
Önfeledten ünnepelték teg-
napra virradóra szerte Spa-

nyolországban a válogatottnak a
dél-afrikai labdarúgó vb-n aratott
gyõzelmét. A spanyol tizenegy
színeiben tündöklõ vörös-sárga

arcú, vállukon spanyol zászlót vi-
selõ szurkolók „fiestája” akkor
kezdõdött, amikor a bíró lefújta a
döntõ csatát, amely a spanyol vá-
logatott gyõzelmét hozta a hol-
landok felett. 12. oldal 

Bepereli Sorin Ovidiu Vântu
a Hotnewst amiatt, hogy a hír-

portál feltárta az üzletember állí-
tólagos szekusmúltját. A média-
mágnás koholmánynak nevezte
azokat a dokumentumokat,
amelyek a Hotnews.ro és a Kami-
kaze hetilap közös ankétja szerint
besúgói múltját bizonyítják. A
Szekuritáté archívumából szár-
mazó iratok szerint az üzletem-
ber a nyolcanas években Nuº fe-
dõnéven írt besúgói jelentéseket,
miután a kommunista hatalom
titkosrendõrségének sikerült õt
beszerveznie. Az ügy pikantériá-
ja, hogy Sorin Ovidiu Vântu be-
szervezése a bákói börtönben
történt, ahol sikkasztásért kirótt
ötéves büntetését töltötte. 
3. és 4. oldal 

Elhunyt Kállai Ferenc 

Elhunyt Kállai Ferenc Kossuth-díjas szín-
mûvész, a nemzet színésze, a Nemzeti
Színház örökös tagja, az egyik legnagyobb
magyar színházi és filmes mûvész. Kállai
Ferencet hosszú betegség után életének 85.
évében, vasárnap érte a halál. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2471 ▲
1 amerikai dollár 3,3805 ▲
100 magyar forint 1,5186 ▲

„Régi álmom az operett”

Régóta dédelge-
tett álmom, hogy
az operett mûfajá-
ban is kipróbál-
jam magam – fo-
galmazott lapunk-
nak Dancs Anna-
mari énekesnõ,
aki a bukaresti
Ion Dacian Ope-
rettszínházban
vállalt szerepei
után a Budapesti
Operettszínház-
hoz szerzõdött.

Média 9

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Elfogták 
Basternák László gyilkosát

A szlovák rendõrség tegnap megerõsítette,
hogy elfogták Basternák Lászlónak, 
a dél-szlovákiai Ógyalla volt polgármes-
terének, eddigi fõellenõrének, a Magyar
Koalíció Pártja (MKP) révkomáromi járá-
si elnökének és Nyitra megyei képviselõ-
jének a gyilkosát.

A „szekus” SOV
pereli a sajtót

A központi közigazgatás már
korábban beharangozott kar-

csúsítása miatt az RMDSZ-nek
egy államtitkári és várhatóan há-
rom alprefektusi tisztségrõl kell
lemondania – ebben egyeztek
meg tegnap lapunk értesülései
szerint a koalíciós felek. Eszerint
a kisebbik kormánypárt a fejlesz-
tési minisztériumban kapott ál-
lamtitkári posztot veszíti el. Az
RMDSZ-nek járó tisztséget jelen-
leg Tánczos Barna tölti be, aki
azonban nem marad megbízatás
nélkül: Haschi András államtit-
kár helyét veszi át a mezõgazda-
sági minisztériumban. A koalíci-
ós tanács ülésén a gazdaságélén-
kítõ csomagról is tárgyaltak, az
RMDSZ javaslatai pozitív fogad-
tatásra találtak. 3. és 6. oldal 

Egy államtitkárt
veszít az RMDSZ

A spanyol nagyvárosokban önfeledten ünnepelték kedvenceiket a szurkolók

Az erdélyi magyar egyetemeken ugyanúgy érzékelhetõ a demográfiai és gazdasági hullámvölgy, mint a nagy egyetemi központokban Fotó: Tofán Levente

Egyetemi beiratkozás:
sok fóka, kevés eszkimó

Spanyolok a focivilág trónján

Nincs tolongás ezekben a napokban az egyetemi beiratkozásoknál sem a román, sem a ma-

gyar nyelvû szakokon. Szakértõk szerint nemcsak a negatív demográfiai folyamatok, a népes-

ségcsökkenés okozza az egyetemek „elnéptelenedését”, hanem a kedvezõtlen gazdasági hely-

zet és az idei érettségi rendkívül rossz eredménye is: a maturandusoknak majdnem fele el sem

jutott az egyetemi felvételi lehetõségéig. Az érdeklõdõk hiányát egyetemi túlkínálattal kom-

penzálják: minden szinten, szinte mindent tanulhat az, aki tovább akar tanulni. 7. oldal 

Száll a kakukk 
fészkére
A jelenlegi romániai állapotok márpedig
éppen ezt teszik az állampolgárral: meg-

fosztják viszonylagos bizton-
ságérzetétõl és önbecsülésé-
tõl. (…) A politikus felelõs-
sége éppen ebben rejlik: õr-

ködni az állampolgár
biztonsága felett, védel-
mezni a munkája által

megszerzett szociális
státusával együtt járó
„civil” jogokat.

Salamon 
Márton László



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. július 13., kedd2

Röviden

Amerikai hajóbaleset: 
hazautazik a magyar csoport

Öt nappal a Delaware folyón történt végze-
tes hajóbaleset után tegnap hazautazott Phi-
ladelphiából az a magyar csoport, amelynek
két tagja odaveszett a tragédiában – írta Phi-
ladelphia Daily News címû napilap. Elõzõ hé-
ten, szerdán uszály ütközött egy mûszaki
hiba miatt a Delaware folyón veszteglõ vá-
rosnézõ vízibuszba Philadelphiában; a vízi
jármûvön 13 mosonmagyaróvári fiatal és
két kísérõ tanár is ült. A balesetben vízbe
kerülõ 37 emberbõl 35-öt kimentettek, két
magyar turistát, egy 20 éves fiút és egy 16
éves lányt azonban hiába kerestek; holttes-
tüket késõbb találták meg. 

A külkapcsolatok modernizálását
szorgalmazza az orosz elnök

A sokoldalú kapcsolatok megszilárdításá-
nak, valamint a kereskedelem és a befekte-
tések fellendítésének érdekében az orosz el-
nök szorgalmazza, hogy országa kössön új,
modern szövetséget nemzetközi partnerei-
vel, köztük az Egyesült Államokkal és az
Európai Unióval. Dmitrij Medvegyev a
nemrég tett amerikai látogatását említve ki-
emelte, hogy az együttmûködésnek nem
szabad a rakéták csökkentésére és a külön-
bözõ regionális problémákról való tárgya-
lásra korlátozódnia. Moszkva szeretné, ha
az észak-atlanti szövetség lezárná átalakítá-
si folyamatát, és korszerû biztonsági szerve-
zetté válna. Az egyenjogú együttmûködés
alapján Oroszország kész lenne részt venni
a biztonság védelmezésében más szereplõk-
kel együtt – mondta. 

Uniós együttmûködés 
családjogi ügyekben

Jóváhagyták hétfõn az EU-országok kor-
mányai az uniós tagállamok egy csoportjá-
nak – jelen esetben 14 országnak, köztük
Magyarországnak – az elsõ úgynevezett
megerõsített együttmûködését, amely a
nemzetközi párok helyzetének könnyítésé-
re, a jogbiztonság erõsítésére irányul. A 27
tagállami kormány ahhoz adott szabad utat
a 14 ország számára, hogy közös szabályo-
zás révén tegyék lehetõvé a nemzetközi pá-
roknak a jogválasztást válás esetére. A
nemzetközi párok – vagyis az eltérõ uniós
országok polgárai, illetve azonos állampol-
gárságú, de együtt vagy külön más uniós
országban élõ párok – elkerülhetik az érzel-
mileg megterhelõ és költséges eljárásokat,
ha elõre eldönthetik, válás esetén melyik
ország jogát kell alkalmazni.

Szerbiában tárgyal a török kormányfõ

Hivatalos látogatást kezdett tegnap a szerb
fõvárosban Recep Tayyip Erdogan török
miniszterelnök. A kormányfõ tárgyal szerb
hivatali partnerével, Mirko Cvetkoviccsal és
Boris Tadic elnökkel. Délnyugat-Szerbiá-
ban, a zömmel muzulmánok lakta Szan-
dzsák székvárosában, Novi Pazarban részt
vesz egy török kulturális központ megnyitá-
sán. A hétfõi szerb sajtóban megjelent érté-
kelések szerint az utóbbi idõben felgyorsult
török–szerb közeledés többek között arra
vezethetõ vissza, hogy mindkét ország úgy
érzi, lelassult az Európai Unió keleti-délke-
leti irányú bõvítése.

Zavargások Belfastban, sebesültekkel

Három rendõr lõfegyverektõl sebesült meg
azokban a zavargásokban, amelyek tegnap-
ra virradóra robbantak ki az észak-írországi
Belfastban, ahol az Orániai Rend szokásos
nyári felvonulásai zajlanak – jelentette a he-
lyi rendõrség. A rend idei felvonulási sze-
zonját záró meneteléseket hétfõn tartják
meg. Az „orániaiak” évenkénti felvonulásai
idején felizzanak az indulatok a helyi pro-
testánsok és a katolikusok között. Emiatt
ilyenkor a szokásosnál fokozottabb a rend-
õri készültség. A felvonulások ugyanis
gyakran a két felekezet tagjai közötti össze-
csapásokat váltanak ki.

ÚMSZ

A palesztin-izraeli tárgyalá-
sok újrafelvételérõl tárgyalt

tegnap Bukarestben a román ál-
lamfõ és a Palesztin Hatóság el-
nöke. Errõl maga Traian Bãsescu
számolt be a sajtónak, miután fo-
gadta hivatalában Mahmúd
Abbászt. „Románia nagyon tá-
mogatja a tárgyalások folytatá-
sát. Szerintünk az lenne a kor-
rekt megoldás, ha két állam lé-
tezne békében és biztonságban

egymás mellett” – mondta a ro-
mán elnök. Bãsescu szerint a tár-
gyalások alapját a négyek „úti-
tervének” és az arab béketervnek
kell képeznie. „Szeretnénk, ha a
Hamász elfogadná az Egyiptom
által javasolt választások meg-
szervezését. Ez segítené a
Hamászt a palesztin állam kon-
szolidációjában” – jelentette ki
az államfõ.

Traian Bãsescu igennel vála-
szolt arra az újságírói kérdésre:
elképzelhetõnek tartja-e, hogy

Benjamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök békeszerzõdést írjon
alá a Palesztin Hatósággal. „Is-
merem jól Netanjahu kormány-
fõt. Meggyõzõdésem, hogy a kö-
zel-keleti béke híve. Ugyanakkor
tudatában vagyok annak, hogy
az izreali politikusok aggódnak
népük biztonságáért. Aggodal-
mukra nem a ramallahi kormány
ad okot, hanem azok a szélsõsé-
ges csoportok, amelyek nem is-
merik el az izraeli államot” – fej-
tegette Románia elnöke. 

Bãsescu, a közel-keleti „közvetítõ”

Híröszefoglaló

Súlyos hibákat követett el az
izraeli katonai vezetés a gázai

segélyflottilla elleni támadás meg-
szervezésekor és végrehajtásakor
május végén – állapította meg egy
nyugalmazott izraeli tábornok ál-
tal vezetett vizsgálóbizottság. A
Gabi Askenazi vezérkari fõnök
utasítására életre hívott testület
vizsgálatának eredményeit teg-
nap ismertette az izraeli rádió. A
bizottság vasárnap fejezte be
munkáját. Egy másik testület –
amelyet a kormány hozott létre, s
amelyet Jaakov Tirkel, az izraeli
legfelsõbb bíróság nyugalmazott
bírája vezet – az incidens jogi as-
pektusait és következményeit
vizsgálja. A gázai segélyflottillát
ért május 31-i támadásban kilenc
palesztinbarát török aktivista
vesztette életét. A Giora Ajlend
nyugalmazott tábornok vezette
vizsgálat arra a megállapításra ju-
tott, hogy három csoportba lehet
sorolni a hibákat. Elõször is mu-
lasztást követtek el a mûvelet
megtervezésére és végrehajtására
vonatkozó különbözõ hírszerzési
adatok feldolgozásánál, nem tud-
ták integrálni a haditengerészet
hírszerzési adatait és más csator-
nákból származó információkat.
Másodszor a rajtaütés megszerve-
zésekor nem vettek számításba
minden olyan eshetõséget, ami le-
hetõvé tette volna, hogy a kato-
nák elkerüljék a fegyverhasznála-
tot, és nem készültek fel a várat-
lan esetek kezelésére sem. Vége-
zetül a bizottság azt is súlyos hi-
bának minõsítette, hogy a táma-
dásba bekapcsolódott erõk tevé-
kenységének koordinálása elégte-
lennek bizonyult. 

Izrael: hibáztak
a kommandósok

MTI

A szlovák rendõrség tegnap
megerõsítette, hogy elfogták

Basternák Lászlónak, a dél-szlo-
vákiai Ógyalla volt polgármes-
terének, eddigi fõellenõrének, a
Magyar Koalíció Pártja (MKP)
révkomáromi járási elnökének
és Nyitra megyei képviselõjének
a gyilkosát. „A tettest szomba-
ton délután 15:30 órakor elfog-
tuk. A kihallgatások és az elõke-
rült bizonyítékok alapján hétfõn
vádat emeltek ellene. A vád:
gyilkosság” – közölte Michal
Kopcik, az országos rendõrfõka-
pitány elsõ helyettese pozsonyi
sajtóértekezleten. Hozzátette:
hatályos törvények szerint az el-
követett bûncselekményért a tet-
tes 25 év, de akár életfogytiglani
börtönbüntetést is kaphat. A
gyilkosság indítékai továbbra is
ismeretlenek. Az esetet a rend-
õrség szervezett bûnözés elleni
hivatala vizsgálja. „Több válto-
zattal dolgozunk. Amint vala-
melyik alternatívára bizonyíté-
kok kerülnek elõ, tájékoztatjuk a
közvéleményt” – jelentette ki
Kopcik.

A rendõrség a sajtóértekezleten
megerõsítette az esemény lefolyá-
sával korábban nem hivatalosan
nyilvánosságra került tényeket.
Teljesen új tényként azonban el-
hangzott: egy ismeretlen személy
egy nappal a gyilkosság elõtt, te-
hát csütörtökön késõ este meg-

próbált bemászni a kapun át
Basternákékhoz, de mert valószí-
nûleg megzavarták, ez nem sike-
rült, s elfutott. A házra felszerelt
biztonsági kamerák rögzítették az
esetet. A helyszínre kiérkezett
rendõrök megnézték a felvételt,
kihallgatták Basternákot, és meg-
egyeztek vele, hogy a felvételt ké-
sõbb átmásolják és kiértékelik.
Az 54 éves Basternákot pénteken
este lõfegyverrel gyilkolták meg
Ógyallán saját háza elõtt.
Basternák már korábban is több
fenyegetést kapott, és idén márci-
usban rá is lõttek, de a golyó nem
találta el.

A hatályos szabályok szerint
minden szlovákiai önkormány-

zatnak van fõellenõre, akinek fel-
adata az önkormányzat pénz-
ügyeinek és gazdasági ügyeinek a
felügyelete, ellenõrzése. Kisebb
településeken ezt a feladatot
megbízásos alapon, honorárium
ellenében végzi el valaki. Na-
gyobb településeken függetlení-
tett tisztségrõl van szó. A fõellen-
õrt a polgármester javaslatára az
önkormányzat választja meg
tisztségébe. Az illetõ beszámolási
kötelezettséggel tartozik az ön-
kormányzatnak. Amennyiben
törvénysértést észlel, kötelessége
azt azonnal jelezni, s a tranzakci-
ót leállítani. Súlyosabb esetekben
az ügyeket az illetékes állami ha-
tóságoknak is jeleznie kell. 

Hírösszefoglaló

Két pokolgép robbant fel va-
sárnap éjszaka két kampalai

szórakozóhelyen, ahol a vendé-
gek tévén nézték a labdarúgó-vi-
lágbajnokság döntõjét; egy kor-
mányszóvivõ legújabb közlése
szerint 74 ember halt meg a deto-
nációkban Uganda fõvárosá-
ban. Kale Kayihura kampalai
rendõrparancsnok korábban el-
mondta, hogy az elsõ robbantás
egy etióp éteremben történt, nem
sokkal késõbb pedig pokolgép
robbant egy rögbiklubban.
Kayihura azt mondta, hogy leg-
alább 23-an haltak meg a pokol-
gépes támadásokban. Késõbb egy
magas rangú rendõr a helyszínen
közölte, hogy 64 halálos áldozata
van a robbantásoknak: 49-en hal-
tak meg a rögbiklubban és 15-en
az étteremben. Mindkét szórako-
zóhely zsúfolásig tele volt foci-
drukkerekkel, akik tévén nézték a
labdarúgó-világbajnokság döntõ-
jét. Az Egyesült Államok nagy-
követségének szóvivõje, Joann
Lockard közölte, hogy a halálos
áldozatok között van egy ameri-
kai állampolgár, illetve legalább
három amerikai megsebesült az
étteremben történt robbantásban.
Mike Hammer, az amerikai nem-
zetbiztonsági tanács szóvivõje
közleményében tudatta, hogy Ba-
rack Obama amerikai elnököt
mélyen megrendítette az, hogy
emberéleteket követeltek e „szá-
nalmas és gyáva” támadások. 

