk versenyében a barcelonai
nemzetközi viadalon. A magyar dobóatléta
76.42 méterig jutott, nála jobbat csak a né-
met színekben induló Sergej Litvinov pro-
dukált, aki 77.49 méterrel nyert. 

Loeb nyerte a Bolgár ralit 

A Citroënnel versenyzõ francia Sébastien
Loeb diadalmaskodott a Bolgár ralin, az
idei világbajnokság hetedik versenyén. A
címvédõ, sorozatban hatszor világbajnok
Loebnek ez volt a negyedik elsõsége ebben
a vb-idényben, és mostani sikerével meg-
erõsítette éllovas pozícióját az összetettben.
Mögötte a szintén Citroënt vezetõ spanyol
Dani Sordo végzett a második helyen, míg
a norvég Petter Solberg lett a harmadik.

Hosszú remekelt Los Angelesben 

A 400 m vegyes úszás megnyerése után
200 méteren a második helyen végzett
Hosszú Katinka a Los Angeles Grand Prix
elnevezésû viadalon. Az Amerikában tanu-
ló magyar kiválóság a rövidebbik vegyes
táv világbajnoka, a 2:11.01 perccel gyõztes
Ariana Kukors mögött 2:12.25-tel ért célba.
A hosszabb vegyes úszó számot Hosszú a
világ idei második legjobb eredményének
számító 4:34.68 perccel nyerte, Kukors má-
sodik lett.

Morattit eltiltották 

Az olasz labdarúgóbajnok, kupagyõztes,
egyszersmind Bajnokok Ligája-elsõ Inter-
nazionale elnökét, Massimo Morattit há-
rom hónapra eltiltották klubvezetõi teendõ-
inek ellátásától, mivel genovai kollégájával,
Enrico Preziosival annak hasonló jellegû
felfüggesztése idején tárgyalt Diego Milito
és Thiago Motta átigazolási ügyeirõl. 

Kézilabda

Turós-Jakab László

Elégedett lehet a 2011-es, férfi
kézilabda-világbajnokság

pénteken Göteborgban megejtett
sorsolásával a magyar válogatott:
a piros-fehér-zöld gárda az olim-
piai ezüstérmes Izland mellett
Ausztriával, Brazíliával, Norvégi-
ával és Japánnal küzd majd a B
csoport három továbbjutó helyé-
ért. „Elsõre nem tûnik nehéznek
a csoportunk, de azt elõre nem le-
het megmondani, hogy mely csa-
patok lesznek jók” – nyilatkozta
Csoknyai István. A szövetségi ka-
pitány hozzátette: „Fiatal, átala-
kuló csapatom nagy kihívás elé
néz, mert megpróbálunk az olim-
piai kvalifikáció szempontjából

fontos elsõ hét helyen végezni.
Ezt elérni azért is nehéz lesz,
mert bár hatosunk könnyebbnek
tûnik, a középdöntõben olyan vá-
logatottak várhatnak ránk, mint a
francia, spanyol vagy éppen a né-
met együttes.”

A 24 csapatos tornának 2011.
január 13. és 30. között Svédor-
szág ad otthont, a B csoport mér-
kõzéseinek két házigazdája Lin-
köping és Norrköping. 

Vasile Stângã szövetségi kapi-
tány bízik tanítványaiban. „Ez
egy elég jó csoport viszonyítva az
A jelûhöz, amelyben Franciaor-
szág, Németország és Spanyolor-
szág is helyet kapott. A horvátok-
kal az Eb-selejtezõkben is meg-
mérkõzünk, szerintem megnyerik
csoportjukat a vb-n. Az utolsó két
továbbjutó helyért a dánokkal és

a szerbekkel verekszünk majd, re-
mélem igyekezetünket siker koro-
názza” – mondta a tréner. 

A román válogatott Horvátor-
szággal, Dániával, Szerbiával, Al-
gériával és Ausztráliával került a
C jelû hatosba, a mérkõzések há-
zigazdái Malmö és Lund. 

