
Három, korábban az RMDSZ
által tisztségbe javasolt szemé-

ly látja kárát annak, hogy tegnap
az államtitkárok és alprefektusok
számának megfelezésérõl döntött

a kormány: Haschi András mezõ-
gazdasági államtitkár, Sarkady
Zsolt Bihar és Kálmán Zoltán Ar-
geº megyei alprefektus távozik
posztjáról. 3. oldal 

Nem csak a politikusok egy
részében, hanem a hazai vál-

lalkozói szférában is megütkö-
zést keltett a pénzügyminiszter-
nek az az elképzelése, hogy a jö-
võ év elejétõl a 16 százalékos
egységes adókulcs helyett a jöve-
delmeket progresszív módon
adóztassák meg. Több hazai üz-
letember úgy véli, az intézkedés
csökkentené a vállalatok alkal-
mazási kedvét, sok céget adócsa-
lásra serkentene, ráadásul to-
vább csökkenne a lakossági fo-
gyasztás. A Demokrata-Liberá-
lis Párt alelnöke, Cezar Preda
szerint a miniszterelnöknek me-
nesztenie kellett volna Sebastian
Vlãdescut „felelõtlen” kijelenté-
sei miatt, ám ezt nem tette meg,
mert „fél”. 6. oldal 

Jövõ õszre elkészül a könyvtár

Hatszáz munkás dolgozik azon, hogy a
bukaresti, Unirii sugárúti épületmonstrum
új, korszerûen felszerelt Nemzeti Könyvtár
lehessen. A tervezett „kultúrcentrumhoz”
a könyvtárrészleg mellett kiállító terek, 
kávézó, éttermek is fognak tartozni.

új magyar szó
2010. július 15., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2596 ▲
1 amerikai dollár 3,3519 ▼
100 magyar forint 1,5342 ▲

Elhunyt Mãdãlina Manole

Öngyilkos lett tegnap hajnalban
Mãdãlina Manole, a népszerû könnyûze-
ne-énekesnõt, aki tegnap töltötte volna a
43 évet, a Bukarest melletti Otopeni köz-
ségben lévõ lakásukban halt meg. Halálát
feltehetõleg mérgezés okozta.

Média 9

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Harmincezer új autó, roncsból

Harmincezer új személygépkocsi lelt idén
gazdára július 12-ig a roncsautó-program
révén – közölte tegnap a Környezetvédelmi
Alap igazgatósága. A tájékoztatás szerint
idén összesen 160 ezer értékjegyet osztot-
tak szét a roncsautókért cserében, ezekbõl
158 550 került magánszemélyekhez.

„Progresszíven” 
bírálják Vlãdescut

ÚMSZ

Jó hírként értékelte az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügy-

nökség (ANI) vezetõsége, hogy
Traian Bãsescu államfõ bead-
ványban fordult az Alkotmánybí-
rósághoz a vagyonvizsgálók mû-
ködését szabályozó törvény ügyé-
ben. „A jogszabály szenátus által
elfogadott változata visszafordít-
hatatlan hatással lenne és draszti-
kusan korlátozná a közméltósá-
gok vagyonát vizsgáló ügynöksé-
günket, ezért Bãsescu államfõ be-
adványa jó hír számunkra” – fej-
tette ki Horia Georgescu, az ANI
fõtitkára. Azt is hozzátette, hogy
szerinte az elnök kezdeményezé-
se „tökéletesen legális”.
Folytatása a 3. oldalon 

Talárosoknál
az ANI-vita

Haschi András                Kálmán Zoltán                Sarkady Zsolt

Szakértõk szerint nagyságrendekkel kisebb károkat okozott volna az áradássorozat, ha nem súlyosbítja a természeti csapást emberi mulasztás

Esõ után árvízvédelem
Hatékonyabb árvízvédelmi stratégiát ígér Borbély László környezetvédelmi miniszter 

A karcsúsítás „áldozatai”

Kormányzati cikluson átívelõ, az eddigieknél hatékonyabb árvízvédelmi stratégiát ígér

Borbély László környezetvédelmi miniszter. A tervek szerint összehangolják és megerõ-

sítik a hazai vízgazdálkodási és árvízvédelmi intézményeket. A tárcavezetõ abban bízik,

hogy sikerül az országos fontosságú ügy érdekében felülemelkedni a politikai ellentéte-

ken. Az elmúlt hetekben folyamatos veszélyhelyzetben lévõ Sepsiszentgyörgy önkor-

mányzata elismeri, hogy közös, helyi és országos léptékû stratégiára szükség van, de 

az elöljárók szerint helyben nincs elég pénz a szükséges beruházásokra. 7. oldal 

A fejét vesztett 
kormányfõ 
Minden képlékeny, semmi sem biztos
ebben az országban, amelynek vezetése
pánikba esett. A következetlenségek kö-

vetkeztében a befektetõk
maguk is tanácstalanná
válnak, de félõ, hogy
hamarosan csomagolni

kezdenek és kivonulnak
az országból. A pén-

zükkel együtt, termé-
szetesen – ami a leg-
fájdalmasabb lesz az
országra nézve. 