Mészárlás
Ugandában

Elfogták Basternák
László gyilkosát

Basternák László Ógyalla polgármesterének fõelenõre is volt

Traian Bãsescu román államfõ és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság vezetõje Fotó: presidency.ro



Cs. P. T.

Egyik ellenzéki párt vezetõje
sem zárkózik el attól, hogy

koalícióban kormányozzon elõre
hozott parlamenti választások
esetén, ám a liberális Crin
Antonescu és a szociáldemokrata
Victor Ponta is korainak tartja
még az errõl szóló egyeztetéseket.
„Nem zárom ki, de nem is szor-
galmazom a közös kormányzást”
– jelentette ki a Nemzeti Liberális
Párt elnöke. Crin Antonescu az
elõre hozott választások feltétlen
híve. „Remélem, Traian Bãsescu
és pártja addig a múlté lesz, így a
szavazóknak a baloldal, azaz a

szociáldemokraták és a jobboldal,
azaz a liberálisok között kell majd
választaniuk” – mondta a politi-
kus. Victor Ponta szintén azt re-
méli, hogy a kormányzó Demok-
rata–Liberális Párt eltûnik a poli-
tika színpadáról. „Így már csak a
liberálisok és a szociáldemokraták
maradnak versenyben” – jelentet-
te ki. Ponta hangsúlyozta, pártja
egyelõre nem is gondolkozik ab-
ban, hogy a liberálisokkal közö-
sen kormányozzon. A két politi-
kus viszonya egyébként koránt-
sem felhõtlen. Legutóbb Victor
Ponta komolytalannak nevezte
Crin Antonescu felvetését Traian
Bãsescu felfüggesztésérõl. 

Cseke Péter Tamás

Egy államtitkári és várható-
an három alprefektusi tiszt-

séget veszít az RMDSZ a köz-
ponti közigazgatás már koráb-
ban beharangozott karcsúsítása
miatt – tudta meg lapunk a koa-
líciós felek tegnapi egyeztetése
után. Az ÚMSZ értesülései sze-
rint a kisebbik kormánypártnak
a fejlesztési minisztériumnál ka-
pott államtitkári posztról kell le-
mondania. Az RMDSZ-nek járó
tisztséget jelenleg Tánczos Bar-
na tölti be, aki azonban nem ma-
rad megbízatás nélkül: Haschi
András államtitkár helyét veszi
át a mezõgazdasági minisztéri-
umban. Értesüléseinket Tánczos
Barna is megerõsítette. „Valóban
szó van arról, hogy a mezõgaz-

dasági tárcához kerüljek vidék-
fejlesztési államtitkárnak. A koa-
líciós partner nagyon erõltette
azt, hogy a fejlesztési minisztéri-
umnál meglévõ tisztséget vegye
el az RMDSZ-tõl” – mondta az
államtitkár.  Haschi András szin-
tén tud a koalíció terveirõl. „Csak
annyit mondhatok, hogy a tárgya-
lások még folynak, nem született
végleges döntés” – jelentette ki la-
punknak a mezõgazdasági állam-
titkár. 

Az RMDSZ  két olyan alprefek-
tusi tisztségrõl mond le, amelyet
nem is töltött be soha: a Beszterce,
illetve a Teleorman megyei poszt-
ról. A harmadik elvesztett tisztség
vagy a Bihar, vagy a Szatmár me-
gyei alprefektusi szék lesz, errõl
még nem született döntés. Az
RMDSZ-nek hat államtitkára

van: Borbély Károly (gazdasági
minisztérium), Haschi András
(mezõgazdaság), Király András
(oktatás), Moldován József (táv-
közlés), Niculescu Tóni (külügy),
Tánczos Barna (fejlesztés). Emel-
lett Markó Attila államtitkári
rangban vezeti az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalát. Az
RMDSZ által javasolt alprefektu-
sok száma szintén hat: Ambrus
Károly (Brassó megye), Böndi
Gyöngyike (Máramaros), Hor-
váth Levente (Arad), Kálmán
Zoltán (Argeº), Pataki Csaba
(Szatmár) és Sarkady Zsolt (Bi-
har). Mint ismert, Emil Boc mi-
niszterelnök a múlt héten jelentet-
te be, hogy takarékossági megfon-
tolásokból megfelezi az alprefek-
tusok, illetve 59-rõl 32-re csökken-
ti az államtitkárok számát.  
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Immár több mint két hó-
napja valóságos téboly-
dában érezheti magát
az a romániai polgár,

aki éveken át abban
a hitben ringatta ma-
gát, hogy élete egy

többé-kevésbé jól
megszabott meder-
ben zajlik. A romá-

niai polgár, aki mindaddig abban a meg-
gyõzõdésben élt, hogy az állam, annak
intézményei és vezetõi, a törvények és a
civilizációs szabályok valamiféle bizton-
ságot adnak számára.
Május 6-a – az államcsõd veszélyével fe-
nyegetõ, jövedelemcsökkentéseket kilátás-
ba helyezõ elsõ államfõi bejelentések – óta
ugyanis Románia õrültek házához hason-
latos hellyé vált. Egy olyan hellyé, ahon-
nan a vicchõs õrültek – bár eltervezték,
hogy következõ éjszaka átugorják a kerí-
tést – azért nem tudnak már megszökni,
mert közben a kerítést lebontották. 
A helyzet azonban a legkevésbé sem hu-
moros,  mint ahogyan a számtalan vicc-
ben – de olyan klasszikus irodalmi mûvek-
ben is, mint amilyen Ken Kesey Száll a
kakukk...-ja – szereplõ diliházak sem
azok. Az egyik legsúlyosabb betegség, az
õrület ugyanis képtelenné teszi a pácienst
arra, hogy öntudatos emberként reagáljon
az õt érõ külsõ és belsõ hatásokra, meg-
fosztva õt a számára alighanem legfonto-
sabb dologtól: az önbecsüléstõl. (Szomo-
rúbb, lehangolóbb hely tehát az õrültek
házánál aligha van a világon…)
A jelenlegi romániai állapotok márpedig
éppen ezt teszik az állampolgárral: meg-
fosztják viszonylagos biztonságérzetétõl és –
ami még ennél is súlyosabb – önbecsülésé-
tõl. A tanulás és a munka révén elért anya-
gi biztonság és szociális státus gyors lerom-
bolása ugyanis kártékonyabb tud lenni,
mint bármilyen más esetleges állami me-
rénylet az egyén ellen. A politikus felelõssé-
ge és a szavazópolgár által rá bízott felada-
ta éppen ebben rejlik: õrködni az állampol-
gár biztonsága felett, védelmezni a munká-
ja által megszerzett szociális státusával
együtt járó „civil” jogokat.
Romániában azonban immár nem ez tör-
ténik. A gazdasági válság egyre súlyosab-
bá válásával az ország döntéshelyzetben
lévõ vezetõi – államfõ, kormányfõ – nem
képesek immár megkülönböztetni az esz-
közt a céltól. Az ország polgárai – köztük
az állami alkalmazottak, nyugdíjasok,
tanárok, orvosok – eszközzé alacsonyul-
nak valamiféle fiktív cél – az „államér-
dek” – megvalósulásának folyamatában,
szem elõl tévesztve azt, hogy az igazi cél
éppen azoknak a polgároknak a jóléte,
akiket feláldoznak ezen a képzeletbeli ol-
táron. 

Román lapszemle

Száll a kakukk 
fészkére

Salamon 
Márton László

A gazdasági és pénzügy válság követ-
keztében is megszaporodott a bolti lo-
pások száma. A romániai bevásárló-
központokban napi átlagban nyolcvan
tolvajt érnek tetten. Legtöbbek közülük
idõsebbek és elsõsorban élelmiszert
lopnak. (Adevãrul) Bukarest a legdi-
namikusabban fejlõdõ európai fõváros
– állítja tanulmányában az Oxford Eco-
nomics gazdaságkutató intézet. (Click)

A jövõ évtõl a román államvasutak-
hoz és romániai légitársaságokhoz ha-
sonlóan a közúti és vízi utasszállító tár-
saságoknak és kártérítést kell fizetniük
utasaik számára a kilencven percet
meghaladó késésért (Jurnalul naþion-
al). Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnak a jövõben az egészségügyi
politikáért felelõs szaktárca, az Egész-
ségügyi Minisztérium alárendeltségé-
ben vagy irányításával kellene mûköd-
nie – véli Cseke Attila szakminiszter.
(Gândul)

Egy államtitkárt
veszít az RMDSZ

ÚMSZ

Érthetetlenek a kormány in-
tézkedései, amelyekkel – fi-

gyelmen kívül hagyva az Euró-
pai Parlament döntését – kezde-
ményezi a verespataki bányára
vonatkozó engedélykiadási eljá-
rást – közölte Tõkés László teg-
napi nagyváradi sajtótájékozta-
tóján. A politikus emlékeztetett:
május 5-én az Európai Parla-
ment határozatot fogadott el,
amelyben azt kérte az Európai
Bizottságtól, hogy kezdemé-
nyezzen egy olyan jogszabályt,
amely betiltja a ciántechnológia
használatát a bányászatban. A
határozat elõzménye a tíz évvel
ezelõtti tragikus nagybányai ese-
mények, amikor nagy mennyisé-
gû cián ömlött a Tiszába, óriási
ökológiai katasztrófát okozva –
idézi fel Tõkés. 

Az európai parlamenti alelnök
követendõ példaként említi: a
nagybányai városi tanács nemrég
határozatot hozott arról, hogy jú-
lius 25-én helyi népszavazást szer-
veznek a ciántechnológiás bányá-
szat betiltásáról Nagybányán. Tõ-
kés szerint ez tökéletesen össz-
hangban áll az Európai Parla-
ment határozatával, és jelzi, hogy

a helybeliek meg akarják óvni
környezetüket a további termé-
szeti katasztrófáktól. 

Mint ismert, korábban Janez
Potocnik európai környezetvédel-
mi biztos kijelentette: a ciántech-
nológia teljes betiltása nem indo-
kolt. Tõkés László a Lisszaboni
Szerzõdés szellemére hivatkozva
vitathatónak tartja az európai biz-
tos álláspontját, mert – hangsú-
lyozta – a dokumentum az unió
határozathozatali folyamatában
kibõvített hatáskörrel ruházza fel
az Európai Parlamentet.

Ezek alapján Tõkés László ért-
hetetlennek tartja a román kor-
mány intézkedéseit, amelyekkel
– figyelmen kívül hagyva az Eu-
rópai Parlament, tehát az unió
polgárainak választott testülete
döntését – kezdeményezi a
verespataki bányára vonatkozó
engedélykiadási eljárást. „Mint a
határozat EP-beli kezdeménye-
zõinek egyike, kérem a kor-
mányt és a szakminisztereket,
hogy tegyék egyértelmûvé: vál-
lalják-e, hogy betartják az Euró-
pai Parlamentnek a ciánalapú
technológia betiltására vonatko-
zó határozatát, vagy támogatják
a verespataki bánya megnyitá-
sát” – mondta Tõkés. 

Crin Antonescu–Victor Ponta:

se veled, se nélküled?

Tánczos Barna fejlesztési államtitkár Haschi András mezõgazdasági államtitkár

ÚMSZ

Perelni készül Sorin Ovidiu
Vântu a Hotnewst amiatt,

hogy a hírportál feltárta az üz-
letember állítólagos szekus--
múltját. „A sajtóban megjelen-
tek annak a tudatos médiakam-
pánynak a részei, amely elle-
nem zajlik 2009 decembere, az
elnökválasztások óta. Ezért be-
perelem az állítólagos besúgói
múltamról információkat közlõ
hírportált, és a bíróság ítéletéig
nem kommentálom az ügyet” –
közölte tegnap a médiamágnás,
akinek elemzõk szerint nagy
szerepe volt a legutóbbi elnök-
választások végkimenetelében.
Sorin Ovidiu Vântu kohol-
mánynak nevezte azokat a do-
kumentumokat, amelyek a
Hotnews.ro és a Kamikaze hetilap
közös ankétja szerint besúgói
múltját bizonyítják. A
Szekuritáté archívumából szár-
mazó iratok szerint az üzletem-
ber a nyolcvanas években Nuº
fedõnéven írt besúgói jelentése-
ket, miután a kommunista hata-
lom titkosrendõrségének sike-
rült õt beszerveznie. Az ügy pi-
kantériája, hogy Sorin Ovidiu
Vântu beszervezése a bákói
börtönben történt, ahol sik-
kasztásért kirótt ötéves bünte-
tését töltötte. Korábban egyéb-
ként többen is kérték – például
az Evenimentul zilei napilap – az
üzletember múltjának átvilágí-
tását a Szekuritáté Irattárát
Vizsgáló Országos Tanácstól
(CNAS). Erre a CNSAS mûkö-
dését szabályozó törvény adott
jogi alapot, amely a médiatu-
lajdonosokat is az átvilágítható
személyek közé sorolja. A ké-
relmezõk akkor azt a választ
kapták, hogy Sorin Ovidiu
Vântura nem érvényes a jog-
szabály, mivel hivatalosan
nincs egyetlen médiaérdekelt-
sége sem.

A „szekus” SOV
perel a sajtóval

Tõkés László: valljon színt

a kormány Verespatak-ügyben

Crin Antonescu PNL-elnök Victor Ponta PSD-elnök Fotók: archív

Fotók: Tofán Levente
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Bogdán Tibor

Romániában már senkit
nem lep meg az, ha vala-

mely politikusról, közéleti
személyiségrõl kiderül, hogy
a Ceauºescu-féle politikai
rendõrség besúgója volt.
Sorin Ovidiu Vântu szekus-
múltjának híre mégis szenzá-
ciónak bizonyult, mindenek-
elõtt azért, mert az egyik leg-
ismertebb médiacézárról és a
leggazdagabb üzletemberek
egyikérõl van szó, akinek
nem kis szerepe volt Traian
Bãsescu államfõvé választá-
sában is, bár hírtelevíziója, a
Realitatea TV most rendkívül
élesen támadja.

A börtöncella besúgója

A Hotnews.ro hírportál és a
Kamikaze folyóirat adatainak
megfelelõen Vântut 1983-
ban, 28 évesen szervezte be a
Szekuritáté, amelynek Nuº
fedõnéven írta a késõbbiek-
ben jelentéseit. A politikai
rendõrség a „besúgói foga-
dalmat” még a bacãui bör-
tönben íratta alá vele, ahol
sikkasztásért kirótt öt éves
büntetését töltötte. Összekö-
tõ tisztje négy jelölt közül õt
tartotta a legalkalmasabb-
nak. A börtönbeli besúgói
ténykedésérõl szóló beszá-
molók szerint igen tevékeny-
nek bizonyult, számos rab-
társáról jelentett. Persze, õt
magát is megfigyelés alatt

tartották más, beszervezett
elítéltek útján, akik szintén
nagyra tartották Vântut, mi-
vel „szüntelenül törekedett
általános mûveltségi szintjé-
nek emelésére”. Igaz hozzá-
tették: „olykor arrogáns”, és
„túlságosan dicsekvõ”. A
szeku beszámolóinak megfe-
lelõen a bacãui börtönben a
„ládák-konzervek munka-
pontnál” dolgozók megfigye-
lésével foglalkozott. Informá-
ciói értékesek lehettek, mivel
1984-ben „kezelés céljából”
áthelyezték a bukaresti bör-
tönkórházba. Vântu ugyanis
mozgássérült, gyermekkorá-
ban paralízisen esett át. 

Bukaresti szekus fõnöke,
Tudorache Dumitru õrnagy
is elégedett volt Vântuval, aki
„bebizonyította hûségét, ele-
get tett titoktartási fogadal-
mának, így nem leplezõdött
le”. Bonyolultabb feladato-
kat kezdett rábízni és mele-
gen ajánlotta feletteseinek
Vântu megtartását a besúgói
hálózatban.

Turcu professzor és a 
hamiskártyás

Vântut 1985 decemberé-
ben helyezték szabadlábra. A
börtönbõl kikerülve nem
kapkodta el az álláskeresést,
hiszen a Szekuritáté egyre
nagyobb mértékben foglal-
koztatta, és átkerült a katonai
kémelhárítás besúgói közé. A
ténykedésérõl szóló jelenté-

sekben megszaporodtak a di-
csérõ szavak, fõleg õszintesé-
gét, és hûségét, engedelmes-
ségét és kifogástalan maga-
tartását, bátorságát és kezde-
ményezõképességét, a rábí-
zott feladatok kiváló megol-
dását emelték ki. Azt is mél-
tatták, hogy széles ismeretsé-
gi körrel rendelkezik, papok,
mérnökök, tanárok és közön-
séges feketézõk társaságában

egyaránt megfordul. Mind-
ezért elnézték neki azt a
rossz szokását, hogy szenve-
délyes pókerjátékos – és még
ügyesebb hamiskártyás. Mi-
vel a nyolcvanas évek dereká-
tól a munkakerülését már
börtön járt, szekus összekötõ
tisztje írásban kérte fõnökei-
tõl, hogy találjanak valami-
lyen állást Vântu számára. A
„mindenható szeku” erre vi-

szont már nem volt képes –
vagy egyszerûen csak nem
akarta –, mert Neamþ és
Bacãu megye munkaerõ-fö-
löslegére hivatkozva elutasí-
totta a kérést.