A 22. férfi kéziabda-világba-
jnokság egyben kvalifikáció is a
2012-es, londoni nyári olimpiára.
A skandináviai seregszemle leg-
erõsebb csoportjának az A jelû tû-
nik, hiszen a címvédõ, egyúttal
olimpiai és Európa-bajnok franci-
ák a németekkel, a spanyolokkal,
a tunéziaiakkal, az egyiptomiak-
kal és a bahreiniekkel találkoz-
nak. A D csoportban a svédek a
lengyelekkel, a dél-koreaiakkal, a
szlovákokkal, az argentinokkal és
a chileiekkel mérkõznek meg.  

A román válogatottnak Horvátországgal, Dániával, Szerbiával, Algériával és Ausztráliával kell megküzdenie

Magyar szerencse
Kisorsolták a 2011-es férfi világbajnokság mérkõzéseit

Fotó: Mediafax

Labdarúgás

T. J. L.

Csak az egyik magyar induló
jutott tovább A labdarúgó-

Európa Liga-selejtezõ 1. forduló-
jából: az idegenbeli 2-2 után a
Gyõri ETO FC 3-1-re  nyert az
FC Nitra ellen. A Zalaegerszegi
TE és a KF Tirána második mér-
kõzése is 0-0-ra végzõdött, a
hosszabbításban azonban az al-
bánok találtak be, és 1-0-s össze-
sítéssel léptek tovább. A második
selejtezõkörben a gyõriekre a ka-
zah Atyrau vár. Az azeri Kazar
Lankaran hazai pályán 1-1-re
mérkõzött az Olimpia Balti
együttesével, a moldovaiak az
idegenben lõtt góllal jutottak to-
vább. Következõ ellenfelük a Bu-
karesti Dinamo. A második selej-
tezõkörben kapcsolódik be a Szé-
kesfehérvári Videoton is, ellenfe-
le a szlovén NK Maribor. A Te-
mesvár a harmadik selejtezõkör-
ben kapcsolódik be a küzdelem-
be, a Steaua pedig egyenesen a
rájátszásban (play-off). Az elsõ
selejtezõkör többi továbbjutója:
Siroki Brijeg (bosnyák), FC
Zesztafoni (grúz), KR Reykjavík
(izlandi), Ruch Chorzów (len-
gyel), Torpedo Zsodino (fehér-
orosz), Anorthoszisz (ciprusi),
FK Tauras (litván), FK Karabah
(azeri), Mogren (montenegrói),
HNK Sibenik (horvát), Dinamo
Tbiliszi (grúz), Bnei Jehuda (izra-
eli), Portadown (északír), MyPa
(finn), Dnyepr Mogiljev (fehér-
orosz), Randers FC (dán) 2-1,
Dacia Kisinyov (moldovai),
Gefle IF (svéd), FK Rabotnicki
(macedón), TPS Turku (finn),
Zrinjski (bosnyák), Dundalk (ír),
Kalmar FF (svéd). A második se-
lejtezõkör mérkõzéseire július
15-én és 22-én kerül sor. 

Tenisz

T. J. L. 

A címvédõ spanyolok két
nap után 0-3-ra álltak a há-

zigazda franciákkal a férfi te-
nisz-Davis- kupa Világcsoport-
jának negyeddöntõjében, s ezzel
búcsúztak az idei sorozattól.
Nagy küzdelemben dõlt el az el-
sõ két pont sorsa, Gael Monfils
7-6 (3), 6-2, 4-6, 5-7, 6-4-re verte
David Ferrert, Michael Llodra
pedig 6-7 (5), 6-4, 6-3, 7-6 (2)
arányban Fernando Verdascót.
A párost is Guy Forget tanítvá-
nyai nyerték. A franciák végül
5-0-ra nyertek miután Gilles Si-
mon 7-6 (4), 7-6 (7)-re verte
Nicolas Almagrót, Benneteau
pedig 7-6 (3), 6-4-re Lopezt.  A
chilei Coquimbóban a vendég
csehek nem hibáztak az elsõ há-
rom mérkõzésen: Ivo Mi-
nar–Nicolas Massu 6-0, 6-2, 6-
3, Jan Hajek–Paul Capdeville 6-
0, 6-2, 6-3, Lukas Dlouhy, Jan
Hajek–Jorge Aguilar, Nicolas
Massu 7-6 (3), 6-3, 3-6, 6-3. A
magyar csapat a kiesés ellen
harcolt az euro-afrikai zóna II.
csoportjában, miután a márciusi
elsõ fordulóban 4-1-re kikapott
az észtektõl Tallinnban. Gödöl-
lõn, 4-1-re nyertek a házigaz-
dák, akik megõrizték helyüket a
csoportban. 