Bogdán Tibor
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Röviden

Újabb vádak merültek fel
a Bettencourt-ügyben

Az adócsalási és illegális pártfinanszíro-
zási gyanúktól terhes Bettencourt-ügy-
ben érintett francia munkaügyi minisz-
tert, Eric Woertht tegnap azzal vádolta
meg két francia újság, hogy közbeszerzé-
si pályázat kiírása nélkül, jóval árán alul
adott el egy állami tulajdonú erdõrészt,
amikor a költségvetési tárcát irányította.
A gazdasági minisztérium közlemény-
ben cáfolta az információt, azt állítva,
hogy a tranzakció teljesen szabályosan
és az állami érdekek figyelembe vételé-
vel történt. A Le Canard Enchainé és a
Marianne címû hetilapok azt írták, hogy
az 57 hektáros Compiegne-i parcellához
egy lóverseny- és egy golfpálya is tarto-
zott. A magazinok szerint a terület piaci
értékének tizedéért, 2,5 millió euróért
került a korábbi bérlõ, a helyi lóverseny-
társaság tulajdonába, amelyben egyéb-
ként Woerth felesége is érdekelt.

Medvegyev elégedetlen 
a korrupció elleni küzdelemmel

Elégedetlen a korrupció elleni küzdelem
eddigi eredményeivel Dmitrij Medvegyev
orosz elnök. A szövetségi és régiós parla-
mentek vezetõit tömörítõ törvényhozók
tanácsának tegnap tartott moszkvai ülé-
sén kijelentette, hogy egyetlen jelentõs si-
kerrõl sem hallott, s a felderített esetek
számát sokszorosan felülmúlja a rejtve
maradtaké. Elégedetlen a lakosság, a hi-
vatalnokok, sõt még a megvesztegetettek
is – mondta az elnök, aki szerint a köz-
vélemény kevés változást érzékelt, bár
már azt is eredménynek könyveli el,
hogy nyilvánosan lehet beszélni a jelen-
ségrõl. Részsikernek értékelte, hogy
2008-hoz képest tavaly 10 százalékkal
emelkedett az állami és az önkormány-
zati érdekeket sértõ, felderített korrupci-
ós ügyek száma. Összességében 43 ezer
bûncselekményrõl szereztek tudomást a
hatóságok.

Teherán Amiri beszámolóját várja
elrablásának körülményeirõl

Az iráni hatóságok elõbb hallani szeret-
nék Sahram Amiri iráni atomtudós verzi-
óját „elrablásának” körülményeirõl, mie-
lõtt eldöntenék, hogy hõsként tiszteljék-e
– közölte tegnap az iráni diplomácia ve-
zetõje. „Amikor több adat áll majd a ren-
delkezésünkre, tanulmányozni fogjuk
részleteiben az ügyet, és fenntartjuk vala-
mennyi törvényes jogunkat” – mondta
lisszaboni látogatásán Manusehr Mottaki
újságíróknak. Amiri, akit Teherán szerint
az Egyesült Államok „elrabolt”, és aki
nemrégiben az iráni érdekeket is képvise-
lõ Pakisztán washingtoni nagykövetségé-
re menekült, az iráni külügyi szóvivõ sze-
rint szerdán az Egyesült Államokból ha-
zautazott Iránba.

Amerikai hírszerzõk bírálják 
a kémügy gyors lezárását

Jelenlegi és volt amerikai nemzetbizton-
sági tisztek bírálják az amerikai–orosz
kémügy gyors lezárását, azt állítva, hogy
az amerikai kémelhárítás fontos részlete-
ket tudhatott volna meg az orosz kémke-
dési módszerekrõl, ha lefolytatták volna a
peres eljárásokat az Oroszországnak ki-
adott ügynökök ellen – írta a tegnapi The
Washington Times. Azzal, hogy letartózta-
tásuk után kevesebb mint két héttel Wa-
shington egy kémcsere keretében eltávolí-
totta az országból a tíz orosz ügynököt,
nem derült fény egyebek mellett annak a
szálnak a részleteire, hogy a kémek egy
olyan fontos demokrata párti adományo-
zót akartak behálózni, aki közel áll
Hillary Clinton külügyminiszterhez. A
lap értesülése szerint az orosz Külsõ Hír-
szerzõ Szolgálat (SZVR) egyebek mellett
az afganisztáni háborúról és az iráni
atomprogramról kért információkat.

Hírösszefoglaló

Függetlenségük kivívásának
ötvenedik évfordulója alkal-

mából Franciaország egykori af-
rikai gyarmatai voltak tegnap a
vendégek a párizsi díszszemlén,
amelyet Nicolas Sarkozy francia
államfõ és afrikai kollégáinak je-
lenlétében a francia légierõ gépe-
inek berepülése után 13 fran-
kofón afrikai ország négyszáz ka-
tonája nyitott meg. A szakadó
esõ és a hûvös õszies idõ ellenére
hatalmas tömeg követte figye-
lemmel a párizsi Champs-
Elysées-n a katonai parádét,
amelynek élén egy kizárólag nõk-
bõl álló benini kontingens vonult,
megidézve az afrikai ország ama-
zonjairól szóló több száz éves le-
gendákat. Õket követték ábécé
sorrendben Burkina Faso, Kame-
run, a Közép-Afrikai Köztársa-
ság, a Kongói Köztársaság,
Gabon, Madagaszkár, Mali, Ma-
uritánia, Niger, Szenegál, Csád
és Togo katonái. 

A nemzeti alakulatokat négy-
ezer francia légiós, szárazföldi és
lovas katona követte. Utánuk kö-
vetkeztek a haditechnikai eszkö-
zök. A közel 4 millió euróba (1,1
milliárd forintba) kerülõ dísz-
szemlét 38 helikopter és az afri-
kai nemzeti zászlókkal érkezõ ej-
tõernyõsök zárták a Concorde
téren. Az államfõ döntésének ér-
telmében a válság miatti költség-
vetési szigor részeként idén elma-

rad a parádét követõ fogadás az
Elysée-palota kertjében, amely
több mint harminc éve a francia
közélet és a politikai elit egyik

legjelentõsebb eseménye, több
ezer vendéggel. A rendezvény
összköltsége tavaly 733 ezer euró
(205,6 millió forint) volt. 