Cserébe viszont egyre több
dolga akadt a szekunál:
1986-tól már havi rendszeres-
séggel találkozott összekötõ
tisztjével, aki látogatásáról
elõzõ nap, „a bacãui Turcu

professzor” néven értesítette
õt telefonon arról, hogy meg-
hozza számára az ígért köny-
veket.

A gikszer

Nem tudni pontosan mi-
kor következett be a gikszer,
milyen probléma adódott
Vântuval, az tény viszont,
hogy összekötõ tisztje 1987

decemberében, váratlan for-
dulattal írásban javasolta fe-
letteseinek a Nuºsal fentar-
tott kapcsolatok megszakítá-
sát. A Vântu éves besúgói te-
vékenységét taglaló elemzés-
bõl kiderül, a tizenkét hónap
alatt tizenhárom jelentést írt;
a dokumentumból azonban
hiányoznak a dicsérõ jelzõk,
megszaporodnak viszont a
bírálatok. A korábbi beszá-
molókkal ellentétben a
szekus tiszt most mindenek-
elõtt azt kifogásolja, hogy az
ügynök „rossz társaságba ke-
veredett, cigányokkal, feketé-
zõkkel, munkanélküliekkel
üzletel” „gyakorta iszik”.
Mindezek után az összekötõ
tiszt javasolta Nuº törlését a
besúgók listájáról, dossziéjá-
nak áthelyezését a katonai
kémelhárítás 5A osztályára.

Eltûnt jelentések

Érdekes módon Vântu
szekus ügycsomójának mel-
lékletébõl hiányoznak a be-
számolókban említett besú-
gói jelentések. Szakvélemé-
nyek szerint azok éppen a be-
súgottak dossziéjában talál-
hatók meg, hiányukban
azonban nem lehet tudni,
hogy kik voltak az áldozatai.
Ezért azt sem lehet egyelõre
megállapítani, hogy „politi-
kai rendõri tevékenységnek”
minõsülnek-e feljelentései?
Errõl a Szekuritáté Levéltá-
rát Átvilágító Országos Ta-
nácsnak, majd a bíróságnak
kell majd döntenie. 

A Szekuritáté gyakorlata
szerint a mellékletekben ta-
lálható írott jelentéseket öt
évig õrizték, majd megsem-
misítették. Ezt kényelembõl
nem minden illetékes szekus
tiszt tette meg, ezért más ese-
tekben sok jelentés a nyilvá-
nosságra kerülhetett. 

Furcsának tûnhet az is,
hogy egy többnyire feketé-
zéssel foglalkozó, Romanban
élõ munkanélkülit, akinek
semmilyen kapcsolata nem
lehetett a hadsereggel, a
Szekuritáté a katonai kémel-
hárításnál foglalkoztat. Erre
a bizalmasabb körökben csak
Dinamóként ismert, egykori
szekuritátés tiszt adta meg a
magyarázatot az érdeklõdõ
újságíróknak: Romanban
volt a legnagyobb garnizo-
nok egyike: a 80 ezres város-
kában 20 ezer katona állomá-
sozott, Vântu könnyen isme-
retségbe kerülhetett rokona-
ikkal, barátaikkal, hiszen erre
ideje is volt, meg kellõképpen
értelmes, mûvelt, csiszolt
modorú volt. Dinamo nem
zárja ki annak a lehetõségét,
hogy a romani Szekuritáté-
nál Vântunak, más fedõnév-
vel, külön dossziéja is létez-
hetett. Azt viszont pontosan
tudja, hogy a Román Hír-
szerzõ Szolgálat (SRI) a ki-
lencvenes évek elején lehall-
gatta Vântu telefonját, ám
felhagytak vele, miután kide-
rült, hogy rájött a mûveletre.

Különben is Vântu akkor
már befolyásos személy volt,
jó kapcsolatban állt a SRI ké-
sõbbi fõnökével, Radu
Timoftéval, akit 1989 elõtt
azért helyeztek tartalékállo-
mányba a hadsereg beszerzé-
si osztályáról, mert evõesz-
közöket lopott – állítja
Dinamo. A kilencvenes évek
elején Vântu pénzelte
Timoftét, és a szeku régi gár-
dájának több tagját. Ezidõ-
tájt Vântu cége, a Gelsor al-
kalmazottainak 90 százaléka
közülük került ki, a csõdbe-
juttatása nyomán kisbefekte-
tõk százezreit tönkre tevõ
Országos Beruházási Alap, a
FNI több vezetõje is a SRI
tisztje volt. 

Sikkasztó, besúgó, médiacézár

Gy. Z.

Borúlátó nyilatkozatokat
tett romániai látogatása

elõtt Mahmúd Abbász pa-
lesztin elnök. Szavai szerint
jelenleg semmi értelme a
közvetlen béketárgyalások
újrafelvételének Izraellel.
Céltalan a megbeszéléseket
ismét csak a nulláról elkezde-
ni – jelentette ki egy beszédé-
ben. A libanoni Hezbollah
milicistái eközben újabb há-
borúra készülnek a zsidó ál-
lam ellen.

Menetrend kell

Hiába igyekszik Washing-
ton nyomást gyakorolni rá,
Rámalláhban tett nyilatkoza-
tában Abbász ismételten alá-
húzta azt a palesztin állás-

pontot, hogy csak akkor lehet
visszatérni a tárgyalóasztal-
hoz, ha Benjamin Netanjahu
izraeli miniszterelnök egyet-
ért a telepépítések leállításá-
val és a tárgyalások 2008 de-
cemberi állapotnak megfele-
lõ újrafelvételével. Netan-
jahu ugyanis mindmostanáig
elutasította ezt. Abbász ta-
nácsadója, Jászir Abed
Rabbo a palesztin rádiónak
vasárnap megerõsítette, hogy
a palesztinok nem hajlandók
idõben korlátlan megbeszélé-
sekbe belemenni. „Menet-
rendre van szükség, amely
keretet szab ezeknek a ta-
nácskozásoknak” – közölte.

Netanjahu az Egyesült
Államok nyomására tavaly
novemberben a telepépíté-
sek tíz hónapos befagyasztá-
sát rendelte el, ez azonban

nem elégíti ki a palesztin fe-
let, és a közel-keleti békefo-
lyamatnak az izraeli minisz-
terelnök washingtoni láto-
gatásán elhangzottak sem
adnak újabb lökést. Mind-
azonáltal Netanjahu vasár-
nap a heti kormányülésen
bejelentette, hogy kedden
Kairóban találkozik Hoszni
Mubarak egyiptomi elnök-
kel, és eszmecseréjükön szó
lesz a palesztinokkal folyta-
tandó közvetlen tárgyalások
lehetõségeirõl. Tavaly áprili-
si hatalomra jutása óta már
az ötödik alkalommal uta-
zik Egyiptomba, hogy meg-
beszéléseket folytasson Mu-
barakkal.

Arafat utódaként

Abbász – a látszat ellené-
re – igyekszik higgadtabb és
mérsékeltebb politikát foly-
tatni elõdjénél, Jasszer
Arafatnál. A Fatah gerilla-
mozgalom egykori vezetõje,
az elsõ palesztin elnök jel-
legzetes kefijája (fejkendõ)
mögül ravaszul mosolyogva

mindenre rábólintott, majd
hazautazott, és az ellenke-
zõjét cselekedte. Nobel-bé-
kedíjat azért kapott (Jichák
Rabin és a jelenlegi jeruzsá-
lemi államfõ Simon Peresz
társaságában), mert elis-
merte Izraelt. Ezt követõen
jöhetett létre a Palesztin
Hatóság, két egymástól kü-
lönálló területen:
Ciszjordániában és a Gázai
övezetben.

Arafat 2004-ben bekövet-
kezett halálát követõen,
2007-ben a Hamász palesz-
tin radikális terrorszervezet
fegyveres felkelést hajtott
végre a vele rivális Fatah el-
len, és átvette a hatalmat
a Gázai-övezet felett. Az ad-
dig korántsem felhõtlen vi-
szonyok között, ámde egy-
ségkormányzásban álló két
palesztin frakció között vég-
leges szakítás következett be,
így ma két palesztin önkor-
mányzat mûködik – persze,
egyik sem ismeri el a mási-
kat – a szélsõséges
Hamász által ellenõrzött
Gázai övezet és a mérsé-

kelt Fatah irányította
Ciszjordánia.

Moszkvában doktorált

Mahmúd Abbász tehát a
világ egyetlen olyan elnöke,
akinek van is országa, meg
nincs is, az is megosztva. A
75 esztendõs politikus volt a
Palesztin Helyhatóság elsõ
miniszterelnöke 2003 márci-
usától októberig, amikor le-
mondott az Arafattal való
hatalmi harc miatt. Mie-
lõtt miniszterelnöknek ne-
vezték ki, õ vezette a Palesz-
tin Felszabadítási Front
(PFSZ) tárgyalási osztályát,
volt tehát alkalma tárgyalási
technikáját csiszolgatni. A
nyugati világban befolyásos
mérsékelt politikusként tart-
ják számon, akinek eltökélt
célja a béke kialakítá-
sa. Arafat halála után õt vá-
lasztották meg a Palesztin
Hatóság és a PFSZ elnökévé.
Mozgalmi neve Abu Mázen,
ami nagy megtiszteltetés né-
pe részérõl: legidõsebb fiát
ugyanis Mázennak hívják, az

Abu Mázen pedig azt jelenti:
Mázen atyja. A brit mandá-
tumterületen, a mai Izrael-
ben született. Elõbb Damasz-
kuszban, majd Egyiptomban
tanult jogot, a moszkvai
Lumumba-egyetemen kandi-
dált 1982-ben. Disszertáció-
ját A másik oldal: titkos kapcso-
latok a nácizmus és a cionista
mozgalom vezetése között cím-
mel védte meg.

Az izraeli–palesztin konf-
liktus feloldhatatlan problé-
máinak egyike a palesztin
menekültek kérdése. A bet-
lehemi székhelyû Palesztin
Központi Statisztikai Hiva-
talnak a világszerte menedé-
ket keresõ palesztinok hely-
zetével foglalkozó jelentése
szerint összesen 4,8 millió
menekült él Jordániában, a
Gázai-övezetben, a Nyugati-
parton (Ciszjordániában),
Szíriában és Libanonban. A
Ciszjordániában és a Gázai-
övezetben tartózkodók csak-
nem fele 15 év alatti gyer-
mek, és mindössze alig há-
rom százalékuk idõsebb 65
évnél. 

Elnök – országgal, ország nélkül
A mérsékelt palesztin vezetõk sem lát-
nak sok esélyt a közel-keleti béketár-
gyalások újrakezdésére. Mahmúd
Abbász palesztin elnök tegnap 
Bukarestbe érkezett.

Sorin Ovidiu Vântu, azaz SOV. Az orra soha nem csalta meg...

Érdekes módon Vântu szekus ügycso-
mójának mellékletébõl hiányoznak a
beszámolókban említett besúgói jelen-
tések. Szakvélemények szerint azok
éppen a besúgottak dossziéjában talál-
hatók, ezek hiányában azonban nem
lehet tudni, kik voltak az áldozatai.



Azt nyilatkozza Ioan Onisei, az Audiovi-
zuális Tanács alelnöke, hogy a Realitatea
TV megpróbálta megfélemlíteni az általa
képviselt testületet. A megfélemlítés abban
merült volna ki, hogy az egyik mûsorszol-
gáltató kijelentette, hogy bírósági úton 20
ezer eurós erkölcsi jóvátételt fog kérni az
Audiovizuális Tanács azon tagjaitól, akik
megszavazták a szóban forgó hírcsatorna
megbírságolását. 
Jogászként nem tudok mit kezdeni ezzel a
hírrel. Feltételezem ugyanis, hogy Onisei
úr nem magánemberként, hanem az intéz-
mény képviseletében nyilatkozott meg. El-
sõ gondolatom az volt, hogy valamilyen
törvénytelenséget ró fel a Realitatea TV-nek,
netán bûncselekmény elkövetését. Csak-
hogy megfélemlítés nevû bûncselekmény

nincs. Minthogy a legközelebb
a fenyegetés vagy a zsarolás
áll hozzá, arra gondoltam,
hogy Onisei úr összetévesz-
tette a fogalmakat (ami elég
valószínûtlen, hiszen jogász,

még akkor is, ha a köz-
igazgatási jog szakon
végzett). Ha azonban

mégis így lenne, ak-

kor Onisei úr ellentmondásba keveredik
önmagával, hiszen azt állítja, hogy csak
„megpróbálták” megfélemlíteni az intéz-
ményt, ami azt jelenti, hogy voltaképpen
fenyegetési vagy zsarolási kísérlettel állunk
szemben. Azonban a fenyegetés és a zsaro-
lás esetében nem beszélhe-
tünk kísérletrõl. Büntetõjo-
gi értelemben a kísérlet a
bûncselekmény megkezdé-
se utáni és megvalósulása
elõtti állapot. Ilyen azon-
ban egyik szóban forgó
bûncselekmény esetében
nem állhat fenn, hiszen mindkét esetben
egyetlen aktussal valósul meg a bûncselek-
mény, annak tárgyi oldala nem bontható
különbözõ szakaszokra. Ezért a két bûn-
cselekmény esetében a kísérletet nem bün-
tetik, következésképp nem áll fenn olyan
bûncselekmény, amelynek esetleges elköve-
tését Onisei úrnak jeleznie kellene. De ha
történetesen lenne is ilyen lehetõsége, ak-
kor is meg kell említeni, hogy egy ügyvédi
mondás szerint, „aki a törvénnyel fenyeget,
az nem fenyeget”. Ez magyarán annyit
tesz, hogy a bírósághoz fordulás joga nem
minõsülhet fenyegetésnek. A fenyegetés

tárgyi oldala illegitim károkozás kilátásba
helyezését jelenti (BTK 193-as cikkely).
Marad tehát a megfélemlítés. Minthogy
azonban egy intézmény esetében értelmet-
len lenne annak lelkiállapotáról (a féle-
lemrõl) beszélnünk, s Onisei úr személyes

szorongásainak sincs tár-
sadalmi relevanciájuk, va-
lamilyen jogi kapaszkodót
kerestem. Egyetlen olyan
dokumentumot találtam
(de lehet, hogy több is
van), amelyik inkriminálja
a megfélemlítést, ez pedig

az Európai Munkavédelmi Ügynökségnek
az egyik magyarul is közzétett kiadványa.
Ez a szöveg – miután megállapítja, hogy a
megfélemlítésnek nem létezik nemzetközi-
leg egységesen elfogadott meghatározása
– a következõ példát szolgáltatja egy le-
hetséges definíció alapelemeire: A munka-
helyi megfélemlítés egy munkavállaló
vagy munkavállalók csoportja iránt tanú-
sított olyan ismételt, ésszerûtlen magatar-
tás, amely egészségi és biztonsági kocká-
zatot kelt. 
Nos, ha el is tekintünk a szöveg munkajo-
gi jellegétõl, akkor is egyértelmû, hogy

egy bírósági kereset kilátásba helyezése
semmiképp nem illeszkedik ebbe a meg-
határozásba.
Viszont Onisei úr magatartása politikai ér-
telemben kifogásolható. Õ ugyanis egy
közintézmény érdekeire hivatkozva társa-
dalmi támogatottságot keres ahhoz, hogy
korlátozza egy állampolgárnak (az Alkot-
mány 21-es cikkelye által szavatolt) ama jo-
gát, hogy a bírósághoz fordulhasson. Nem
lepõdnék meg, ha a közeljövõben – nem-
zetbiztonsági okokra hivatkozva – a kor-
mány sürgõsségi rendelettel megtiltaná az
újságíróknak és/vagy a mûsorszolgáltatók-
nak, hogy erkölcsi kár iránti igényüket a
bíróság segítségével érvényesítsék. 
Érdemes továbbá megfigyelni a helyzet
paradox jellegét. Miközben egy mûsor-
szolgáltató a bíróságon keresi a jogorvos-
latot egy õt ért – vélt vagy valós – sérele-
mért, az állam képviselõje a közvélemény
segítségét kéri egy jogi eljárás lefolyását
megakadályozandó. Egy állami intéz-
mény ez esetben közvetve azt nyilatkoz-
za, hogy nem bízik az igazságszolgálta-
tásban, sõt, ennek mûködése bénítóan
hatna tevékenységére, mert hiszen megfé-
lemlíti õt. Itt tartunk. 