Davis-kupa
spanyolok nélkül

Forma–1

T. J. L.

A Red Bull Racing veterán
pilótája, a 34 éves ausztrál

Mark Webber nyerte tegnap a
Forma-–1-es világbajnokság 10.
futamának számító Brit Nagydí-

ját. A fordulatokban gazdag sil-
verstone-i verseny rajtját Webber,
a brit Lewis Hamilton (McLaren)
és a lengyel Robert Kubica (Re-
nault) kapta el a legjobban, s az
élbolyba verekedte magát a 14.
helyrõl indult hazai kedvenc, a vi-
lágbajnoki címvédõ Jenson
Button (McLaren) is. Az élrõl el-

rajtolt Sebastian Vettel (Red Bull
Racing) már az elsõ körben ke-
rékcserére kényszerült, csakúgy,
mint az Alonsóval koccanó
Felipe Massa (Ferrari), s mint
utólag kiderült, e szerencsétlen-
ség megfosztotta õket a jó helye-
zésektõl. Aztán Kubica is feladta,
de elõzõleg bepanaszolta Alon-
sót, aki egy kanyart levágva vá-
gott elébe. A kétszeres világbaj-
nok spanyol csak késõbb, a biz-
tonsági autó mögött lerótt körök
után töltötte le büntetését, így
már nem tudott pontot érõ helyen
végezni.    

A verseny felénél Pedro De La
Rosa hullajtotta el Saubere ki-
sebb-nagyobb darabjait, amiért a
safety car tömörítette a mezõnyt,
és esélyt adott a végén kullogók-
nak, hogy felzárkózzanak. Így
kezdõdött a sereghajtó Vettel
eszeveszett hajrája, amelynek
utolsóként Adrian Sutil (Force
India) esett áldozatául. Webber
mögött végül Hamilton és
Rosberg ért célba, utánuk pedig
Button,  Rubens Barrichello
(Williams) és Kamui Kobajasi
(Sauber). A pilóták vb-pontver-
senyében továbbra is Hamilton
(145 pont) vezet Button (133),
Webber (128), Vettel (121),
Alonso (98), Rosberg (90) és
Kubica (83) elõtt. A konstruktõ-
röknél McLaren (278 pont), Red
Bull Racing (249), Ferrari (165) a
dobogós sorrend. 

Webber nyert Silverstone-ban 

Gyõrnek bejött,
a ZTE-nek nem 

Mark Webber, a Red Bull Racing veterán pilótája
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Röviden
Súlyos vereség 
az olaszoktól 

Az Európa-bajnoki selejtezõ-
re készülõ magyar férfi ko-
sárlabda-válogatott súlyos
vereséget szenvedett az olasz
csapatól Bormióban (46-88),
majd ugyanott 64-63-ra
nyert az Ázsia-bajnok, világ-
bajnoki résztvevõ Irán ellen.
Az augusztusi Európa-baj-
noki selejtezõre készülõ ma-
gyar nõi kosárlabda-váloga-
tott Baján vívott barátságos
mérkõzést Szerbiával. A
vendégek 85-78-ra nyertek. 

LeBron James is 
Miamiba szerzõdött

LeBron James, az észak-
amerikai profi kosárlabda-
bajnokság (NBA) egyik leg-
nagyobb egyénisége a Mia-
mi Heat csapatához szerzõ-
dött, így a floridai városban
összeállt a Dwyane Wade,
Chris Bosh, LeBron James-
sztártrió. A 25 éves olimpiai
bajnok kosarast eddigi klub-
ja, a Cleveland Cavaliers, va-
lamint a Chicago Bulls, a
New York Knicks, a New
Jersey Nets és a Los Angeles
Clippers is akarta soraiba. 