Párizs: a gyarmatok is ünnepeltek

MTI

Vizsgálati fogságba helyezték
tegnap a somorjai K. Istvánt,

akit Basternák László szlovákiai
magyar politikus meggyilkolásá-
val gyanúsítanak. Errõl a szlová-
kiai Különleges Büntetõbíróság
döntött hétfõn – közölte Katarína
Kudjáková, a testület szóvivõje az
MTI tudósítójának kérdésé-
re. Basternák Lászlót, aki Ógyalla
város fõellenõre, Nyitra megyei
képviselõje és a Magyar Koalíció
Pártjának révkomáromi járási el-
nöke volt, pénteken este lõfegy-
verrel ölték meg a háza elõtt. „Az
ügyet vizsgáló bíró szerint fennáll
a szökés veszélye, ezért K. Istvánt
vizsgálati fogságba helyezte. A
gyanúsított a döntést azonnal
megfellebbezte, s a fellebbezésrõl
a Szlovák Köztársaság Legfel-
sõbb Bírósága dönt” – pontosított
Kudjáková. Hogy erre mikor ke-
rül sor, azt nem tudta megmon-
dani. A 29 éves gyanúsítottat a hi-
vatalosan meg nem erõsített érte-
sülések szerint eddig már két íz-
ben is kihallgatták, de továbbra
sem világos, mi volt tettének indí-
tóoka. Azt sem tudni, hogy a ki-
hallgatások során beismerte-e tet-
tét. Továbbra is többségi véle-
mény, hogy Basternákot fõellen-
õri tevékenysége miatt ölhették
meg. Hogy konkrétan miért, azt
egyelõre nem tudni. A gyanúsí-
tott K. István a kihallgatások so-
rán állítólag alig szólalt meg sze-
mélyesen, többnyire védõügyvéd-
je beszélt helyette. A hatályos tör-
vények szerint az ilyen gyilkossá-
gért 25 évet, de akár életfogytigla-
ni börtönbüntetést is kaphat. A
Nyitra megyei önkormányzat
képviselõi testületében Basternák
helyét Angyal Béla, a Híd politi-
kusa foglalja el. 

Miért ölték meg
Basternákot?

Hírösszefoglaló

Rakétákkal felszerelt izraeli
hajók kísérik a Gázai övezet-

be segélyt szállító Amalthea nevû
hajót az egyiptomi el-Arís kikö-
tõje felé – közölte a MENA hiva-
talos egyiptomi hírügynökség
tegnap, meg nem nevezett biz-
tonsági forrásokra hivatkoz-
va. Az al-Dzsazíra arab hírteleví-
zió egyik riportere, aki a moldo-
vai zászló alatt hajózó Amal-
theán utazik, elmondta, hogy a
segélyszállító bal oldalán haladva
két izraeli hajó próbálja megaka-
dályozni, hogy a Gázai övezet fe-
lé vegyék az irányt. El-Arís a ha-
jótól jobbra, a palesztin terület
balra található.

A szállítmányt összegyûjtõ líbi-
ai Kadhafi Alapítvány honlapján
közölte: a szervezõk eltökélt
szándéka, hogy eljussanak a Gá-
zai övezetbe. „Mindenekelõtt az
a legfontosabb, hogy eljussunk a
Gázai övezetbe, ha azonban ez
nem lehetséges, akkor senkinek

az életét nem akarjuk veszélyez-
tetni” – tette hozzá Juszuf
Szaváni, a segélyszervezet igazga-
tója arra utalva, hogy nem akar-
nak erõszakhoz folyamodni, ha
az izraeliek megállítanák õket.

A teherhajó kétezer tonnányi,

fõleg élelmiszerbõl és gyógyszer-
bõl álló rakományt szeretne eljut-
tatni a Hamász szélsõséges pa-
lesztin mozgalom által uralt öve-
zetbe. Avigdor Liberman izraeli
külügyminiszter vasárnap közöl-
te: Izrael nem engedi meg, hogy a
moldovai zászló alatt hajózó, uta-
sai által Hope (Remény) névre át-
keresztelt Amalthea elérje a
Hamász palesztin iszlamista szer-
vezet ellenõrzése alatt lévõ Gázai
övezetet. Egy kormányszóvivõ
megismételte azt a javaslatot is,
hogy Asdód izraeli kikötõváros-
ban rakják ki a palesztinoknak
szánt segélyszállítmányt. Egyip-
tom pedig ígéretet tett arra, hogy
amennyiben partjainál köt ki a te-
herhajó, biztosítja a segélyek el-
szállítását a Gázai övezetbe. 
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A magyar Országgyûlést és a
budapesti Külügyminisztériu-

mot is foglalkoztatja, hogy a
szerb hatóságok megpróbálták el-
lehetetleníteni a július 9–11. kö-
zött, ötödik alkalommal megren-
dezett délvidéki EMI-tábort – ál-
lítja az Erdélyi Magyar Ifjak
(EMI), amely tegnap közlemény-
ben tiltakozott amiatt, hogy Belg-
rád nem engedte fellépni a ren-
dezvényen a Kárpátia zenekart.
Mint ismert, az EMI-tábort éven-
te Erdélyben is megtartják, a ro-
mán hatóságok ezt nem próbál-
ták meg „ellehetetleníteni”, sõt
tavaly a rendezvény megszerve-
zését közpénzekkel is támogatta
a Hargita Megyei Tanács. Akár-
csak 2009-ben, az idei gyer-
gyószentmiklósi táborban is fel-
lép a nacionalista, soviniszta da-
lairól ismert Kárpátia együttes. A
lapunk által korábban megkere-
sett Borboly Csaba tanácselnök
nem látott kifogásolni valót ab-
ban, hogy támogatják a rendez-
vényt. „Ha a gyergyói térség leg-
nagyobb rendezvényévé nõtte ki
magát az EMI-tábor, akkor az
annak a szervezõit dicséri, és a
bírálókról állít ki bizonyítványt.
Fel lehet tenni a kérdést, hogy az,
aki ezzel nem ért egyet, miért
nem szervez szebbet, jobbat,
baloldalibbat?” – replikázott a ta-
nácselnök. 