A napokban egy igen finom és elegáns vacsorán voltam. Min-
denki égett a vágytól, hogy a vérbajról beszéljen. Mert Ehrlich
tanár világmegváltó találmánya óta a vérbaj a legvonzóbb s leg-
kecsesebb társalgási téma. A legjobb családok kedvenc eszme-
cseréje az arzenobenzol. Die Mondscheinsonata.
Már a desszertnél tartottunk, amikor a szeretetreméltó háziasz-
szony hirtelen a szomszédjához fordult, aki e társaságban a leg-
autentikusabbnak s a legostobábbnak tûnt s azt kérdezte tõle:
– Mi a véleménye, kedves tanár úr, a vérbajról?
– Oh a vérbaj, a vérbaj – felelte a tanár s miután látta, hogy
mindenki roppant figyel, így kezdte az elõadását:
Háromféle vérbajt különböztetünk meg. Az elsõt a szemérem
kezeli, vagyis senki. A másodikat egy hozzáértõ orvos, kivétel
nélkül higannyal vagy jóddal és kivétel nélkül eredménytelenül.
A harmadikat holmi mûvészi vagy irodalmi színészet az alkotó
zseni dicsõségének tette meg. Ez a harmadik a legérdekesebb.
Mert a legkevésbé titkolózó, sõt büszkélkedõ.
– „Viens pres de moi ma belle syphilitique” – dalolta Verlaine.
Ez andalgó felszólítás örömmel van tele. Syphilis syphili gaudet.
Ámbár nem tudom. Olyan sok író van, akinek még vérbaja
sincs. E rettenetes betegség csak költõi póz és úgynevezett írói
egyéniség a legtöbb esetben.
Ellenben a zseni eredetét csakugyan holmi homályos terheltsé-
gekbõl, romlásokból és elfajulásokból számítgatja egy francia tu-
dós. Mûve: “Les origines syphilitiques du genie.” Igen becses ol-
vasmány. (...)
Majdnem minden nagy ember vérbajos.
Én is.

Szomory Dezsõ: A vérbaj, Nyugat, 1910, 13.szám 

A megfélemlítettek
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Midõn még csak vágyálom (sõt vágyállam) volt a
magyar, azaz a kettõs állampolgárság, és az erdélyi
magyar csak áhítozott rá, drága jó Kovács Laci bá-
csi, a nagy euroszocialista mesemondó azzal riogat-
ta a lábainál üldögélõ tátott szájú magyar közvéle-
ményt, hogy hárommillió román munkakeresõ fog-
ja ellepni a Kárpát–Duna Kishaza összes lehetséges
munkahelyeit, állásbörzéjét, káderosztályát és cse-
lédpiacát. 
Az ügy aztán kútba esett vagy inkább medencébe, a
Kárpát-medence sekély vizébe, hiszen a munkakere-
sõk már korábban áteveztek a határátkelõkön, meg-
keresték az õslakosoknak nemtetszõ munkákat. Ez a
szomszédság okán történt. 
Mostanában egy bolgár, ugyancsak szocialista képvi-
selkedõ azzal szédíti a lábánál bóklászó szófiai köz-
véleményt, hogy ha Romániában rendszeres a szú-
nyogirtás, akkor a szegény szúnyogocskák kénytele-
nek átröpülni a Dunát, amely – mint tudjuk – nem
csupán elválaszt, de legalább annyira összeköt ben-
nünket a szomszédsággal és a belõlük kifolyó árhul-
lámokkal és kosszal, nos, a szúnyogok a Barátság
kettõs nyitású hídja felett szép szabályos alakzatban,
címerpajzsos kötelékben átkelnek a Dunán, és le-
csapnak a felkészületlen Bulgáriára. Miként a buka-
resti vásárlók a russzei hipermarketekre, ugyanis oda-
át még az utolsó krájzleráj is olcsóbb, mint itthon
Mataché mester fõpiaca. 
Az ötlet a maga zseniális hülyeségében egyenesen le-
nyûgözõ. Azon a történelmi tapasztalaton nyugszik,
hogy ha az egyik országban üldöznek egy embercso-
portot (másként gondolkodók, másként keresztelke-
dõk, másként beszélõk), akkor azok, amint lehet, ki-
vándorolnak, átmenekülnek oly államba, ahol kevés-
bé vannak kitéve a bedarálásnak, asszimilációnak,
elnévtelenítésnek.
Vagy a bolgár képtelenség viselõje saját blokklakói,
panellproletári tapasztalatait vetítette rá a szúnyogin-
vázióra. Tudvalevõ, ha Picipontáéknál csótányirtás
folyik – ámbátor a csótányok még az atomtámadást
is sikerrel átvészelik, mondták a nagaszaki szakik –,
akkor Gipsz Jakabéknál azonnal felívelnek az összes
lehetséges lakásrésen, lyukon a svábbogarak és oda
teszik át életterüket.
Ezért szükséges az egységes irtás. Meg kell tehát
szervezni az uniós irtást, legyen uniós biztosa a szú-
nyog elleni inváziónak. Tiltsák meg a szabad szú-

nyogforgalmat az Unió schengenjei között!
Mindenki felügyelje a maga nemzeti
szúnyogállományát!
Hiszen, milyen jó is volt, amíg Európa a
maga nemzetállami széttagoltságában
saját zsírjában dõzsölt. Amelyet, termé-

szetesen, szúnyogfogásból szerzett.
A magyar példányok kisütéskor, mi-
ként a népdal is mondja, egy akónál

többet is adtak.Sebestyén Mihály

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Ez esetben egy állami
intézmény közvetve 
azt nyilatkozza, hogy
nem bízik az igazság-
szolgáltatásban.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Aki a kisebb ígéreteket megszegi, 
az a nagyobbakat is meg fogja szegni.”

Cormac McCarthy

A medve nem játék

Háromféle kezelés

Szomszéd szúnyog
A nap címe. Ponta elutasítja az
„Antonescu-tervet”: a PSD–PNL szövet-
séget, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A két nagy ellenzéki párt
régóta keresi a megoldást a kormány meg-
döntésére, ám hol az egyikben, hol a má-
sikban teng túl az önbizalom és a hiúság.
Míg kezdetben a szocialisták hangoztatták
a formális szövetség megkötését, most a li-
berálisok akarják jobban. Victor Ponta
szemmel láthatóan úgy spekulál, hogy (az
elõrehozott) választásokon pártja megszer-
zi azt a többséget, amely – esetleg a „füg-
getlenekkel” együtt (és nagyon feltételesen
egy másik alakulat protokollumokon ala-
puló parlamenti támogatásával) – többségi
kormányt tud alakítani a jobboldal nélkül
is, visszahozva valami módon a 2000 és
2004 közötti leghatékonyabb kormányt
(amelynek miniszterelnöke Adrian
Nãstase volt). Nem hisszük azonban,
hogy ebbe Traian Bãsescu egykönnyen be-
lemenne. Persze álmodozni lehet. 

Nõi dolgok. A Cotidianul ugyan csak
elektronikus formában jelenik meg, anya-
gai azonban továbbra is érdekesek, meré-
szek. Az egyik arról szól, hogyan lett
kegyveszett az elnöknél az az Anca
Boagiu, akinek Traian Bãsescu kislányko-
rában látta a bugyigóját. A lap meg is em-
líti, hogy az aprócska ruhadarab politikai-
lag már nem ér semmit, miután Anca sze-
relmileg felbosszantotta EBA-t, azaz ma-
gának a nagyfõnöknek a lányát. Az tör-
tént, hogy Anca kiteregette az õ volt,
EBA jelenlegi fiújának, bizonyos Sydának
(bbrrr!) az ügyleteit, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy sem Syda nem foglal-
hatta el zsíros párizsi állását, sem Anca
nem lett párizsi nagykövet, de még a PD-
L bukaresti elnöke sem lesz (ahogyan azt
megígérték neki). Huh! – nem tudjuk,
mennyi érthetõ ebbõl az egészbõl, aki
részleteket akar, elolvashatja a múlt heti
Academia Caþavencut is. 

A nap álhíre. Sorin Ovidiu Vîntu, akit a
régi rendszerben sikkasztásért lesitteltek,
most kijelentette, hogy tulajdonképpen po-
litikai okokból ült: nem értett egyet a szo-
cialista tervgazdasággal, és úgy próbált ár-
tani neki, ahogy tudott. 



ÚMSZ-összeállítás

Kedvezõ fogadtatásra lelt
a két kormánypárt tegna-

pi koalíciós tanácskozásán
több, az RMDSZ által java-
solt gazdaságélénkítõ intéz-
kedés – tudtuk meg Olosz
Gergely képviselõházi frak-
cióvezetõtõl. Tájékoztatása
szerint a kormány gazdaság-
élénkítõ csomagjáról bizott-
sági szinten a következõ na-
pokban is egyeztetnek a felek
s eközben a Pénzügyminisz-
térium is hatástanulmányo-
kat készít az egyes intézkedé-
sekrõl. „Elsõsorban a hatás-
tanulmányok eredményén
múlik, hogy mely intézkedé-
seket ültetjük majd gyakor-
latba” – mondta a politikus.
Vasile Blaga belügyminiszter
szerint már jövõ héten végle-
ges formát ölthet a gazdaság-
ösztönzõ csomag.

Négy százalék
a kiskeresetûeknek

Olosz szerint jó esély van
arra, hogy a kormány elfo-
gadja Édler András
RMDSZ-es képviselõ javas-
latát a feketegazdaság vissza-
szorítására, mely intézkedés
az alacsony jövedelmûeket is
segítené. Lényege, hogy a ha-
vi 350 lejnél kisebb jövedel-
mû személyeknek az állam
megtérítené a saját szükségle-
tükre költött évi összeg négy
százalékát. „Ha például egy
kisnyugdíjas valamennyi vá-

sárláskor számlát kért és
megõrzi ezt a számlát, év vé-
gén, egy bizonyos keretössze-
gig visszakapja elköltött pén-
ze négy százalékát” – magya-
rázta a frakcióvezetõ.

A tartozást levonnák
a szubvenciókból

A különbözõ adónemek
kompenzálására vonatkozó
RMDSZ-es javaslat szintén
pozitív fogadtatásban része-
sült a koalíciós egyeztetésen.
Ennek lényege, hogy az adó-
hátralékokat felhalmozó vál-
lalkozók adósságát levonná
az állam azokból a szubven-
ciókból, amelyek a cégeknek
járnának. „Vagyis, ha valaki

szubvenciót vár az államtól,
ám közben adósa a kincstár-
nak, tartozását az állam le-
vonja a támogatásból. Ilyen
kedvezményben részesülhet-
nek például a mezõgazdasági
vállalkozók” – magyarázta a
képviselõ, rámutatva ugyan-
akkor arra, hogy ez az intéz-
kedés számos problémát vet
fel. „Gondot jelenthet az,
hogy az áfatartozások nem
kerülhetnek ebbe a kategóriá-
ban, illetve a gazdák esetében
az, hogy a szubvenciók egy
részét nem a román állam,
hanem az Európai Unió ad-
ja” – sorolta Olosz. Szerinte
a koalíciós tanács ülésén nem
került szóba az az államfõ ré-
szérõl érkezõ javaslat, hogy a

kormány állítsa vissza a hoz-
záadottérték-adót (TVA/áfa)
az eredeti szintjére, ehelyett
pedig adóztassa meg a nyug-
díjakat.

Áfa-visszaállítás 
kontra nyugdíjadó

Mihai ªeitan munkaügyi
miniszter újságírói kérdésre
elmondta, hogy a kormány
pénzügyminisztériumi ada-
tok segítségével hatástanul-
mányokat végezne annak ér-
dekében, hogy világossá vál-
jon, milyen következmények-
kel járna az áfa visszaállítása,
illetve a nyugdíjak megadóz-
tatása. A témáról Emil Boc
kormányfõ vasárnap úgy nyi-

latkozott: ha találnak egy al-
ternatív megoldást a bevétel-
növelésre, elképzelhetõ az
adók „visszafaragása”. A mi-
niszterelnök felhívta a figyel-
met, hogy a nyugdíjak meg-
adóztatása nem fedezné azt a
veszteséget, amit az áfa visz-
szaállítása okozna. Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter
szerint az áfaemelésbõl az ál-
lam 3,5–4 milliárd lejt (körül-
belül 825– 940 millió eurót)
nyerne az év végéig, míg a
Ziarul Financiar számításai
szerint a nyugdíjakra kivetett
adó legfeljebb 2,7 milliárd lejt
(mintegy 630 millió eurót)
hozhat a költségvetésnek.

Liviu Voinea, az Alkalma-
zott Gazdaság Csoport ügy-
vezetõ igazgatója szerint a
napokban fellángolt áfavisz-
szaállítási-diskurzus a vállal-
kozói szféra felé a kiszámít-
hatóság teljes hiányát jelzi,
mely nem hat pozitívan a be-
fektetõi környezetre. A szak-
ember figyelmeztetett, hogy
a makrogazdasági döntése-
ket nem lehet hetente módo-
sítani, mert különben az or-
szág a mesebeli hazug bojtár
sorsára juthat. Adrian
Vasilescu, a Román Nemzeti
Bank (BNR) elnökének ta-
nácsadója egy televíziós be-
szélgetés során kifejtette: ha a
kormány lennebb is szállíta-
ná az áfa értékét, a kereske-
dõk kétségtelenül örülnének
az intézkedésnek, de áraikat
nem csökkentenék az
áfaemelés elõtti szintre. 
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Röviden Éledezik az ösztönzõcsomagStagnáló infláció

A szakértõi várakozásoknak
megfelelõen 4,4 százalékkal
a májusi szinten stagnált jú-
niusban az éves szintû inflá-
ció. Az Országos Statisztikai
Hivatal adatai szerint
májushoz képest az élelmi-
szerárak 0,1 százalékkal
csökkentek, míg 0,2 száza-
lékkal drágultak a nem élel-
miszer jellegû termékek, il-
letve 0,6 százalékkal a szol-
gáltatások. Az elsõ öt hónap
külkereskedelmi hiánya 3,2
százalékkal maradt el az egy
évvel korábbi szinttõl.

Repülötéri fúzió?

A kolozsvári és a marosvá-
sárhelyi repülõterek szoro-
sabb együttmûködését szor-
galmazza a  Kolozs megyei
Tanács, mely társulást, illet-
ve a részvények (teljes vagy
részleges) felvásárlását aján-
lotta fel Maros megyének.
Alin Tiºe Kolozs megyei
prefektus tegnapi sajtótájé-
koztatóján úgy érvelt: a kö-
zös fejlesztéssel hatékonyab-
bá és ésszerûbbé tehetnék a
régió légiközlekedését. Sze-
rinte a két légikikötõ földraj-
zi közelsége jelenleg ellehe-
tetleníti, hogy ezek külön-
külön azonos ütemben fej-
lõdjenek – a kérdést az egy-
séges légiforgalmi ajánlat
oldhatná meg.

Visszaesõ autóipar

Júniusban 7,7 százalékkal
csökkent a beiratott új jár-
mûvek száma 2009 hasonló
idõszakához képest, ezen be-
lül a személygépkocsik 6,5
százalékos visszaesést szen-
vedtek el – derült ki a Jogo-
sítványokat és Autónyilván-
tartást Adminisztráló Hiva-
tal adataiból. Legnépszerûbb
márkának a Dacia bizo-
nyult, annak ellenére, hogy a
cég eladása 18 százalékkal
csökkent 2009-hez képest.

Kísértés a Nabuccónak

Veszélybe kerülhet a
Nabucco gázvezeték létreho-
zása, miután az orosz
Gazprom cég ajánlatot tett a
projekt egyik fontos résztve-
võjének, az RWE energia-
konszernnek – értesült a né-
met Handelsblatt. Annak fejé-
ben, hogy kilép az orosz gáz-
importtól függetlenedni kívá-
nó Nabucco projektbõl, az
RWE részesedéshez jutna a
rivális, moszkvai érdekeltségû
Déli Áramlat vezetékben. 

Sikeres vb-üzlet

Csaknem kétszer annyi tu-
rista érkezett a labdarúgó-vi-
lágbajnokság idején Dél-afri-
kai Köztársaságba, mint
amennyit (250 ezret) elõze-
tesen reméltek. A gazdasági
válság miatti pesszimizmust
az eufória váltotta fel, a fut-
balltorna pedig legkevesebb
0,4 százalékkal javította az
ország bruttó hazai termékét
(GDP). A vb 130 ezer új
munkahelyet teremtett, fel-
lendítette az autóipart is,
mely értelemszerûen az acél-
ipart is ösztönözte.

Hírösszefoglaló

Az amerikai Exxon olaj-
ipari vállalat fontolgatja

a British Petrol (BP) felvá-
sárlását, és ehhez már kérte
is az amerikai hatóságok
hozzájárulását – írta olajipa-
ri forrásaira hivatkozva a
The Sunday Times konzerva-
tív brit lap. Bár a BP nem
kommentálta a hírt, a médi-
um szerint az Obama-kor-
mányzat már tudatta az
Exxon-nal valamint egy má-
sik nagy amerikai olajcéggel
– valószínûleg a Chevronnal
–, hogy nem állna egy ilyen
tranzakció útjába. Az átvé-
teli ügylet létrejötte esetén
400 milliárd dollárt megha-
ladó tõzsdei tõkeértékû olaj-

ipari óriás jönne létre – az
ügy érdekessége, hogy az
Ernst & Joung napokban
közzétett elemzése szerint
az ExxonMobile a világ leg-
értékesebb vállalata lett, míg
a legnagyobb vesztes címet
épp a BP vitte el. Ugyanak-
kor a kínai PetroChina ener-
giaipari konszern is felaján-
lotta segítségét a brit olajipa-
ri konszernnek, bár egy
pénzügyi támogatás híresz-
teléseirõl nem kívántak nyi-
latkozni.