Platinit kiengedték
a kórházból 

Szombat reggel kiengedték 
a kórházból Michel Platinit,
az Európai Labdarúgó Szö-
vetség (UEFA) francia elnö-
két, akit pénteken szállítot-
tak be az egyik johannesbur-
gi gyógyintézménybe, miu-
tán elájult egy étterem-
ben. Az európai szövetség
elsõ emberének tanácsadója,
William Gaillard pénteken
úgy nyilatkozott, hogy a hi-
deg idõ miatt Platininak na-
pok óta „influenzaszerû” tü-
netei voltak, és mérsékelt
lázzal küszködött, amellett,
mivel nem evett, kissé ala-
csony volt a vércukorszintje. 

Chavanel gyõzött, 
és átvette a vezetést

A francia Sylvain Chavanel
gyõzelmét hozta szomba-
ton a 97. Tour de France
kerékpáros körverseny he-
tedik szakasza, melyet nem
csupán megnyert, de sike-
rével az összetettben is át-
vette a vezetést. A három-
hetes viadal elsõ emelke-
dõkkel nehezített etapján a
verseny korábbi napjait
uraló svájci Fabian
Cancellara nagyon erõtle-
nül tekert, s végül óriási,
több mint 14 perces hát-
rányt szedett össze a Tour-
nus és Station des Rousses
közötti 161 km-es távon.

Kóger Dániel 
Amerikába szerzõdött

Kóger Dániel a tengerentúli
CHL jégkorongligában sze-
replõ Loredo Bucks együtte-
sénél folytatja pályafutását. A
21 éves támadó eddigi csa-
pata, az osztrák bajnokság-
ban is szereplõ Sapa Fehér-
vár AV19 tájékoztatása sze-
rint a ponterõs csatár a kö-
vetkezõ szezonra kötött
megállapodást új klubjával.

Turós-Jakab László

Németország váloga-
tottja szerezte meg a

Dél-Afrikában megrende-
zett 19. labdarúgó-világbaj-
nokság bronzérmeit miután
a szombat esti kisdöntõben
3-2-re nyert Uruguay leg-
jobbjai ellen. 

Mindenki nyert 

A port elizabethi bronz-
meccsnek nem volt vesztese,
hiszen mindkét gárdát világ-
bajnoknak járó tiszteletadás-
sal ünnepeltek.     

Bárki is nyerte a vb-t, he-
tedszer történik meg, hogy a
dobogóra kizárólag európai
együttesek lépnek fel, így volt
ez 1934-ben, 1954-ben, 1966-
ban, 1974-ben, 1982-ben és
2006-ban is. 

A Nelson Mandela Bay
Arenában a németek ötödik
bronzmérkõzésüket vívták és
11. vb-érmüket hódították el.
Örökmérlegük kiváló: 3 vi-
lágbajnoki cím, továbbá 4-4
második, illetve harmadik
hely. Az uruguay-iak pedig
még akkor is örülnek a leg-
jobb négy közé jutásnak ha
ezúttal, harmadik nekiru-
gaszkodásra sem sikerült el-
csípniük a dobogó harmadik
fokát. 

A világbajnokság eddigi
legfordulatosabb mérkõzését
az esõ sem és az sem zavarta
meg, hogy a dél-amerikaiak
megszokott, ellenfeleik pedig
tartalékos kezdõcsapattal in-
dultak. 

Szépségdíjas gólok 

A elõdöntõben elszenve-
dett kudarc keserûségét
mintha a németek feledték
volna el hamarabb, s a szem-
füles Müller viszonylag
gyors vezetést szerzett. Az

„uruk“ azzonnal rendezték
soraikat, s elég volt
Schweinsteiger bakija, no
meg Forlán zsenije, hogy
Cavani látványosan fordít-
son. A játékkedvet a szaka-
dó esõ sem tudta megzavar-
ni, Jansen fejesgólja pedig is-
mét kétesélyessé tette az ér-
dekes mérkõzést. A további-
akban is bõven akadt munká-
ja Buttnak és Muslerának is,
átlagban majdnem három-
percenként lõttek kapura a
csapatok. Gólt azonban már
csak a németek szereztek

Khedira hét méterrõl fejelt
okosan a hosszú bal sarokba.
Boateng helyzete után
Kiessling puskázta el a 4-2 le-
hetõségét, az utolsó másod-
percekben pedig Forlán re-
mek szabadrúgás csattant a a
lécen.