Erdélyben lehet,
Szerbiában nem

Eltérítették Gázától
a líbiai segélyhajót

„Harmadik felet” kérnek a palesztinok

Nincs értelme a közvetlen izraeli–palesztin tárgyalások újrakezdé-
sének a nemzetközi közösség részvétele nélkül – mondta Rijád al-
Máliki palesztin külügyminiszter tegnap Szófiában. „Mindig is
mondtuk, hogy szükség van egy harmadik félre, annak jelenléte
nélkül tárgyalni idõpocsékolás lenne” – jelentette ki Máliki egy
sajtótájékoztatón Mahmúd Abbász palesztin elnök bulgáriai láto-
gatásának keretében. Máliki szerint le kell vonni a következteté-
seket az 1991-ben megkezdett közvetlen tárgyalások sikertelensé-
gébõl. A miniszter felrótta a nemzetközi közösségnek, hogy úgy
kötelezi a „megszállót és a megszálltat” egyezkedésre, hogy köz-
ben nem érvényesül köztük az egyenlõség.

Az Amalthea nevû hajó moldovai pavilion alatt indult Gáza felé

Nicolas Sarkozy francia államfõ a katonai parádé élén
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Ha a kormány nem valósítja
meg mindazt, amit ígért, ak-

kor nem tudjuk garantálni, hogy
minden honatyánk az õsszel be-
nyújtandó bizalmatlansági indít-
vány ellen szavaz – jelentette be
Traian Igaº, a Demokrata–Li-
berális Párt (PD-L) szenátusi
frakciójának vezetõje. Elmondta
továbbá, hogy a frakció és a kor-
mány közötti egyezség értelmé-
ben a parlamenti csoport azzal a
feltétellel támogatja a Boc-kabi-
netet, ha az gyors és hatékony lé-
péseket tesz az államapparátus
csökkentése és a költségek racio-
nalizálása érdekében. „Mi betar-
tottuk az egyezség ránk esõ ré-
szét, most a minisztereken a sor,
hogy végrehajtsák azt, amit nyil-
vánosan vállaltak” – fejtette ki
Igaº. Hozzátette: ellenkezõ eset-
ben megismétlõdhet az, ami a
májusi bizalmatlansági indít-
ványkor történt. Mint ismeretes,
akkor több PD-L-s honatya nyíl-
tan megszavazta az ellenzékiek
kezdeményezését. 

Fekete András Levente, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je szerint egyelõre nem vetõdött
fel „komolyan” a kormányból va-
ló kilépés lehetõsége, bár több kol-
légája hasonló véleményt fogal-
mazott meg. A Mediafax hírügy-

nökség azt követõen kérte Fekete
András Levente véleményét,
hogy Lakatos Péter, az RMDSZ
Bihar megyei képviselõje attól tet-
te függõvé a kormányon mara-
dást, hogy sikerül-e bevinni a
2011-es költségvetésbe a szövetség
javaslatait, és alkalmazzák-e gaz-
daságélénkítési intézkedéseit. „Je-
lenleg nem folynak tárgyalások a
kilépésrõl. Mi azért léptünk be a
kormánykoalícióba, hogy kormá-
nyozzunk, de ha a válságkezelési
javaslatainkat nem veszik figye-
lembe, ha ezeket nem fogadják el,
ha a költségvetési tervezet, ame-
lyet október 15-ig be kell mutatni
a parlamentnek, nem tartalmazza
az általunk javasolt intézkedése-
ket, akkor a 2010-es utolsó ne-
gyedévi Szövetségi Képviselõk
Tanácsának figyelembe kell ven-
nie ezt a lehetõséget is” – mondta.
Arra a kérdésre, hogy az
RMDSZ-es képviselõk támogat-
nának-e egy esetleges bizalmat-
lansági indítványt, amelyet az el-
lenzék kezdeményezne, Lakatos
nemmel válaszolt. „Mi megpró-
bálunk minden intézkedést elfo-
gadtatni a költségvetés parlamenti
vitájáig. Ez lesz a koalíció szakító-
próbája, nem a bizalmatlansági
indítvány” – jelentette ki. Hozzá-
tette: ha a 2011-es költségvetést
nem támogatja a parlamenti több-
ség, le kell cserélni a kormányt. 

ÚMSZ

Ötmillió eurós megtakarítást
remél Emil Boc miniszterel-

nök a kabinet azon tegnapi dön-
tésétõl, hogy tizenhét államtitkárt
és harmincöt alprefektust elbo-
csát tisztségébõl. „Úgy határoz-
tunk, hogy a mostani 57 államtit-
kár közül 32 maradjon. Ugyan-
csak mától (tegnaptól – szerk.
megj.) valamennyi megyében egy
alprefektus marad, kivéve a fõvá-
rost, ahol kettõt õrzünk meg hiva-
talában, így a mostani 85-rõl 43-
ra csökken a számuk” – jelentette
be Boc. A miniszterelnök szerint
egy államtitkár költségvonzata
mintegy 110 ezer euró, ugyanis a
tisztséget betöltõ személy bére
mellett további költséget jelent az

irodai alkalmazottak javadal-
mazása, a kiszállási költségek,
üzemanyag. Az elbocsátott
alprefektusok esetében éves szin-
ten 77 ezer eurót, az államtitkár-
helyettesek esetében pedig 33 ezer
eurót takarítanak meg. 