A BP részvénye 364,75
pennyn zárta az elmúlt keres-
kedési hetet a Londoni Ér-
téktõzsdén (LSE), mely 104
milliárd dollár piaci tõkeér-
téknek felelt meg. A társaság
tõzsdei értéke 20 százalékot

emelkedett az olajkatasztrófa
utáni árfolyamzuhanásához
képest, ám így is hozzávetõ-
leg a fele a fúrótorony-robba-
nás elõtti szintnek. 

Az olajkonszern sorsa több
szempontból is kritikus jelen-
tõségû a brit gazdaság szá-
mára: a cég csak Nagy-Bri-
tanniában több mint tízezer
alkalmazottat foglalkoztat, és
tavaly 5,8 milliárd font adót
fizetett be a kincstárnak.
Emellett a társaság tulajdo-
nában van a brit energiaellá-
tó infrastruktúra jelentõs ré-
sze, köztük az északi-tengeri
olaj- és földgáz-fúrótornyo-
kat összekötõ vezetékháló-
zat. Jelentõs mértékben járul
hozzá ugyanakkor a brit
nyugdíjalaphoz is. 

ÚMSZ

A 2008 óta fizetésképte-
lenséget bejelentõ cégek

száma mostanra elérte a 13
500-as küszöböt Romániá-
ban – az általuk képviselt
összesített üzleti forgalom
pedig 11,3 milliárd euróra
emelkedett. (Míg két évvel
ezelõtt még csak 2,3 milli-
árd euróra rúgott az így ke-
letkezett hiány, ez a szám
tavaly ötmilliárdra emelke-
dett, az idei év elsõ négy hó-
napjában viszont már elérte
a négymilliárdot.) Mivel a
cégbírósági adatok szerint
2008 óta folyamatosan
emelkedett a csõdeljárást
kezdeményezõk száma, a
jelenlegi növekedési ütem
alapján nem zárható ki,
hogy év végéig az ország tel-
jes üzleti tevékenységének
öt százalékát befolyásolják
majd a fizetésképtelenséggel
küszködõ vállalkozások. 

A Ziarul Financiar rámu-
tat, hogy a jelenség legriasz-
tóbb következménye a mun-
kaerõpiacon fog megmutat-
kozni. A lap által készített
összesítés szerint legkeve-
sebb harmincezer állás léte
fenyegetett – a helyzetet a

munkavállalók számára pe-
dig tovább súlyosbítja az,
hogy a fizetésképtelenség té-
nye a munkaadó számára
teljesen törvényessé és aka-
dálymentessé teszi az elbo-
csátásokat. A közvetett ha-
tások azonban még na-
gyobb méretet ölthetnek, te-
kintve, hogy kiterjed majd a
bankszektorra, illetve azon
beszállító és szolgáltató cé-
gek körére, akikkel szemben
adósságokat halmoztak fel a
fizetésképtelenné válók.

A tavaly és tavalyelõtt
fizetésképtelenné vált vál-
lalkozások jelentõs hányada
– mintegy nyolcezer – a ke-
reskedelmi ágazatból került
ki, õket követte a feldolgozó
szektorban tevékenykedõ
közel négyezer cég. Mivel
az építõ- és textilipar, vala-
mint a kereskedelemi ágazat
jövedelmezõsége akár ötven
százalékkal is visszaeshet, a
szakértõk elkerülhetetlen-
nek tartják a fizetésképte-
lenné válók tömeges meg-
szaporodását az idei év vé-
gére. Ezt még jobban elõse-
gíti a vállalkozások növekvõ
eladósodása, melyet ugyan-
akkor nem követ a piacok
fellendülése. 

Megtérítenék a kiskeresetûek létfenntartásra fordított kiadásainak négy százalékát 

Lakat 14 ezer cégajtón Sorban állnak a BP-ért?

Túlélésért küzdhet a BP is: már 3,5 milliárd dollár az olajkatasztrófa költsége

Fotó: Agerpres

Több tízezer munkahely szûnhet meg
annak következtében, hogy közel
tizennégyezerre emelkedett a fizetés-
képtelenné váló romániai cégek száma
az utóbbi két évben.
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„Lámpással” keresik a
hazai egyetemek a diáko-

kat: a most kezdõdõ beirat-
kozási szakaszban nagyság-
rendekkel kevesebb hallgató-
ra számítanak az intézmény-
vezetõk, mint az elmúlt évek-
ben. Hosszú ideje érvényesü-
lõ tendencia, hogy a népes-
ségfogyással egyenes arány-
ban a továbbtanulók száma
is csökken, az idén azonban
a demográfiai hátrányt az
elégtelen érettségi eredmé-
nyek is tetézik. A középisko-
lát végzettek alig fele felelt
meg az idei záróvizsgán: ke-
vés frissen érettségizõbõl le-
het válogatni az idén. 

Drámai létszámhiány

A drámai helyzetet jól jel-
zi, hogy a bukaresti egyetem
jogi karára tegnap, az elsõ
napon csupán 28 érdeklõdõ
tévedt be, mindannyian a
költségtérítéses helyek iránt
érdeklõdtek. „Rosszak az
érettségi statisztikák, rosz-
szak a demográfiai mutatók,
de még rosszabb a gazdasági
helyzet, az elmúlt évekhez
képest is sokkal kevesebben
engedhetik meg maguknak a
tandíjfizetést” – ismertette a
rendkívüli nehézségeket Fla-
vius Baias, az egyetem dé-
kánja. A fõvárosi egyetem
matematika- és informatikai
karának dékánja, Victor
Tigoiu szerint a kis számú
beiratkozó közül is kevesen
fejezik be a tanulmányaikat.
„Olyan rossz a hazai közép-
iskolákban folyó oktatás mi-
nõsége, hogy az elsõ év után
diákjaink egyszerûen meg-
szöknek, tizenöt százalékos
az egyetem-elhagyás aránya”
– mutatott rá az intézmény-
vezetõ. Az erdélyi magyar
egyetemeken ugyanúgy érzé-
kelhetõ a demográfiai és gaz-

dasági hullámvölgy, mint a
nagy romániai egyetemi köz-
pontokban, ez ellen az intéz-
mények a kínálat bõvítésével
és átalakításával igyekeznek
küzdeni.

Elszánt optimizmus

Dávid László, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem rektora lapunk kér-
désére elmondta, több új
szak is indul az idén. Straté-
giai fontosságú lépés, hogy
Kolozsváron  magyar nyelvû
jogászképzés indul. „Piacké-
pes” lehet a Csíkszeredában
frissen debütáló pénzügyi
elõrejelzés-szak, Marosvá-
sárhelyen pedig egészség-
ügyi szak is indul. Ez utóbbi,
az egyetemvezetés elképzelé-
se szerint, kiegészíti a Ma-
rosvásárhelyen történelmi
hagyományokkal rendelkezõ
orvosképzést, mert a
Sapientia végzõsei mentálhi-

giénés feladatokat lesznek
majd képesek ellátni, hoz-
zájárulhatnak a szociális há-
ló fenntartásához és megerõ-
sítéséhez. A betölthetõ he-
lyek számát illetõen az egye-
temvezetés sokkal optimis-
tább a fõvárosi intézményve-
zetõknél: csupán a marosvá-
sárhelyi tíz szakra 440 egye-
temista jelentkezésére számí-
tanak az idén. A derûlátás
azért is elgondolkodtató,
mert még mindig nem zárult
le az egyetem akkreditációjá-
nak folyamata. Ezzel kap-
csolatban  Dávid László el-
mondta, a június 24-re kitû-
zött ARACIS-tanácskozás
elmaradt, a következõ tár-
gyalásra július 22-én kerül
sor. „A nemzetközi és a ha-
zai szakemberek, valamint a
diákok részérõl szükséges vé-
leményezés egyaránt pozitív,
így reméljük, a bizottságtól
is pozitív választ kapunk” –
nyilatkozta a rektor.

Kínálat van, 
kereslet nincs

A szakindítás ellenére sem
volt nagy az érdeklõdés a ko-
lozsvári Sapientián. Ott-
jártunkkor csupán két diák
tájékozódott a helyszínen a
beiratkozás módjáról, és sen-
ki sem jött a jelentkezéshez
összeállított kész dossziéval,
noha a hallgatókat az intéz-
mény múlt hét vége óta tárt
karokkal várja. A fotó-film-
média szakra az elmúlt na-
pokban szintén csak két diák
jelentkezett, pedig itt 12, tan-
díjmentes helyet biztosítanak
a továbbtanulók számára, 13
helyet pedig azoknak tarta-
nak fenn, akik a tandíjfize-
tést is vállalják. Várja a je-
lentkezõket továbbá a kör-
nyezettudományi szak, ösz-
szesen 25 hellyel, és a nem-
zetközi kapcsolatokra össz-
pontosító szak is, ahová 42
jelentkezõt várnak. A Dávid

László által beharangozott
magyar nyelvû jogászképzés
40 hallgató befogadására ké-
pes.  

„Legfontosabb célkitûzé-
sünk az új szak beindításával
az volt, hogy  Kolozsváron
háromnyelvû, azaz magyar–
román–angol nyelvû jogi
képzés mûködjön” – mondta
Szenkovics Dezsõ, a Sapi-
entia EMTE kolozsvári ka-
rának fõtitkára. A fotó-film-
média szakra július 18-ig, a
többi fakultásra július 23-ig
lehet jelentkezni, a felvételi
eredményérõl július 26-án
tájékoztatják az érdekelteket. 

„Nagyipar” a BBTE-en

A Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) az
idén is „ipari” léptékben
gondolkodik: 21 karon ösz-
szesen 11914 helyet hirdet-
tek meg, több mint kétezer
magyar nemzetiségû hallga-
tót vár az egyetemvezetés.
A BBTE-n is tegnap kezdõ-
dött a beiratkozás, és július
23-ig tart.

A hallgatói létszámot ille-
tõen nem borúlátó a
Partiumi Keresztény Egye-
tem sem: itt 14 alapszakon és
5 mesteri programmal várják
a jelentkezõket: összesen 652
diák tanulhat tovább a PKE
padjaiban. Az egyetemveze-
tés itt is a sokirányú képzés
vonzóerejében bízik, a klasz-
szikus bölcsészképzésen,
közgazdaság-tudományi kí-
nálaton túl olyan mesteri
képzésekre is lehet jelentkez-
ni, mint a „kortárs politikai
filozófia”, a „többnyelvûség
és multikulturalitás”, a „tár-
sadalmi marginalitás és
inklúzió”, valamint a „filo-
zófia és mûvészet a nyilvá-
nos térben” szakterülete –
tudtuk meg Mostis Gergõtõl,
a PKE közönségkapcsolati
referensétõl. 

S. M. Z.

A hepatitis vírus okozta
megbetegedés, az úgyne-

vezett sárgaság veszélyeire,
valamint a megelõzés lehe-
tõségére figyelmeztet az a
felvilágosító és oltási kam-
pány, amelyet a Kolozs me-
gyei önkormányzat és a
Kolozs Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság közösen
folytat a napokban a Ko-
lozsvár környéki pataréti ro-
ma közösség tagjai között.
A szakértõk figyelmeztet-
tek: a létminimum alatt élõ
romák többsége a közeli sze-
méttelepen kukázásból él,
az elfogadhatatlan higiéniás
körülmények miatt fokozot-
tan veszélyeztetettek a kö-
zösség tagjai, ezért támoga-
tásra és felvilágosításra szo-
rulnak. A kampánynak kö-
szönhetõen az érintettek tö-
megesen élnek az oltás lehe-
tõségével, az akció sikere a
helyi Családsegítõ Egyesü-
let közremûködésének kö-
szönhetõ. 

Sok fóka, kevés eszkimó

A felkapott  fõvárosi román–amerikai egyetemen sem tolonganak a diákok a beiratkozásnál Fotó: Tofán Levente

Kovács Zsolt

Történelmi rekordot ért
el a Prut vízszintje, teg-

nap meghaladta a 2008-ban
mért legmagasabb mértéket,
és 652 centiméteren tetõzött,
Galac megyében fokozott ké-
szültség van érvényben: az
árvízvédelmi hatóságok a
töltések megerõsítésén és
emelésén dolgoznak. A ka-
tasztrófavédelem szakértõi
szerint a Pruton jelentkezõ
veszélyt enyhíti, hogy a Du-
na vízszintje apad, így a fo-
lyam képes lesz befogadni a
megnövekedett vízhozamot.
Nemcsak Románia déli és
délkeleti régióiban pusztít
még mindig az ár, a napok-
ban 18 sepsiszentgyörgyi ut-
cát öntött el újra a víz. Leg-
utóbb 11 pince, öt tömbház
alagsora került víz alá – de-
rült ki a megyei készenléti
felügyelet tegnap nyilvános-
ságra hozott kárfelmérésébõl.
A megyeszékhelyen a múlt
hetinél is erõsebb volt az esõ-
zés, egy óra alatt négyzetmé-
terenként 33 liter csapadék
esett. A mentési munkálatok-
ban 50 tûzoltó 5 autóval és 2
szivattyúval vett részt, de a
helyi önkormányzat felügye-
lete alá tartozó intézmények
is segítettek a kárelhárítás-
ban. Amint arról korábban
beszámoltunk, az egy héttel
korábbi áradás 19 utcát és
mintegy 150 háztartást, több
intézményt is súlyosan érin-
tett. A sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat hétfõi ülésén a
tanácstagok hosszan vitat-
koztak az áradás okairól, és
arra a következtetésre jutot-
tak, hogy elkerülhetetlen a
Debren-patak medrének a ki-
takarítása, a problémát hosz-
szú távon úgy lehet rendezni,
ha kialakítanak egy gátrend-
szert. Az egyeztetésen azon-
ban kiderült, hogy ilyen mér-
tékû beruházásra egyelõre
nincs fedezet. 

Még mindig
támad az ár

Antal Erika

Ingyen juthat kerékpár-
hoz Marosvásárhelyen

az, aki a környezettudatos
közlekedés híve – legalábbis
egy kétórás kölcsönzés ere-
jéig. A „kerékpárbarát” kez-
deményezés a Környezetvé-
delmi Minisztérium, a
Green Revolution Egyesület
és a Raiffeisen Bank támo-
gatásával mûködik néhány
napja: száz kerékpár vár
azokra a helybéliekre, akik
így kívánják nyakukba ven-
ni a várost. Az ötlet ugyan
nem új, de biztos sikert ígér:
a fõvárosban már „bejára-
tott” ötlet a kerékpárköl-
csönzés, a bukarestiek tö-
megesen élnek a lehetõség-
gel. Marosvásárhelyen egy-
elõre a lelkesedés érezhetõ,
a városi tér azonban még
mindig túlzsúfolt, az autós
forgalomtól terhelt közuta-
kon alig jut „keréknyom-
nyi” hely a kerékpárosok-
nak. Csegzi Sándor az elke-
serítõ helyzetet illetõen

azonban biztató hírekkel
szolgált. A lapunknak nyi-
latkozó alpolgármester el-
mondta, a helyi civil szerve-
zetekkel közösen az önkor-
mányzat elkészítette a helyi

kerékpártérképet. A tervek
szerint elkülönített felüle-
ten, irányítótáblák és útjelek
mentén biztonságban lehet
majd közlekedni Marosvá-
sárhelyen is kerékpárral – ha

a projekt támogatásban ré-
szesül. Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter az
ÚMSZ-nek elismerte: fontos
kezdeményezés a kerékpár-
kölcsönzés, de a jelenlegi

forgalomirányítás mellett
életveszélyes két keréken
közlekedni a városban. A
tárcavezetõ arra figyelmez-
tetett: nemcsak a kerékpá-
ros, de az autós társadalom
számára is egyértelmûvé
kell tenni: fontos, nélkülöz-
hetetlen közlekedési eszköz-
rõl van szó. Ennek érdeké-
ben – jelentette be Borbély
László – a minisztérium
õsztõl pályázatot hirdet az
önkormányzatok számára
kerékpárutak megépítésére.
A bringakölcsönzõ program
hamarosan Kolozsváron,
Iaºi-ban és Konstancán foly-
tatódik. Marosvásárhelyen
a néhány napja mûködõ
programot már az elsõ na-
pokban maximálisan ki-
használták a helyiek. Valen-
tin Costea programfelelõs
az ÚMSZ-nek elmondta, fia-
talok és idõsek egyaránt él-
nek a lehetõséggel: van aki
bevásárolni, ügyintézni in-
dul két keréken, van aki a
városnézéshez és pihenés-
hez keres így alternatívát. 

Ingyen bringán Marosvásárhely Kampány a
hepatitis ellen

Együtt, két keréken. Kapva kapnak az ingyen biciklin a marosvásárhelyi kerékpár-rajongók A szerzõ felvétele
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Elhunyt Kállai Ferenc színmûvész 

Elhunyt Kállai Ferenc Kossuth-díjas szín-
mûvész, a nemzet színésze, a Nemzeti
Színház örökös tagja, az egyik legna-
gyobb, legsokoldalúbb magyar színházi és
filmes mûvész, tudósít az MTI. Kállai Fe-
rencet hosszú betegség után életének 85.
évében vasárnap érte a halál. A mûvész

temetésérõl késõbb intézkednek – tudatta
honlapján a Magyar Színház. Kállai Fe-
renc a klasszikus és mai világirodalom,
valamint a magyar drámairodalom szá-
mos fõszerepét játszotta el kiemelkedõ
jellemábrázoló erõvel Othello Cassiusától
kezdve a Falstaff címszerepéig, Az ügynök
halála fiúalakjától a mai magyar írók által
írt figurákig. Filmszínészként is emlékeze-
tes alakítások fûzõdnek a nevéhez; Bacsó
Péter legendás filmjében, az 1969-ben ké-
szült A tanúban a fõszerepet, Pelikán Jó-
zsef gátõrt alakította.