A számok tükrében 

Diego Forlan 29. gólját
szerezte uru-színekben, így
megelõzte Angel Romanót.
A csatárt már csak két találat
választja el az örökranglistán
vezetõ Hector Scaronétõl, s
ugyanannyi a vb-ken leg-
eredményesebb uruguay-i já-
tékostól, Oscar Migueztõl,
aki 8 gólt lõtt 1950-ben és
1954-ben. Húsz év után is-
mét két volt világbajnok ví-
vott bronzmérkõzést: 1990-
ben az olaszok 2-1-re verték
az angolokat. A kisdöntõk
gólátlaga 4.05, jóval na-
gyobb a vb-k gólátlagánál
amely „csak” 2.86. 

Hét meccsen Mannschaft
16 találatot jegyzett és min-
den bizonnyal a dél-afrikai
vb legeredményesebb gárdá-
ja lesz. Az eddigi 16-ból 12
esetben a kisdöntõt nyert
csapatok négy évvel késõbb

megnyerték a világbajnok-
ságot. 

Ötször lõtt kapura és egy-
szer sem tévesztett célt
Thomas Müller, aki 20 éve-
sen minden idõk második 5
vb-gólt szerzett játékosa,
Pelé után. Dél-Afrikában
Müller három gólpasszt is
adott. Négy játékos, Forlan,
Müller, Sneijder és Villa 5-5
gólt szerzett eddig, 1994-ben
azonban hat játékos is elérte
ezt a szintet, Oleg Szalenko,
Hriszto Sztojcskov, Kennet
Andersson, Roberto Baggio,
Jürgen Klinsmann és
Romário.

Edzõi nyilatkozatok

Joachim Löw, a németek
szövetségi kapitánya szerint
csapata rászolgált a gyõze-
lemre. „A fiúk végig kiváló-
an harcoltak, s hátrányból
fordítva tudtak nyerni, iga-
zolva, hogy mentálisan is
roppant erõs ez a gárda.
Amellett hihetetlenül büsz-
ke vagyok játékosaimra
azért is, mert nemcsak a pá-
lyán belül, hanem azon kí-
vül is összetartottak, min-
denki küzdött a másikért is,
igazi csapatként, remek kö-
zösségként. Nagyszerû érzé-
sekkel telve utazhatunk ha-
za” – mondta a német edzõ.
„Látványosan futballoz-
tunk, végül az a csapat
nyert, amely kevesebb hibát
követett el” – jelentette ki
Oscar Tabarez. Az urugua-
yiak szövetségi kapitánya
szerint csapata elszántan,
céltudatosan küzdött, s ma-
gas szintû játékot mutatott
be egy nagyon erõs ellenfél-
lel szemben. „Azt is meg-
mutattuk a világnak, hogy
bárkit képesek vagyunk le-
gyõzni, még ha ez ma este
nem is sikerült. Kikaptunk,
de éppúgy nyerhettünk vol-
na. Megvoltak a lehetõsége-
ink, s nem éltünk vele elég-
gé, de hát ilyen a futball” –
mondta a tréner. 

Joachim Löw fiatal legénysége négy év múlva akár aranyra is válthatja a bronzot

„A kisdöntõ volt a világ-
bajnokság legszebb mecs-
cse. Ez is bizonyítja, buta-
ság lenne megszüntetni a
bronzéremért zajló össze-
csapásokat a tornákon” –
kommentálta lapunk kér-
désére a szombat esti Uru-
guay–Németország mér-
kõzést Ion Horoba. A
medgyesi Gaz Metan
sportigazgatója a helyszí-
nen, Port Elisabethben, a
Nelson Mandeláról elne-
vezett stadion lelátóján ül-
ve követte a harmadik he-
lyért folyó küzdelmet.

„Fantasztikus volt a hangu-
lat a stadionban. Mivel a
meccsnek már nem volt ak-
kora tétje, a két csapat tag-
jai felszabadultan játszot-

tak, remek küzdelmet lát-
hattunk a pályán” – mond-
ta a Horoba. A sportigazga-
tó megérdemeltnek tartja a
német válogatott bronzér-
mét. „Ahogy én ezeket a fi-
úkat elnézem, csak négy
évet kell várniuk az ara-
nyig” – jósolta a szakem-
ber. Horoba arra számít,
hogy a spanyolok nyerik a
világbajnokságot. „Hogy is
mondjam csak: focisabb fo-
cit játszanak, mint a hollan-
dok” – jelentette ki a lapzár-
tánk után véget ért spa-
nyol–holland döntõ elõtt.