A kormányzati karcsúsítás az
RMDSZ által javasolt személye-
ket sem kímélte. Amint korábban
beszámoltunk róla, a kisebbik
kormánypártnak a fejlesztési mi-
nisztériumnál kapott államtitkári
posztról kellett lemondania. 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. Az intéz-
kedés négy, korábban az RMDSZ

által javasolt alprefektust is érint.
Kettõ közülük azonban olyan
poszt, amelyet végül a kisebbik
kormánypárt nem is töltött be
Beszterce és Teleorman me-
gyében. Távoznia kell azonban
tisztségébõl Sarkady Zsolt Bihar
megyei és Kálmán Zoltán Argeº
megyei alprefektusnak.  

Az RMDSZ-nek így hat állam-
titkára maradt: Borbély Károly
(gazdasági minisztérium), Tán-
czos Barna (mezõgazdaság), Ki-
rály András (oktatás), Moldován
József (távközlés), Niculescu Tó-
ni (külügy). Az RMDSZ által ja-
vasolt alprefektusok száma négy
maradt: Ambrus Károly (Brassó
megye), Böndi Gyöngyike (Mára-
maros), Horváth Levente (Arad)
és Pataki Csaba (Szatmár). 
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Az utóbbi napok, hetek
eseményei teljesen nyil-
vánvalóvá tették az ag-
gasztó tényt, miszerint
a kormány összevissza
kapkod. A kormányfõ
fejvesztetten intézkedik,
nem csak azért, mert

egyik napról a másikra
változtatja meg döntéseit, de azért is, mert tu-
lajdonképpeni feje, Traian Bãsescu államfõ
elfordulni látszik tõle.  
Egyik nap öt százalékkal emeli az áfakul-
csot, hogy röviddel azután már a régi szint
visszavezetését latolgassa, és a nyugdíjak
megadóztatásáról beszéljen, annak ellenére,
hogy azt nem tartja kielégítõnek, mivel nem
fedezi a költségvetésbõl hiányzó összegeket.
Az államfõ ultimátumot ad a kormánynak,
az áfanövelés ellen mennydörög, holott egyet-
len szavába került volna, hogy megakadá-
lyozza az általa rossznak tartott lépést. Arra
pedig egyáltalán nem gondol, hogy az áfa
csökkentése legalább akkora ballépés lenne,
mint volt a növelése. Az árak ugyanis már a
megemelt kulcs arányában megugrottak, ar-
ra pedig semmilyen garancia nincs – sõt! –,
hogy a 19 százalékos áfára visszatérve ma-
guk is hasonló mértékben csökkennek. Emel-
lett pedig a súlyos pénzhiánnyal küszködõ
román állam aligha engedhetné meg magá-
nak azt a fényûzést, hogy lemondjon az
ötszázalékos többletadóból származó többlet-
bevételrõl. Az áfacsökkentés tehát nem olda-
na meg semmit, sem az áremelkedést nem
fogná vissza, az állami költségvetést pedig
még inkább elszegényítené, hiszen a nyugdí-
jak „pótlólagos intézkedésnek” szánt meg-
adóztatásából kevesebb bevétel származna,
már csak azért is, mert az ezer lej fölötti
nyugdíjak amúgy is adókötelesek. Ráadásul
az sem kizárt, hogy a kormány végül is csak
egy-két százalékkal mérsékeli az áfát, miköz-
ben 16 százalékkal megadóztatja a kisebb
nyugdíjakat is – így azok többet veszítenek
értékükbõl, mint az eredetileg eltervezett, az
Alkotmánybíróság által az alaptörvénnyel
szembenállónak kimondott 15 százalékos
csökkentéssel.
A kabinet egész sor adót és illetéket meg-
emelt, miközben a 16 százalékos egységes
adókulcs 10 százalékra történõ leszorításáról
tárgyal, a pénzügyi tárcavezetõ viszont az
egységes adókulcs teljes megszüntetését és a
jövedelemarányos progresszív adórendszer be-
vezetését tartja szükségesnek, jóllehet Traian
Bãsescu nemrégiben még határozottan állí-
totta, hogy e „forradalmi vívmányáról” le-
mondva a jobboldali kormánynak, sõt, ma-
gának az államfõnek is távoznia kellene.
Minden képlékeny tehát, semmi sem biztos
ebben az országban, amelynek vezetése
szemmel láthatóan pánikba esett – és most
még csak az adópolitika tekintetében meg-
mutatkozó következetlenségekrõl volt szó. A
következetlenségek következtében pedig a be-
fektetõk maguk is tanácstalanná válnak, de
félõ, hogy hamarosan – a józan ész tanácsá-
ra hallgatva – csomagolni kezdenek, és kivo-
nulnak az országból. A pénzükkel együtt,
természetesen – ami a legfájdalmasabb lesz
az országra nézve. 