Konferencia a falunapokon

Többségi Jövõ a Tudásalapú Társadalomban
címmel tartottak konferenciát a hévégén
XI. Gyergyóremetei Falunapokon. A tele-
pülés ünnepét a „Tudás és helytállás”
szellemében szervezték meg, itt tette tisz-
teletét Moldován József távközlési állam-
titkár is. A konferencián elõadást tartott
Kovács Katalin, a Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem elõadója, Andrew Balas
(Old Dominion University, USA), Deák
Péter (Magyar Tudományos Akadémia,
Szegedi Biológiai Központ), valamint Bí-
ró Zoltán (Sapientia-EMTE). 

Káosz a Minimumom

A 15. Minimum Party alkotótábort és
szakmai fórumot július 28-a és augusztus
8-a között A termékeny káosz jegyében
rendezik meg a Hargita megyei
Kászonaltíz melletti Tiszástõn. „A szinte
kerek évforduló egy gazdasági világválság
árnyékában ért bennünket. De nemcsak
ezért lett káosz a tábor címe. A mûvésze-
ket mindig vonzotta a káosz, mint olyan
valami, amibõl bármit létre lehet hozni,
amiben semmi sem adott, s ezáltal az em-
beri alkotóerõre helyezõdik át a létreho-
zás teljes súlya” – indokolták meg a cím-
választást a szervezõk.  A rendezvény
közleménye alapján különbözõ mûhely-
munkákra, szakmai fórumokra várják az
érdeklõdõket.

Svájcba mentek a fiatal zenészek

Tizennyolc szatmárnémeti és nagybányai
fiatal zenész utazott a hét elején a svájci
Sionba, miután egy hetet saját városuk-
ban együtt muzsikáltak hasonló korú
sioni ifjakkal. A közös táborozást a Svájc-
ban élõ ifjabb Ruha István, a nagykárolyi
származású neves hegedûmûvész, Ruha
István fia szervezte. Ifjabb Ruha, aki új
hazájában zenét tanít, már sokadik alka-
lommal rendez Erdélyben és Sionban
Campus Muzicus néven ilyen közös kon-
certekkel záruló táborozásokat. 

Röviden

Gyulay Zoltán, Budapest

Színes programokkal gyara-
podik a nyáron az újjáéledõ,

megélénkülõ budapesti zsidóne-
gyed: júliusban, egész hónapban
kertmozi fogadja a Gozsdu-udvar
látogatóit. A mûvészeti progra-
mokat a Dumaszínházat is szer-
vezõ Godot Kortárs Kulturális
Intézet és a Telep csapata rendezi,
a kínálatban rövid-, nagyjáték-, és
videófilmek szerepelnek.

Lépés a nyilvánosság felé

Az elsõdleges cél egy olyan
összmûvészeti alkotótér létreho-
zása, ahol eddig kevésbé ismert,

fõleg az undergroundban nevet
szerzett tehetséges magyar mûvé-
szek kapnak lehetõséget arra,
hogy munkáikkal bemutatkoz-
hassanak a szélesebb nyilvános-
ság elõtt. A szervezõk számára
fontos, hogy a befogadott mûvé-
szek – legyenek bár amatõrök, fél-
profik vagy profik – manuális
technikákkal alkossák meg mûve-
iket, ezen belül azonban bármi-
lyen mûhelytechnikát alkalmaz-
hatnak. Tavaly például nagy si-
kert aratott az esténként falra vetí-
tett színes fényjáték.

A kiállításokat, a mûvészeti
megmozdulásokat, olyan környe-
zetben igyekeznek megvalósítani,
amely hétrõl hétre változatos

programokkal hozza közelebb
egymáshoz az alkotókat és a láto-
gatókat: szakmai mûhelyekkel,
filmvetítésekkel és bulikkal várják
az érdeklõdõket. 

Már forognak a filmek

A filmvetítések már el is kez-
dõdtek: július 8-án Hungary
Proudly Presents: Short Films in
Cannes címmel a cannes-i Arany
Pálmával jutalmazott magyar rö-
vidfilmes válogatás – Vadász Já-
nos Nyitánya (1965), Jankovics
Marcell Küzdõkje (1977), Vajda
Béla Moto perpetuoja (1981),
Iványi Marcell Szélje (1996), Mé-
száros Péter Esõ utánja (2002)

– volt látható. Másnap Alan
Parker Promenád a gyönyörbe címû
alkotása pergett le. Ma Szomjas
György Roncsfilmje szerepel mû-
soron. Csütörtökön ismét
Cannes-ban díjazott magyar rö-
vidfilmeket játszanak (Bodó Vik-
tor, Mundruczó Kornél, Pálfi
György, Schilling Árpád és Török
Ferenc Jött egy busz...-át 2003-ból,
Prikler Mátyás Köszönöm,
jólját 2010-bõl, valamint Szimler
Bálint Itt vagyokját, ugyancsak
2010-bõl). Szombaton Taylor
Steele Sipping Jetstreams An
Adventure in Life címû alkotása
lesz látható, a vasárnapi filmet
pedig közönségszavazás alapján
választják ki. 
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Nyári filmkavalkád
Gozsdu Manó udvarában

Sipos M. Zoltán

A Szilágyságba viszik a Kár-
pát-medencei Néprajzi Nyári

Egyetem „diákjait”, akik a tized-
szer megszervezett táborban
Désháza fazakasmûvészetén, a
sámsoni borcsodákon és tövis-
háti táncokon keresztül kapnak
ízelítõt a vidék életébõl. 

Leltáron az 
erdélyi kultúra

A Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség szervezte rendezvény
az elmúlt kilenc évben a tartal-
mas pihenésrõl és kikapcsoló-
dásról, az érdekes elõadásokról,
a tábori hangulatról és kirándu-

lásokról, valamint a népi értékek
és magyar kultúra egyhetes leltá-
rozásáról szólt. Idén sem lesz
másképp, a tízedik kiadás részt-
vevõi bepillantást nyerhetnek a
Partium keleti régiójának népi
kultúrájába, mindennapjaiba,
ígérik a szervezõk, akik idén 40-
50 fõs részvételre számítanak. 

„A tíz év alatt rengeteg kelle-
mes pillanatban és komoly ta-
pasztalatban volt része, mind a
szervezõségnek, mind pedig a
táborban résztvevõknek. Az el-
sõ ilyen jellegû tábor óta a célki-
tûzés mit sem változott: erdélyi,
magyarországi és más kárpát-
medencei magyar közösségek
fiataljainak szeretnénk egy
olyan közös fórumot, találkozót

biztosítani, ahol jobban megis-
merkedhetnek, megismerked-
hetünk az erdélyi magyarság
kultúrájával, mai életkörülmé-
nyeivel” – nyilatkozta lapunk-
nak Talpas Botond. A KMDSZ
elnöke szerint a tábor sikeressé-
gét bizonyítja, hogy vannak
rendszeresen visszajáró diákok
és nem csak a néprajz iránt ér-
deklõk, hanem más szakirányú
egyetemekrõl is jönnek szép
számmal, szerte a Kárpát-me-
dencébõl. 

Nemcsak a néprajz 
szakosoknak

„Tavaly a Csángóföld életébe
nyertünk bepillantást, idén pe-

dig a Partium keleti részének
kultúrájába, szokásaiba fogunk
belekóstolni. Amellett, hogy a fi-
atalok egy laza hangulatú tábor-
ban vesznek részt, barátságok
alakulnak ki és mindezt a saját
kultúránk, népi hagyományaink
jegyében teszik” – részletezte a
diákszövetség elnöke.  

A tábor résztvevõi az évek fo-
lyamán itthoni és határon túlról
érkezõ fiatalok közül kerültek
ki. A nyári egyetemet nemcsak
néprajz, illetve a társadalomtu-
domány-szakos hallgatók figyel-
mébe ajánlják a szervezõk, ha-
nem mindazoknak, akik érdek-
lõdnek a népi kultúra, a hagyo-
mányok, az épített örökség és a
földrajzi látnivalók iránt. 

A budapesti Gozsdu-udvar minden szegletét kultúra lengi be, népszerûek az itt szervezett könyvvásárok is

Csángóföld után Partium
A Szilágyságban szervezik meg a Kárpát-medencei Néprajzi Nyári Egyetem tizedik találkozóját

Az épületegyüttest a román nemzetiségû
Gozsdu Manó (Emanoil Gojdu) ügyvéd vég-
rendelete alapján 1870-ben létrehozott Gozsdu
Alapítvány építette 1901-ben. A Gozsdu-udvart
1952-ben államosították, amit 1953-ban a ma-
gyar–román államközi szerzõdés is jóváha-
gyott. A rendszerváltozást követõen 1999-ben
magánbefektetõknek értékesítették, évekig
azonban leromlott állapotban árválkodott;
gyakran lehetett viszontlátni különbözõ holly-

woodi akciófilmek üldözéses jeleneteiben, amint
nyomasztó hangulatával a szomorú szovjet való-
ságot szimbolizálja. A pesti zsidónegyed re-
konstrukciója elkerülhetetlenné vált, s ennek so-
rán az épületegyüttes új funkciót kapott: a nyolc
épületben kétszázötven luxusszínvonalú lakást
alakítottak ki, mellettük (pontosabban alattuk)
folyamatosan kávézókat, éttermeket, galériákat
és exkluzív üzleteket alakítanak ki, és egy wel-
nessláncnak is itt lesz a központja.

A Gozsdu udvar történeteKertmozival gya-
rapodik ebben a
hónapban a buda-
pesti zsidónegyed
kulturális központ-
jává elõlépett
Gozsdu-udvar
nyári programja.

Fotó: MTI



ÚMSZMÉDIA2010. július 13., kedd   www.maszol.ro 9

Röviden

Kovács Zsolt 

Néhány éve kezdett kalan-
dozni a zenei mûfajok között,
a könnyûzenérõl áttért az ope-
rett világába. Mi késztette a
váltásra?
– Régóta dédelgetett álmom,
hogy az operett mûfajában is ki-
próbáljam magam, csak egy jó
partnerre vártam. Három éve is-
merkedtem meg Tarján Pál buda-
pesti tenorral, akivel elkészítettük
az Egy a szívem, egy a párom címû
lemezt, ami azóta is nagy siker-
nek örvend. Ez a párhuzamos ze-
nei világ jól megfér egymás mel-
lett. Ma már tudom adagolni,
hogy mikor melyik mûfajt éneke-
lem, és melyik hangomon éneke-
lek. Az operett révén sok új tulaj-
donságot, adottságot és hangot
fedeztem fel magamban, annak
ellenére, hogy 14 éve énekelek
könnyûzenét.  

Mennyire volt nehéz az ope-
rett mûfajához alkalmazkodni,
segített a könnyûzenében szer-
zett sok éves rutin?
– Két egymással ellentétes mûfaj-
ról van szó. Míg a könnyûzene
spontán, addig a színpadi pro-
dukcióban minden lépést, mon-
datot, replikát beállítanak, min-
den meg van rendezve. Ennek el-
lenére jól jött a sokéves rutinom,
gyorsan tudtam alkalmazkodni a

színpadi körülményekhez. Tar-
ján Pál már 2007-ben azt mondta
nekem, hogy született szubrett
vagyok. Igazából csak akkor jöt-
tem rá ennek az értelmére, ami-
kor Bukarestbe kerültem, idén ja-
nuárban. Két szerepet kaptam,
ami nagyon nehéz volt, hiszen
más nyelven kellett énekelni, köz-
ben meg táncolni és színészked-
ni. A könnyûzenét nem véletle-
nül hívják könnyûnek, hiszen az

operettben egyszerre kell énekes,
balett-táncos és színész legyek.
Az elõadásbeli partnerem,
Cãtãlin Petrescu vezetett be ebbe
a másfajta világba, élveztem és jó
iskola is volt a három hónapos
próbafolyamat, amíg megtanul-
tam a Csárdáskirálynõ Stáziját, és
a Marica grófnõ Lizáját. 

Hogyan fogadták a darabokat
Bukarestben, hogyan néztek ön-

re, mint magyar elõadóra?
– Nem kezeltek kakukktojásként,
és magyarként nem is voltam új-
donság, hiszen a fõvárosi Ion
Dacian Operettszínház 2008 óta
együttmûködik a budapesti ope-
rettszínházzal. A Rómeó és Júliát,
a Csárdáskirálynõt és a Víg özve-
gyet vitték eddig színpadra buda-
pesti rendezésben. Ugyanakkor a
román fõvárosban nagy tisztelet-
nek örvendenek a magyar elõ-
adók, mert úgy tartják, hogy az
operett az hungarikum, és az elõ-
adásához kell a magyar virtus. 

A napokban a budapesti ope-
rettszínházhoz is leszerzõdött,
ami gondolom a román és ma-
gyar fõvárosok színházainak
kapcsolata révén alakult így. 
– Mi, erdélyi magyarok sokszor
érezzük azt, hogy nem tartozunk
se Budapesthez se Bukaresthez.
Esetemben viszont elõnyömre
vált, hogy erdélyi magyar va-
gyok, mert többet tudok nyújtani
ezekben a darabokban, mint más.
Valóban bukaresti elõadásom ré-
vén kerültem Budapestre. Június
végén kértem meghallgatást
Kerényi Miklós Gábortól, ami si-
keres volt. Októbertõl felújítják a
Csárdáskirálynõt, amelyben olyan
nagy sztárokkal játszom majd
Stázi szerepét, mint Oszvald Ma-
rika, Peller Károly, Kerényi Mik-
lós Máté. 

Cipõmárkát neveznek el Ernest Heming-
wayrõl. A bivalybõrbõl készült különlegessé-
gek eléggé drágák lesznek a mi kelet-európai
zsebünknek, a legolcsóbb is megüti (vagy,
stílusosabban: megrúgja) az 500 lejes álom-
határt, de az öreg halászok, a hoppon ma-
radt és a beteljesült szeretõk, a harangozók
és a gazdagabb kubai emigránsok között
népszerû lesz ez a termék. Az irodalomélve-
zõknek fel kell készülniük arra, hogy ezután
sokan fognak Hemingway nyomdokába lép-
ni. Ezek azonban nem a Kilimandzsáró ha-
vát fogják taposni (az állítólag már majd-
nem elolvadt...), hanem csapást vernek egy
új divat számára. Lesz Villon derékfûzõ (à
là Vastag Margot), Voltaire antidepresszáns
és Shakespeare illatosító (szellet-irtó). 
És Bãsescu fésû.

p(r)ier

Száz szó

„Régi álmom az operett”
Beszélgetés Dancs Annamarival, aki két ország fõvárosában énekel operettet
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ETV: Különkiadások az SZKT-ról

A héten kerülnek adásba az Erdélyi Magyar
Televíziónak (ETV) azok a magazinmûso-
rai, melyeket a Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsán (SZKT) vettek fel a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotában felállított stúdióban. A
tévé munkatársai aktuális politikai kérdé-
sekrõl készítettek magazinmûsorokat az
RMDSZ képviselõivel. Lokodi Imre a
Többszemközt mûsorvezetõje Markó Béla
szövetségi elnökkel, Király András tanügyi
államtitkárral, Borbély László környezet-
védelmi és erdészeti miniszterrel, Tánczos
Barna államtitkárral és Takács Csabával,
az RMDSZ ügyvezetõ elnökével beszélge-
tett – az adás csütörtökön lesz látható. A
hét folyamán az ETV különkiadású maga-
zinmûsoraiban a politikusok bõvebben ki-
fejtik álláspontjukat az árvízsúlytotta terü-
letek jövõbeni megóvásáról, a tanügyi tör-
vénytervezet beiktatásáról, változásairól. 

Svájc nem adja ki Polanskit

„Roman Polanski 76 esztendõs francia–
lengyel filmrendezõt Svájc nem adja ki az
Egyesült Államoknak. A szabadságát kor-
látozó intézkedéseket visszavontuk” – je-
lentette be tegnap Evaline Widmer-Schlimpf
igazságügyi miniszter. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, a francia–lengyel ál-
lampolgárságú filmest szeptemberben tar-
tóztatták le Svájcban nemzetközi elfogató-
parancs alapján, amelyet az amerikai ható-
ságok adtak ki ellene egy 1977-ben elköve-
tett liliomtiprás miatt. A rendezõ decem-
ber óta házi õrizetben várta ügyének ren-
dezõdését. A svájci illetékesek elsõsorban
az amerikai hatóságokat hibáztatták, ami-
ért nem tudtak hitelt érdemlõ bizonyíté-
kokkal szolgálni a Polanski ellen 1977–78-
ban folytatott bírósági eljárásról. Az igaz-
ságügyi minisztérium közleménye szerint
nemzeti érdekeket vettek figyelembe a
döntés meghozatalakor, azonban kiemelte,
hogy a svájci hatóságok „nem arról dön-
töttek, hogy a rendezõ bûnös-e vagy sem”.
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A 2010-es dél-afrikai labdarú-
gó-világbajnokság Holland–

Spanyol döntõje volt a legnézet-
tebb televíziós közvetítés vasár-
nap este Romániában. A döntõ
meccs ideje alatt 3,35 millió ro-
mániai háztartásban voltak a Ro-
mán Televízió (TVR) frekvenciájá-
ra állítva a tévékészülékek, az
Iniesta gólját követõ aranyperc-
ben pedig több mint négymillió
sportrajongó figyelt a holland és
spanyol válogatott összecsapását
közvetítõ varázsdobozra – derül
ki a legfrissebb nézettségi adatok-
ból. A FIFA becslései szerint a

19. labdarúgó-világbajnokság
döntõjét világszinten 700 millió
tévénézõ követte élõben.