Szakmai szemmel – Ion Horoba

Bronzvigasz a németeknek 

Fotó: fifa.com

Atlétika

T. J. L.

Két nap leforgása alatt
kétszer is rajthoz álltak a

Gyémánt Liga-sorozat atlé-
tái, Lausanne-ban és Ga-
teshead-ben is sok kiváló
eredmény született.  

A svájci városban Usain
Bolt, a jamaicaiak olimpiai
és világbajnoka 9.82 mp-cel
nyerte a 100 m-t. Bolt másfél
hónap után tért vissza,
ugyanis Achilles-ín-gyul-
ladás miatt kihagyásra kény-
szerült. Orvosai szerint még
nincs tökéletes állapotban,
ezért állt rajthoz a rövidebb
távon Lausanne-ban. Lau-
sanne-ban, Gyémánt Liga-
sorozat hatodik állomásán,
hat versenyszámban is a vi-
lág idei legjobb eredményét
jegyezték. A hölgyeknél az
etióp Gelete Burka (3:59.28

perc 1500 m-en),a kenyai
Vivian Cheruiyot (8:34.58
perc 3.000 m-en) és a kubai
Yargelis Savigne (14,99 m
hármasugrásban), a férfiak-
nál pedig az amerikai Jeremy
Wariner (44.57 mp 400 m-
en), a kenyai Nicholas
Kemboi (3:31.52 perc 1500
m-en) és a szintén kenyai
Brimin Kiprop Kipruto
(8:01.62 perc 3.000 méteren)
teljesített kimagaslóan. 

Szombaton már Angliá-
ban versengtek, s a korábban
sérülésekkel bajlódó Tyson
Gay legyõzte Asafa Powellt
100 méteren. Gatesheadben
az amerikai 9.94 mp, a jama-
icai pedig 9.96 mp alatt ért
célba – 1,7 m/mp-es ellen-
szélben. A magyar Kõvágó
Zoltán második helyen vég-
zett diszkoszvetésben (67.02
m), a viadalt a szám pontver-
senyét vezetõ lengyel Piotr
Malachowski nyerte meg

nagyszerû, 69,83 méteres
eredménnyel.

Az atlétika legrangosabb
sorozata 14 állomásból áll, s
összesen 32 szám kap helyet
a versenyeken. Valamennyi
viadalon az 1-8. helyezettek
részesülnek pénzdíjban, a
gyõztesek 10 ezer dollárt

kapnak. Kategóriánként
pontverseny is van, melynek
végsõ gyõztesei egy-egy 80
ezer dollár értékû, négykará-
tos gyémánttal gazdagod-
nak. Pontokat csak a verse-
nyek elsõ három helyezettjei
kapnak. A hétvége igencsak
mozgalmas volt. Elõször is

fennakadt egy doppingvizs-
gálaton a nõi 100 m olimpiai
és világbajnoka, a 23 éves ja-
maicai Shell-Ann Fraser má-
jus 23-i, sanghaji mintájában
kaptak oxikodont. A francia-
országi Valence-ben Chris-
tophe Lemaitre lett az elsõ fe-
hérbõrû futó akinek sikerül
10 mp-en belül célba érnie
100 m-en, a francia bajnoksá-
gon a 20 éves vágtázó 9.98
mp alatt teljesítette a távot a
szám döntõjében. 

Szombaton, Gateshead-
ben, a 39 éves amerikai Allen
Johnson bejelentette vissza-
vonulását. Johnson az 1996-
os atlantai olimpián szerzett
110 m gáton aranyérmet, s
szabadtéri világbajnokság-
okon négyszer is gyõzött
(1995, 1997, 2001, 2003).
Fedettpályás vb-ken három-
szor nyert 60 m gáton, s
2008-ban, 37 évesen lett má-
sodik a valenciai vb-n. 

Gyémánt Liga: csillogó eredemények

Usain Bolt vágtázó ismét remek idõt futott
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