Román lapszemle

A fejét vesztett 

kormányfõ 

Bogdán Tibor

Az olasz állam által bejelentett adóam-
nesztia „áldozata” lett többek között Ro-
mánia is, ugyanis a nálunk üzletelõ mint-
egy ezer olasz állampolgár 200 millió, im-
már „kifehérített” eurót vitt ki az ország-
ból. (Gândul) Teljes karrierjére eltilthat-
ják Adrian Mutut, ha a román labdarúgó
nem fizeti meg volt foglalkoztatójának, a
londoni Chelsea futballklubnak 17 millió
eurós tartozását. (Evenimentul zilei) 
Osztrák pénzügyi szakértõk számításai
szerint a „romániai eperszedõk” mintegy
40 milliárd lej megmozgatható tõkével
rendelkeznek. A 2.5 milliós emigráció
évente 6-8 milliárd eurót küld vissza ha-
zájába. (Capital) 

A karcsúsítás...

M. Á. Zs.

„Úgy gondolom, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt azért nem

érdekelt Traian Bãsescu államfõ
felfüggesztésében, mert nem ér-
zik magukat felkészültnek arra,
hogy kormányra lépjenek” – je-
lentette ki Crin Antonescu, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöke a Realitatea hírtelevízió kedd
esti mûsorában. Hozzátette: ha
sikerült volna tetõ alá hozni a
PNL–PSD-koalíciót, akkor azon-
nal beindíthatták volna a Boc-
kormány megbuktatását célzó
erõfeszítéseket. Egy másik hírte-
levíziónak Antonescu már arról
is beszélt, hogy a PSD vonakodá-
sa miatt nem tud tárgyalásokat
kezdeményezni az RMDSZ-szel
egy új többség megalkotása érde-
kében. „Bár az RMDSZ kor-
mánykoalíciós alakulat, már van-
nak bizonyos kételyek, kérdések
tevõdtek fel a szövetség több poli-
tikusában a kormány politikájá-
val kapcsolatban. Ekként elkép-
zelhetõ, hogy idõvel tárgyalni le-
hetne velük egy új parlamenti
többség létrehozása érdekében” –
fejtegette Antonescu. 

Arra a felvetésre, hogy a PSD
bizalmatlansága ott keresendõ,
hogy 2008-ban a liberálisok akko-
ri elnöke, Cãlin Popescu-Tãri-
ceanu nem lépett velük koalícióra,

Antonescu arra emlékeztette a
PSD-t, hogy végül õk „álltak ösz-
sze Bãsescu pártjával”. „Azt kép-
zelik, hogy én olyan nagyon bí-
zom bennük? Mi arról vitázunk,
hogy megkarmol-e a macska, mi-
közben megesz a farkas, tehát
dönteni kell” – summázott. 

Az eredeti tervek szerint a
Realitatea hírtelevízió stúdiójában
ott kellett volna ülnie Victor
Pontának is, de a szociáldemok-
rata pártelnök csak telefonon je-
lentkezett be Görögországból. A
PSD elnöke arról biztosította
Antonescut, hogy mindenképpen
meg akarja buktatni a Boc-kor-
mányt, és részletezte jövõképét is.
„A mostani kormányt átmeneti
kormány kellene hogy kövesse,
amely megszervezi a következõ
választásokat. Ekkor pedig az
emberek választhatnak a balolda-
li PSD és a jobboldali PNL kö-
zött. Remélem, hogy a PD-L,
amely a történelem fura fintora-
ként jött létre, végleg eltûnik a ro-
mán politikából” – fejtette ki
Ponta. Megismételte, hogy alaku-
lata központi vezetõségének dön-
tése értelmében a PSD csak elõre-
hozott vagy rendes választások
után hajlandó kormányra lépni,
ezért a maguk részérõl az õsszel
benyújtandó bizalmatlansági in-
dítvány sikere esetében sem vál-
lalják a kormányzást. 

A kormánypárti frakciók is

feltételeket állítanak Bocnak

Emil Boc miniszterelnök ötmillió eurós megtakarítást remél a kormányzati karcsúsítástól

Folytatása a 3. oldalon

Georgescu megismételte azokat
az érveket, amelyeket Daniel Bu-
da, a képviselõház jogi bizottságá-
nak demokrata-liberális elnöke is
sorjázott, miszerint a vagyonvizs-
gáló bizottságok felállítása az al-
sóház, és nem a felsõház hatáskö-
re. „A korrupció elleni fellépés
igen fontos kérdés egy demokrati-
kus berendezkedésû országban, és
Romániában a korrupció különö-
sen jelentõs probléma” – fogalma-
zott Markó Béla RMDSZ-elnök
keddi bukaresti sajtótájékoztató-
ján. A miniszterelnök-helyettes az
ANI-törvény kapcsán újságírói
kérdésre elmondta, meg kell talál-
ni azokat a jogi eszközöket, ame-
lyek révén a korrupcióellenes harc
hatékony legyen. Mint hozzátette,
az új parlamenti ülésszak kezde-
tén, szeptemberben a törvényho-
zásnak az a feladata, hogy meg-
vizsgálja, milyen problémák me-
rülnek fel a korrupcióellenes
ügyészség mûködése kapcsán.
„Jelenleg az a helyzet, hogy a par-
lament egyértelmû, többségi sza-
vazattal  döntött az ANI hatáskö-
reirõl, és ezt az illetõ intézmény-
nek tudomásul kell vennie. Nem
hallottam még olyasmirõl, ami itt
történt, hogy egy olyan intéz-
mény vezetõi, amely a parlament-
nek van alárendelve, bíráló hang-
nemben nyilatkozzanak a nyilvá-
nosság elõtt a politikusok döntése-
irõl” – utalt Markó arra az ANI-
kommunikéra, amelyben az intéz-
mény vezetõsége elítélte a szená-
tusnak az ANI hatásköreit szûkí-
tõ döntését. Mint ismeretes, a PD-
L is próbálkozott az ANI-törvény
„megmentésével”, miután a sze-
nátus olyan módosításokkal fo-
gadta el a jogszabályt, amelyek je-
lentõsen gyengítik a vagyonvizs-
gálók hatáskörét. 