A TVR 3,35 nézõje 43,3 szá-
zalékos piaci részesedést és 16,5
százalékos ratinget jelent. Ha-
sonló érdeklõdés övezte az Uru-
guay–Németország kisdöntõt is.
Szombaton a TVR adatai szerint
kétmillió nézõ követte élõben a
mérkõzést, ami 27,6 százalékos
piaci részesedést jelent. Az
aranypercben (23.20 órakor)
azonban közel hárommillió né-
zõt vonzott a csatorna.

A nézettségi adatok azonban
nem tükrözik pontosan a romá-
niai vb-nézõk számát. Többen

ugyanis szórakozóhelyen nézték
a döntõt, több tíz társukkal
együtt, vagy pedig szurkolói zó-
nákban izgultak kedvenc csapa-
tukért. Továbbá több erdélyi né-
zõt elszívott a Magyar Televízió
is, mely a kábeltelevíziós társa-
ságokon keresztül Romániában
is sugározta a vb-döntõt.  

A finálé a gyõztes csapat or-
szágában 14 millió nézõt ért el,
a hosszabbítás azonban minden
idõk legnézettebb televíziós
mûsora lett Spanyolországban:
a ráadás 85,9 százalékos nézett-
séget ért el, az utolsó harminc
percet 15,6 millióan kísérték fi-
gyelemmel. 

HIRDETÉS

Dan Brown esztétikátlan és közhe-
lyekben tobzódó könyveit és az azok-
ból készített filmeket a Vatikánnal
folytatott médiaháború reklámozta
be, a Szentszék tiltakozása nélkül
kisszerûen nevetséges fiaskók marad-
tak volna. A modern korban a kato-
likus egyházzal való kacérkodás ál-
talában „bejött” minden komolyabb
szándékú írónak vagy médiaválla-
latnak. A nemrég elhunyt Hosé
Saramago emléke elõtt tisztelgõ júli-
usi Playboy portugáliai kiadásában
Saramago által 1991-ben publikált
Jézus Krisztus evangéliuma címû
regényének motívumaira erõsít rá, a
tõle megszokott erotikus módon. A
borítólapon egy hosszú hajú, szakál-
las férfi ölel egy meztelen mellû, te-
tovált bõrû nõt, és ugyanez a férfi-
modell a lap belsejében több felvéte-

len is szerepel, egymással „foglalko-
zó” leszbikus nõk társaságában. A
Playboy központi PR-irodája azt
nyilatkozta, hogy nem engedélyezte
ezeket a fotókat, visszavonta a lap-
számot, és fontolóra vette a portugál
kiadóval történõ szerzõdésbontást is.
Kétségtelen, hogy Jézus alakja
nagyban meghatározza a nyugati tí-
pusú kultúrák világviszonyulását, és
tény az is, hogy a Vatikán által ter-
jesztett ideológiák még inkább befo-
lyással vannak a világ menetére, de
könyörgöm: tessék békén hagyni a
Sajtószabadságot! Sem Saramago,
sem a Playboy-tiszteletszám nem
buzdított senkit tömeggyilkosságra
(úgy, ahogy tette ezt a katolikus egy-
ház például a keresztes háborúk ide-
jén...), és a Playboy-szám nem hir-
dette azt sem, hogy egyes rasszokat

nem kell emberszámba venni, nem
buzdított senkit nemzetek ellen, és
mégis, Saramagonak a katolikus
egyházzal való konfliktusainak az
apropóján újólag súlyosan sérült a
sajtószabadság. A leszbikusság nem
reproduktív nemi viselkedés, kizáró-
lag örömszerzés céljából használan-
dó (a Biblia szerint paráználkodás!),
a nõk egymás közti testi szerelmének
megjelenítésétõl viszont sosem ódz-
kodott ez a közel sem prûd folyóirat,
viszont, úgy néz ki, hogy a Jézus-
motívumok (hosszú haj, szakáll, sze-
líd arc) és a Catullus-megörökítette
kéjelgésfajta nem férnek össze az ero-
tikus lap oldalain. „Mitõl fél a
Playboy?” – tehetjük fel a költõi
kérdést, hiszen már létezésének té-
nyével sérti Vatikán majdnem ösz-
szes erkölcsi „rendeletét”. Ezen eset

alapján úgy néz ki, a paráznaság
önmagában nem is lenne baj, leg-
alábbis Róma szerint, és csak akkor
van gond, ha Jézust is asszociálja
valaki ehhez a magatartáshoz. Te-
hát nagyon álszent és hamis mind a
Vatikán, mind pedig a Playboy fõ-
szerkesztõségének az álláspontja, hi-
szen a Vatikán a Bibliára hivatkoz-
va be kellene szüntettesse a lapot –
úgy, ahogy indirekt visszavonatta
ezt az ominózus lapszámot is –, míg
Hugh Marston Hefner Playboy-mo-
gul – Jézus eszméire hivatkozva –
egyetlenegy számot sem szabadott
volna megjelentessen. 
Összegezzünk: álszenteskedõ erkölcsi
köntösbe bújtatott, ideológiai alapú
cenzúrázás történt.

Péter Árpád 

Médiagnózis

Megfeszített sajtószabadság

Hárommillióan nézték a döntõt
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Védett szépségeink
9.30 Sebaj Tóbiás
9.35 Mirabella Mama 
házimozija
9.45 A dzsungel könyve
10.15 Zorro (am. sor.)
10.40 Magyar elsők
10.55 Minoritates Mundi
11.30 Újrakezdés 
(olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 A mindenséggel
mérd magad
15.55 Négyszemközt 
a történelemmel
16.25 Gyere egy körre!
17.20 Párizsi szívdobba-
nás (francia kalandf.,
1954)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az elzásziak, avagy
a két Mathilde 
(francia-német filmdráma,
2. rész, 1996)
23.10 A malom 
(dokumentumf.)
23.45 Francia utcabál
0.00 Sporthírek
0.10 Váltó Extra
0.20 Tegnapi és mai 
huszárok Párizsban

Pro Tv, 20.30
Cerberus - A végzet kardja

Az Attila ősi kardját eltulajdonító tolvaj akaratán kívül kiszaba-
dítja a rettegett mitológiai szörnyet, Cerberust. Cerberus, az
acél agyarú, háromfejű kutya, amely kielégíthetetlenül emberi
húsra éhes, a gonosz egyik legsötétebb teremtménye. Most,
hogy Attila kardja eltűnt, nincs mi féken tartsa a szörnyet,
nincs mivel visszaűzni a pokol legmélyebb bugyrába ezt a félel-
metes teremtményt.

m1, 22.00
Párizs, szeretlek!

Huszonkét rendező, tizennyolc rövid történet, és egy egész es-
tés szerelmi vallomás a fények és a szerelem városáról, Párizs-
ról. Valamennyi történet a francia fővárosban játszódik, ahol a
világ minden részéből érkezett rendezők és sztárok mesélnek a
szeretetről és a szerelemről, amely hol elvarázsolja és ámulat-
ba ejti az embert, vagy épp ellenkezőleg, szenvedést okoz neki.

RTL Klub, 22.20
Damb és Damber – Dilibogyók

Lloyd Christmas, a Rhode Island-i sofőr a bárgyúság megteste-
sítője. Álmai netovábbja, hogy megtalálja a nőt, aki üres életét
bearanyozná. Egyik nap szinte elakad a lélegzete, amikor meg-
pillantja gyönyörű utasát, Mary Swansont, s rádöbben, hogy
megtalálta a hőn áhított lelki társat. Amikor megérkeznek a re-
pülőtérre, úgy tűnik Mary örökre kisétál az életéből.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
11.30 Roma Magazin
11.55 Domovina
12.20 retrock
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sorstársak
15.10 Lélek-tantörténetek
15.35 Hétmérföld - Ada
16.10 Kalandozó
16.40 Egy lépés előre
(sor.)
17.30 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 Épített szépségek
19.40 Bob, a mester
20.05 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.05 Záróra
23.35 McLeod lányai
(ausztrál kaland sor.)
0.20 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
1.10 Párizs, szeretlek!
(svájci-francia rom. film,
2006)

7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
15.10 Kilenctől ötig 
(amerikai vígjáték, 1980)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.30 Damb 
és Damber - Dilibogyók 
(amerikai vígjáték, 1994)
Utána: RTL-hírek
0.35 Cyborg 2. 
- Üvegárnyék 
(amerikai sci-fi akcióf.,
1993)
2.30 Reflektor 
– Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Hotzenplotz, a rabló
(német családi vígj., 2006)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
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 Hírműsor
20.05 Monk - Flúgos nyo-
mozó (am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.20 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Így készült a 
„Szenvedélyünk a szóra-
koztatás”
3.10 Se barátság, se szere-
lem (Már nem lakunk itt)
(am.-kan. filmdráma,
2004)

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

10.30 Psych - Dilis detek-
tívek 11.20 Testvérek (so-
rozat) 12.10 Kincsek a
padláson 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A mé-
dium (sorozat) 16.00 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.00 Segítség, szülő
vagyok! 19.00 Holdfény
(sorozat) 20.00 Jóbará-
tok (sorozat) 21.25 Gyil-
kos számok (sorozat)
22.20 Nyomtalanul (soro-
zat) 23.15 Esküdt ellensé-
gek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 BoxBuster:
Bernard Hopkins - Roy Jo-
nes Jr 15.30 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
20.05 Vakációs játékok
21.30 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
Superstars 23.00 Box-
Buster

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

8.05 Veszélyes visszaté-
rés (amerikai thriller)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Csodakutyák 2.
(amerikai film) 14.35 Mi-
ért nősültem meg? (ameri-
kai vígjáték) 16.45 Kutya-
komédia (angol–kanadai
film) 18.25 Fedőneve. Ta-
karító (amerikai vígjáték)
20.00...és megint dühbe
jövünk (olasz vígjáték)
22.10 Megérzés (amerikai
thriller, 2007) 23.55 Egy
ágyban az ellenséggel
(amerikai thriller, 1991)   

8.00 Eltévedve Panamá-
ban 9.30 Ezüstszerelem
(ismétlés) 11.30 A sátor
12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Árulás a
családban (sorozat) 16.30
Légy az enyém 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.45 Házasulandó fiam
van 20.30 Vendéglő ná-
lunk otthon 21.30 1001 éj-
szaka (sorozat) 23.00 A
kéz, amely a bölcsőt ringat-
ja (amerikai thriller) 1.00
Szenvedélyes történetek
(erotikus film) 

10.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sorozat)
13.00 Őrangyal (amerikai
sorozat) 14.00 Nash Brid-
ges (amerikai sorozat)
15.00 Foyle háborúja (an-
gol sorozat) 17.00 Álom,
édes álom... (amerikai film-
dráma) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (amerikai sorozat) 20.00
Nash Bridges (am. sorozat)
21.00 Őrangyal (amerikai
sorozat) 22.00 A médium
(sorozat) 2.00 Szellemkép
(amerikai thriller, 2007) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 Önök kérték! 
(ism.)
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
(ism.)
16.05 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek 
(angol drámasorozat)
22.00 Párizs, szeretlek!
(svájci-francia rom. film,
2006)
0.05 Az Este - Szerda
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.40 Memento

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
8.30 Bízd csak Beaverre
(am. vígj. sor.)
9.00 Átváltozás 
(ism.)
9.50 FIFA 2010, 
nyitókoncert
10.10 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Napközben
12.15 Életre szóló utazás
12.45 A palota ékköve
(koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.55 Én, te, ők
18.20 A világ hercegnői
18.30 A palota ékköve
(koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Gyerekek Mamaia-
ja nemzetközi kreációs 
és előadó feszztivál (live)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Csillagközi 
romboló 
(angol-am. akció sor.)
2.00 Kontra generáció
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 American Geisha

(amerikai film, 1986)
12.00 Fiatal és nyugtalan 
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
14.00 Mircea 
(román filmdráma, 1989)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Cerberus 
- A végzet kardja 
(amerikai akciófilm, 2005)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Nyomtalanul 
(am. krimisor.)
1.00 Cerberus - A végzet
kardja (amerikai akcióf.)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Columbo:
Egy falatka sajt 

(színes, amerikai krimi, 
1990)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Titkok 
paradicsomban 

(görög sorozat)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzá-
férés Madalin Ionescu-
val
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
Alina Petrescuval
20.30 Titkok könyvtára
- A Szent Lándzsa 
küldetés 
(amerikai kalandfilm,
2004)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes
család 
(am. vígjáték sorozat)
1.00 Poker After Dark
(ism.)
2.00 Az irodában 
(amerikai sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sor.)
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Aki tud, az nyer 
– verseny show 
(ism.)
10.00 Senki 
sem tökéletes 
(román vígjáték sorozat)
10.30 A szép és a bestia
12.00 Az alvó szépség
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Doktor Addison
(amerikai filmsorozat)
15.00 A cég 
(amerikai akcióthriller,
1993)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Elveszett jelentés
(amerikai-japán romanti-
kus dráma, 2003)
22.15 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 Koholt vád 
(amerikai thriller, 1994)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
2.00 Lököttek (ism.)
3.00 Aki tud, az nyer
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Williams 
és Compton
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
Mesterséges 
korallzátony
9.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Trükkös tesók 
- A Badger feltámasztása
13.00 Túlélés törvényei 
- Montana
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
20.00 A túlélés 
törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A túlélés törvényei
23.30 Halálos fogás 
- Homárhalászok
0.30 Éljük túl 
a katasztrófát
1.30 Fegyvertények
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei
4.00 Amerika 
legőrültebb versenyei

7.00 Mindig optimistán
(sor.)
7.50 Győzd le az árvízet!
8.00 Párizsi jóbarátok
(francia sorozat)
9.00 Utazás párhuzamos
világokban
10.00 Hírek, sport
10.20 Tengerparti 
találkozás
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig 
optimistán 
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.00 Euronews
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 sorozat)
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én 
költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 A semmi közepén
(amerikai vígjáték, 2003)
0.55 Mosoly 
négy keréken
1.30 Texasi krónikák -
Laredo utcái 
(amerikai sorozat) (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00
Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghívottal 17.00
Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15
Gazdasági magazin, Összhang 

SZERDA
2010. július 14.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Jenõ es Henrik nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Jenõ  férfinév az egyik
magyar honfoglaló törzs
nevébõl származik, török
eredetû, a jelentése: tanács-
adó.
A Henrik férfinév a ger-
mán Heinrich névbõl szár-
mazik. Elemeinek jelenté-
se: ház.
Holnap Örs és Stella napja
van.

Évfordulók
• 1793-ban saját fürdõszo-
bájában leszúrták Jean
Paul Marat francia forra-
dalmárt (gyilkosa Char-
lotte Corday).
• 1849-ben az 1848–49-es
forradalom és szabadság-
harc során Haynau tábor-
szernagy osztrák császári
hadereje bevonult a Gör-
gey Artúr által kiürített
Budára. Ugyanezen a na-
pon Pest városát orosz
cári csapatok szállták
meg.
• 1982-ben Irán támadást
indított Irak ellen.

Vicc 
– Ugyebár a képen is láthatjá-
tok, a New York-i Szabad-
ságszobor egyik kezében
könyvet tart, a másikban fák-
lyát. Ki tudja megmondani,
mit jelképez a fáklya? Tessék,
Móricka!
– Azt, hogy sötétben nem le-
het olvasni.

Recept
Zöldborsó leves
Hozzávalók: kb. fél kg zöld-
borsó, 2-3 db sárgarépa, só; a
nokedlihez: 2-3 tojás, liszt,
só; a rántáshoz: 2 k. liszt, pi-
ci olaj, paprika.
Elkészítés: A zöldborsót sós
vízbe felteszem fõni, majd
hozzáadom a karikára vágott
sárgarépát. Ha mindkettõ
megpuhult, akkor elkészítem
a rántást 2 k. lisztbõl kevés
olajjal, ha megpirult, pici
paprikát adok hozzá, és besû-
rítem vele a levest. A tojások-
ból a liszttel, pici sóval a szo-
kásos módon nokedlit készí-
tek, és beleszaggatom a leves-
be,és ha a nokedli puhára
fõtt, elkészült a leves.