Nem csitul 
az ANI-vita

Megkarmol a macska, 

vagy megesz a farkas?

Fotó: gov.ro
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Bogdán Tibor 

Az idei árvizek drámai
pusztítása a szokatlanul

heves és tartós esõzések mel-
lett annak is betudható, hogy
a Román Vizek Országos
Ügykezelõségének felelõtlen-
sége miatt 2008-ban jelentõs
pénzek tûntek el a július–au-
gusztusi áradások nyomán
az árvízvédelemre kiutalt
összegekbõl – állapította meg
„dokumentációs jegyzéké-
ben” a Számvevõszék.

Túlbecsült károk

Két esztendõvel ezelõtt az
árvizek elsõsorban a Tisza, a
Szeret és a Prut mentén
okoztak jelentõs anyagi vesz-
teséget. A Román Vizek Or-
szágos Ügykezelõség akkor,
az elsõ fázisban 436 510 000
lejben állapította a károk
helyreállításához szükséges
összegeket. Ennek nyomán a
kormány az elsõ lépésben
33 300 000 lejt utalt ki a kabi-
net rendelkezésére álló inter-
venciós alapból és a környe-

zetvédelemi alapból, egyben
sürgõsségi eljárással 41 beru-
házási célpontot jelölt meg.
A Román Vizek Országos
Ügykezelõsége ugyanakkor
javaslatokat is tett a munkála-
tokat elvégzõ cégekre. 

A 41 „sürgõsségi beruházá-
si célpontnál” végzett munká-
latok ellenõrzése céljából a
Számvevõszék most, március
11-e és április 9-e között szú-
rópróbaszerûen 17 objektum-
nál vizsgálódott – valamen-
nyinél súlyos rendellenessé-
geket tapasztalt a közpénzek
kezelése kapcsán. Legelsõ
megállapításának megfelelõ-
en a Román Vizek Országos
Ügykezelõsége keretében
mûködõ Beruházási Igazga-
tóság által összeírt károk ös-
szege jóval meghaladta a
nyomban az árvizek után ös-
szeállított jegyzõkönyvekben
feltüntettet. A Prut egyik mel-
lékfolyója, a Jijia esetében
például a nem egészen másfél
kilométeres szakaszon káro-
sodott gát helyrehozására ere-
detileg 880 ezer lejt utaltak ki.
Késõbb már az igazgatóság

38 kilométeres károsodott
gátszakaszról beszélt, és 17,6
millió lejt igényelt.

Nagyjából hasonlóképpen
járt el Szamos–Tisza vízügyi
igazgatóság is a Tisza Mára-
maros megyei, szaploncai
szakaszának parterõsítõ
munkálatainál is. Bár a helyi
hatóságok 380 méteres átsza-
kadásról tettek jelentést, ami-
nek helyreállítási költségeit
510 ezer lejre becsülték, az
igazgatósági illetékesek a
környezetvédelmi tárcát
1200 méteres gátomlásról és
11,87 millió lejes költségrõl
tájékoztatták. Ugyancsak
Máramaros megyét és a Ti-
sza védõgátját illetõen egy
másik esetben a helybeli ille-
tékesek által megállapított
240 méter hosszúságú átsza-
kadt gátszakasz 590 ezer lejre
értékelt javítási költségei he-
lyett 2250 méteres szakaszról
és 10,5 milliós javítási költ-
ségrõl beszéltek. Ennél jóval
szerényebbek voltak a Szeret
vízügyi igazgatóság illetéke-
sei, akik a helyiek által a
Suceava folyónál jelzett 250

méteres gátszakadást és 900
ezer lejes költséget mindösz-
sze 350 méterre és 2,1 millió
lejre kerekítették fel.

Furcsa szerzõdések…

A vizsgálódás során a
számvevõszéki illetékesek
azt is feltárták, hogy számos
törvénytelenséget követtek el
a helyreállítási munkákra ki-
választott cégekkel folytatott
tárgyalások alkalmával is.
Nem egy esetben olyan vál-
lalatokkal tárgyaltak, ame-
lyek korábban már enyhén
szólva kétes minõségû mun-
kákat végeztek a gátakon.
Ráadásul az ügykezelõség
egyetlen esetben sem köve-
telte az elfuserált gátaknak
az érintett cég költségére tör-
ténõ helyreállítását, jóllehet
a szavatossági idõket rend-
szerint 24 hónapban állapí-
tották meg. A számvevõszék
konkrét esetként egyebek kö-
zött a Szamos–Tisza vízügyi
igazgatóság példáját említi
meg, amely következetesen
olyan „hagyományos” kivi-
telezõkkel dolgoztatott, mint
a nagyváradi Repcon, a bu-
karesti Hidroconstructia és a
marosvásárhelyi Socot, ame-
lyektõl soha nem kért bi-
zonylatot szakértelmükre,
mûszaki kapacitásukra, gaz-

dasági-pénzügyi helyzetükre
vonatkozóan. 