2010. július 13., kedd   www.maszol.ro

Csak a gonoszság teljes és tö-
kéletes, a jóságnak mindig
hiányérzete van. Sokszor
meglep bennünket a gonosz-
ság, amikor olyan mélységek-
be is képes süllyedni, amire
soha nem gondoltunk volna.
Ennek ellenére a gonoszság
mindig közelebb jár önmaga
végsõ határaihoz, a tökéletes-
séghez, mint a jóság. A go-
noszság egy ponton túl már

nem fokozható, de a jóság ha-
tárai végtelennek tünnek. Min-
dig van a jóság számára még
egy lépés, amit megtehet a má-
sikért. A gonoszságnak határt
szab a halál, amikor a pusztu-
lásig gyötri az embert. A jóság-
nak mindig van ötlete tovább
is jónak lenni. Azért van ez,
mert a jóság mindig, minden
körülmények között több, mint
a gonoszság. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Partnerkapcsolatokkal összefüg-
gõ kérdések kerülnek a figyelem
középpontjába. A Vénusz erõs
érzelmi hatásokat okoz, ami to-
vább erõsödik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagyfokú aktivitás, rámenõsség
jellemzi viselkedését. Legyen kü-
lönösen óvatos a pénzügyek, a
befektetések terén, mert e téren
valaki nagy hatást akar gyako-
rolni Önre.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kedvezõ idõszak következik,
hogy megoldja érzelmi problé-
máit. Egy nyugtalanító kérdésé-
re most megnyugtató választ
kap. A szerelem Önre talál.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az utóbbi idõben a szórakozás
volt figyelme középpontjában.
Most már másfelé irányítja a fi-
gyelmét. Más dolgokat tart fon-
tosnak az életében.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Elválaszthatatlanul összeforrt
környezete társasági, közösségi
életével. Az emberek amúgy is
kedvelik Önt, de most ennél több-
rõl van szó. Felfigyelnek Önre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Anyagi jellegû ajánlatokat kap-
hat, ez irányú döntései azonban

halasztást nem tûrnek. Gyors
döntési képességével megalapoz-
hatja a jövõjét.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Lassan megnyugszik, és ez nem-
csak a vonzerejét fokozza, de jót
tesz az egészségének is. A nyári
idõszak ideális arra, hogy felfris-
sítse a kapcsolatait.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Olyan feladatokkal kell foglal-
koznia, amiket már lerende-
zettnek hitt. Túlterheltsége fo-
kozódik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Lehet, hogy megint kimarad egy
nyaralás. Párja szerint az már
túlzás, hogy minden forintot a
fogához ver.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sok izgalmas dolog vár Önre,
mint például utazás vagy élveze-
tes családi elfoglaltságok. Szerel-
mi viszonyba kerülhet.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy társasági összejövetel nem
várt örömöt okoz. Jól érzi magát
baráti társaságban, közeli isme-
rõseivel. Bizalmas megbeszélések
uralják terveit.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egyéni céljai megvalósítására
kerül sor. Érzelmi hullámzások
uralják lelkét, amelyeket rendez-
nie kell. Párjával most kevésbé
törõdik.

Horoszkóp
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Röviden
Nyert a Steaua, 
kikapott a CFR 

Az Ausztriában edzõtáboro-
zó Steaua labdarúgócsapat
újabb sikert aratott, Romeo
Surdu góljával 1-0-ra nyert a
Ferencváros ellen. Kikapott
viszont a román bajnok, a
CFR 1907-et a Slavia Prága
gyõzte le 4-2-re. A kolozsvá-
riak góljait Traore szerezte a
második játékrészben. Az
Oþelul Galaþi egy osztrák ne-
gyedik ligás csapattal szóra-
kozott, s bár a 25. perctõl
kölcsönadott kapusa, Abra-
ham védett, 19-0-ra nyert a
Sankt Johann ellen. 

Dán, francia 
és német ellenfél

A magyar nõi kézilabda-vá-
logatott a házigazdák csapa-
tával, a vb-ezüstérmes franci-
ákkal és a németekkel szere-
pel majd azonos csoportban
a szeptemberi, dániai Világ-
kupán. A hétvégi sorsolás
alapján a másik négyesben
az olimpiai bajnok norvé-
gok, a világbajnok oroszok,
a Vk-címvédõ románok, va-
lamint a svédek küzdenek
majd egymással a szeptem-
ber 21-tõl 26-ig tartó aarhusi
torna elsõ szakaszában.

Fish nyert Newportban 

A hazai közönség elõtt sze-
replõ Mardy Fish nyerte va-
sárnap az egyesült államok-
beli Newportban rendezett,
442.500 dollár összdíjazású,
füves pályás ATP-tenisz-
tornát. A döntõben Fish 5-7,
6-3, 6-4-re verte a belga
Olivier Rochust. 

Junior ökölvívó-Eb 
Magyarországon

A nemzetközi szövetség
(AIBA) és az Európai Boksz-
konföderáció (EUBC) végre-
hajtó bizottságának marráke-
si ülésén eldöntötték, hogy
Magyarország rendezheti a
jövõ évi férfi junior ökölvívó-
Európa-bajnokságot. A kon-
tinensviadal konkrét helyszí-
nét késõbb jelölik ki. A ma-
rokkói ülésen arról is döntés
született, hogy a 2011-es fér-
fi világbajnokságnak a dél-
koreai Puszan helyett Azer-
bajdzsán fõvárosa, Baku ad-
hat otthont – utóbbi város
2012 tavaszán a londoni
olimpia világselejtezõjének
házigazdája is lesz.

Filkor az AC Milannál 

Filkor Attila korábbi váloga-
tott magyar labdarúgó az
elõzõ szezonban mindent
megnyert Internazionale lab-
darúgócsapatától a városi ri-
vális AC Milanhoz igazolt.
Lapértesülés szerint a piros-
feketék megközelítõleg 7
millió eurót fizettek az Inter
három fiatal játékosáért,
köztük a hétfõn 22. születés-
napját ünneplõ magyar tá-
madó középpályásért.
Filkort az elmúlt két idény-
ben kölcsönadta az Inter-
nazionale másodosztályú
kluboknak, így megfordult a
Grossetóban, a Sassaulóban
és a Gallipoliban.

Turós-Jakab László 

Az Európa-bajnoki cím-
védõ Spanyolország

nyerte a 19. labdarúgó-világ-
bajnokságot, miután a vasár-
nap esti döntõben hosszab-
bításban gyõzött Hollandia
ellen. 

Spanyol premier

Huszonnyolc évvel azu-
tán, hogy vb-t rendezett,
Spanyolország a sportág tör-
ténetében elõször koronáz-
tatta meg magát a világ leg-
jobbjának. Fernando Torres,
Pedro és Cesc Fabregas
1982-ben még a világon sem
volt, most pedig a nyolcadik
„aranyos” nemzet büszke
képviselõjeként ünnepel,
ahogyan tették azt a 80 év
során Uruguay, Olaszország,
Németország, Brazília, Ang-
lia, Argentína és Franciaor-
szág fiai. 

A spanyolok elõször álltak
dobogóra, abszolút premier-
ként mindjárt annak legma-
gasabb fokára. Legyõzött-
jeiken, a johannesburgi finá-
lét megelõzõen 24 gyõztes
csatát maguk mögött tudó
hollandokon átok ül, hiszen
1974 és 1978 után harmad-
szor buktak el vb-döntõt.
Ami csúcs, hiszen a magya-
rok és a csehszlovákok is
két-két ezüstérmet szerez-
tek, elõbbiek 1938-ban és
1954-ben, utóbbiak pedig
1934-ben és 1962-ben. 

A La Furia Roja lett az el-
sõ európai válogatott, amely
az öreg kontinensen kívül
nyer világbajnokságot, s teszi
azt úgy, hogy vereséggel kez-
dett. A spanyol egyúttal a
második csapat, amely Euró-
pa-bajnokként tudott gyõzni,
a németek 1974-es diadala
után.

Kapusbravúrok

Nagy iramban kezdtek az
ibérek, Sergio Ramos már az
5. percben beköszönhetett
volna. Aztán az Európa-baj-
nok lendülete kissé alábbha-
gyott, s hiába birtokolta lé-
nyegesen többet a labdát,
nem veszélyeztette ellenfele
kapuját. A küzdõfelek nem
túl élvezetes, olykor kõke-

mény mezõnyjátékkal lesték
egymás hibáit, s azok be is
következtek. Zseniális Sneij-
der-passzból Robben egyedül
vezette fel a labdát Casillasra,
aki hihetetlen lábreflexszel
mentett, másodjára ugyan-
csak õ lõtt ordító helyzetben
a Real Madrid hálóõrébe. 

A másik oldalon Villa ta-
lálta el Heitingát óriási zic-
cerben, majd Sergio Ramos
fejelte fölé Xavi remek balol-
dali szögletét. 

A hosszabbításban Fab-
regas egyedül sem tudta
meglepni Stekelenburgot,
majd Mathijsen sem tudta
kihasználni Casillas kevés
bakijainak egyikét. Heitinga
kiállításával végképp elbil-
lent az egyensúly, Fabregas
passzolt a 16-oson belül üre-

sen álló Iniestához, aki egy
igazítás után a kapu jobb ol-
dalába bombázta a megvál-
tó gólt. 

Az angol Howard Webbrõl
csak annyit: partjelzõivel el-
lentétben nagyon gyengén,
csöppet sem következetesen
bíráskodott, magyarul mond-
va szétfütyülte a mérkõzést.

A számok tükrében 

Idén volt 32 éve annak,
hogy egy vébédöntõ-hosz-
szabbításban dõlt el, 1978-
ban éppen a hollandok kap-
tak két gólt az argentinoktól
a ráadásban (3-1). Ez volt a
hatodik finálé, amelyben 90
perc alatt nem született dön-
tés, 1934-ben, 1966-ban,
1978-ban, 1994-ben és 2006-
ban is hosszabbítani kellett.
A spanyol az ötödik európai
válogatott, amely elõször jut
vb-döntõbe s nyer is, ez ed-
dig csak Olaszországnak
(1934), az NSZK-nak
(1954), Angliának (1966) és
Franciaországnak (1998) si-
került. 

Miután Dél-Afrikában hét
mérkõzésen csak a svájci
Gelson Fernandez és chilei
Rodrigo Millar tudta meg-
zörgetni az ibérek hálóját,
Spanyolország belépett a leg-
kevesebb gólt kapott csapa-
tok klubjába, a franciák
(1998) és az olaszok (2006)
mellé. 

Egyetlen válogatott marad
veretlen Dél-Afrikában, az
új-zélandi, amely a szlová-
kokkal, az olaszokkal és a pa-
raguayiakkal is remizett. 

Öröm és csalódás

„Nagyon nehezen kihar-
colt gyõzelem volt, de fan-
tasztikus játékosaink van-
nak. Még szerezhettünk vol-
na egy vagy több gólt is. A
sikert nagyon megérdemel-
tük. Nagyon boldog
vagyok„ – lelkendezett Vi-
cente del Bosque, a spanyo-
lok szövetségi kapitánya a
gyõzelem után. Andrés
Iniesta, az egyetlen gól szer-
zõje még edzõjénél is lelke-
sebb volt. „Világbajnok! Ez
hihetetlen, felfoghatatlan,
egyszerûen nem találok sza-
vakat. Ezt ki fogjuk élvezni,
hiszen nagyon sok energiát
öltünk ebbe a sikerbe. Üd-
vözlöm a családomat, és kö-
szönöm a buzdítást egész
Spanyolországnak” – fogal-
mazott Iniesta.

Bert van Marwijk holland
szövetségi kapitány nem tud-
ta elrejteni csalódottságát.
„Annyira közel voltunk a si-
kerhez, nyerhettünk volna.
Általában nem stílusunk bru-
tális belépõkkel operálni, de
ez egy döntõ volt, és mindkét
oldalon akadtak kemény sza-
bálytalanságok. Az ember
azért játszik, hogy gyõzzön,
ebben sok az érzelem is. Szí-
vesen nyertünk volna csúnya
futballal is. Spanyolország a
legjobb, a legjobb csapat gyõ-
zött” – ismerte el sportszerû-
en a hollandok szakvezetõje.

Forlán és Müller 
különdíjai 

Az uruguayi Diego For-
lán kapta a világbajnokság
legjobb játékosát díjazó
Aranylabdát. Az Atlético
Madrid 31 éves csatára holt-
versenyben a góllövõlista
élén végzett öt góllal. Forlán
a szavazatok 23,4 százalé-
kát kapta, mögötte az egy-
aránt társgólkirály holland
Wesley Sneijder lett a máso-
dik a voksok 21,8 százaléká-
val, a spanyol David Villa
pedig a harmadik. Az
Aranycipõ a német Thomas
Mülleré. A Bayern Mün-
chen 20 éves támadója öt
gólt szerzett a tornán, s az-
zal került hasonlóan öt talá-
latig jutott riválisai – Forlán,
Sneijder és Villa – elé, hogy
három gólpasszt is adott. 

A spanyolok elõször álltak dobogóra, abszolút premierként máris annak legmagasabb fokára

„Sokan fanyalogtak, úgy-
nevezett szakkommentáto-
rok a vb ideje alatt, hogy
gyenge volt a színvonal,
meg hasonlók. Én ezt nem
így látom, és én két világ-
bajnokságon játszottam já-
tékosként, egyen pedig
szakvezetõként vettem
részt” – nyilatkozta az Új
Magyar Szónak Mészöly
Kálmán. Az egykori ma-
gyar válogatott labdarúgó
és szövetségi kapitány sze-
rint a dél-afrikai világbaj-
nokság színvonalas volt,
annak ellenére, hogy olyan
nagycsapatok, mint az ola-
szok, franciák, argentinok
vagy brazilok a vártnál ko-
rábban távoztak. „A fran-

ciáknál és olaszoknál ko-
moly problémák voltak, a
dél-amerikai sztárcsapatok
viszont inkább csak

elszámították magukat” –
vélekedett Mészöly. Mint
mondta, ma már futásban
nem lehet ennél többet
nyújtani, ami pedig a tech-
nikai felkészültséget illeti,
csodálatos mozdulatokat,
egyérintéses játékot lehetett
látni Dél-Afrikában. Mé-
szöly Kálmán szerint ezút-
tal nem voltak kiugró klasz-
szisok, „Maradonák és Pe-
lék”, de kiváló csapatokat
lehetett látni. Ami a spanyo-
lok gyõzelmét illeti, a szak-
ember úgy véli, ez a sok ha-
zai játékost is foglalkoztató
spanyolországi sztárcsapa-
toknak, elsõsorban a Barce-
lonának és a Real Madrid-
nak köszönhetõ.

Szakmai szemmel – Mészöly Kálmán

Ahogy Paul, a polip jósolta
A spanyolok ülhettek fel a futballvilág trónjára a dél-afrikai vébédöntõ után

Fotó: fifa.com

Labdarúgás

T. J. L.

Az észt fõvárosban, a
Levadia Tallinn vendé-

geként kezdi meg szereplését
a labdarúgó-Bajnokok Ligája
második selejtezõkörében a
magyar bajnok Debreceni
VSC. Az idén bajnokságot,
kupát, Ligakupát és Szuper-
kupát is megnyert  hajdúsági
együttes a BL elõzõ kiírásá-
ban is megmérkõzött a
Levadiával, s akkor elõbb

idegenben, majd hazai pá-
lyán is 1-0-ra diadalmasko-
dott. A magyarok tegnap reg-
gel indultak Észtországba.
Laczkó Zsolt és a frissen iga-
zolt, jelenleg sérüléssel bajló-
dó Dajan Simac nem tartott
a csapattal, míg a hosszú ki-
hagyás után ismét egészséges
Bernáth Csaba esetében a
szakvezetés nem akart koc-
káztatni. Akárcsak tavaly, a
debrecenieknek három pár-
harcot kell megnyerniük ah-
hoz, hogy a 32 csapatos fõ-
táblára jussanak. A legutóbbi

kiírásban a hajdúságiak a
svéd Kalmart, a Levadiát és a
bolgár Levszki Szófiát bú-
csúztatták, a csoportkört
azonban gyõzelem és szer-
zett pont nélkül, 5-19-es gól-
aránnyal zárták. Igaz, három
ellenfelük az angol FC Liver-
pool, az olasz Fiorentina, va-
lamint a francia Olympique
Lyon volt. A tallinni mérkõ-
zés ma este, a fehérorosz
Alekszej Kulbakov sípjelére
kezdõdik. 

A mai mûsor: FC Inter Ba-
ki (azeri)–Lech Poznan (len-

gyel), Lepajas Metalurgs
(lett)–Sparta Prága (cseh),
Birkirkara (máltai)–Zsolna
(szlovák), FC Salzburg
(osztrák)–HB Thorsavn (fer-
öeri), Liteksz Lovecs (bol-
gár)–FK Rudar Pljevlja
(montenegrói), Omonia Ni-
koszia (ciprusi)–FK Renova
(macedón), AIK Solna (svéd)
–Jeunesse d’Esch (luxembur-
gi), Hapoel Tel Aviv
(izraeli)–FK Zeljeznicar Sza-
rajevó (bosnyák), Dinamo
Zágráb (horvát)–FC Koper
(szlovén), Bohemian FC

(ír)–The New Saints FC (wa-
lesi). További hat találkozót
holnap bonyolítanak le: FK
Aktobe (kazah)–FC Olimpi
Rustavi (grúz), BATE Bori-
szov (fehérorosz)–FH Haf-
narfjördur (izlandi), FK Ek-
ranas Kaunas (litván)– HJK
Helsinki (finn), Sheriff Tira-
szpol (moldovai)–Dinamo
Tirana (albán), FK Partizan
Belgrád (szerb)– Pjunik (ör-
mény), Linfield FC (északír)
–Rosenborg Trondheim (nor-
vég). A visszavágókra július
20-án és 21-én kerül sor. 

BL: Tallinnban kezd a Debrecen
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