Emellett az említett igaz-
gatóság, akárcsak a Prut víz-
ügyi igazgatóság jóval na-
gyobb összegeket kért a
helyreálltásra, mint amennyi
a helyi hatóságok kármegál-
lapító jegyzõkönyveiben
szerepelt. Más vízügyi igaz-
gatóságok az árvíz színhelyé-
tõl távoli székhellyel rendel-
kezõ vállalatokkal kötött
szerzõdéseket, ami valószí-
nûtlenné tette azt, hogy ka-
tasztrófahelyzet esetén gyor-
san közbeavatkozhatnak és
idõben elvégezhetik az árvíz-
védelmi munkálatokat. Így
jártak el például a Neamþ
megyei sagnai gátnál, ahol a
Szeret vízügyi igazgatóság az
avasújvárosi Lescaci kft-vel,
a Iaºi megyei rãchiteni-i gát-
nál pedig a galaci Vega 93
kft-vel kötött szerzõdést. 

…könnyelmû kifizetések

Számos rendellenességet
találtak a számvevõszéki
szakértõk a munkálatok ki-
fizetési módját illetõen is. A
munkák átvétele nem egy-
szer mindenféle észrevétel
vagy javaslat nélkül történt
a megrendelõ részérõl, a
munkálatokat pedig gyakor-
ta még az átvétel elõtt kifi-

zették, ami teljességgel tör-
vényellenes volt, de sokszor
a szerzõdések elõírásaival is
szemben állt. A Prut víz-
ügyi igazgatóság 2008 de-
cember közepén fizetett, jól-
lehet a munkálatok átvételé-
re csak január utolsó heté-
ben került sor. 

A kifizetéseket tanúsító
számlákról a legtöbb esetben
hiányzik a saját belsõ pénz-
ügyi ellenõrzést tanúsító jó-
váhagyás, ami enyhén szólva
is gyanakvásra ad okot a kifi-
zetések törvényességének te-
kintetében, akárcsak az a
tény, hogy a „különfélék” fe-
jezetnél sokszor a szerzõdés
teljes értékének 10 százalékát
is kitevõ összegek szerepel-
nek, ráadásul mindenféle
részletezés nélkül.

A kormány a 2008. évi ár-
vízvédelmi munkák finanszí-
rozására elkülönített összege-
ket a Botoºani, Suceava, Iaºi,
Neamþ, Bacãu, Galac és
Máramaros megyei prefektu-
sok által jóváhagyott össze-
gezõ árvízi jelentések és a ká-
rokat feltüntetõ jegyzõköny-
vek, valamint a Román Vi-
zek Országos Ügykezelõség-
tõl kapott tájékoztató alapján
utalta ki – állapították meg
végül a Számvevõszék illeté-
kesei a végsõ következtetései-
ket megelõzõ jegyzékben. 

Árvízzel felérõ vízügyesek?

Gy. Z.

A srebrenicai népirtás ti-
zenötödik évfordulóján

fellángolt a vita arról, hogy a
háborús bûntett fõ elkövetõ-
je, Ratko Mladics él-e, hal-e.
Serge Brammertz ENSZ-fõ-
ügyész a napokban New
Yorkban azt nyilatkozta: a
hágai Nemzetközi Törvény-
szék meggyõzõdése, hogy a
boszniai szerbek egykori fõ-
parancsnoka továbbra is a
Balkánon, de nem Szerbiá-
ban bujkál.

Szabadulni a „töröktõl”

Az ENSZ Nemzetközi
Törvényszéke, amelyet a volt
Jugoszláviában elkövetett há-
borús bûnök kivizsgálására
hoztak létre, a boszniai hábo-
rú idején (1992–1995) lezaj-
lott népirtással, háborús és
emberiség elleni bûncselek-
ményekkel vádolja Mladi-
csot. A vád szerint Szarajevó
44 hónapig tartó megszállása
mintegy tízezer halottat kö-
vetelt, és további nyolcezer
srebrenicai áldozat élete is
szárad a lelkén. Háborús fel-
jegyzéseiben háromezer-öt-
száz oldalon ír többször is
Srebrenicáról, a népirtásra
azonban egyetlen szót sem
veszteget. Pedig a tömeggyil-

kosságot nyilvánvalóan elõre
eltervezték: „Elérkezett a pil-
lanat, hogy Srebrenicát öt-
száz esztendõ elteltével meg-
szabadítsuk a törököktõl” –
mondta honfitársai szóhasz-
nálatával egy belgrádi tévé-
adó kamerájába, amikor csa-
patai elfoglalták a kelet-bosz-
niai kisvárost.

A szerb tábornok a boszni-
ai háború után Belgrádban
élt, a késõbb Hágába szállí-
tott, azóta elhunyt Szlobo-
dan Milosevics rendszerének
védernyõje alatt, majd eltûnt
a nyilvánosság szeme elõl.
Családja kérvényt nyújtott be
egy belgrádi kerületi bírósá-
gon elhunyttá nyilvánítására;
2003 februárja óta nincs sem-
mi nyoma – szól az indoklás.
Szerbiában erre van lehetõ-
ség, ha valakinek öt eszten-
dõn át nem jutnak a nyomá-
ra – ha az illetõ már elmúlt
hetven éves. Mladics azon-
ban még csak a 68. esztende-
jében jár, s a szerb nyomozók
adatai szerint három évvel
ezelõtt még követhetõk vol-
tak a nyomai.

Váratlan házkutatás

A korábbi fõ katonai veze-
tõ Belgrádban évekig katonai
õrszolgálat kíséretében közle-
kedett, szívesen keresett föl

ismert éttermeket, és kedvenc
labdarúgó csapatát, a
Partizan Beograd mérkõzé-
seit látogatta, mielõtt bõ hét
esztendõvel ezelõtt alámerült
volna. A szerb parlament
ugyanis 2002 áprilisában el-
fogadta azt a törvényt, amely
lehetõvé teszi saját állampol-
gárainak kiadatását is, Mla-
dics tehát nem érezhette töb-
bé magát biztonságban belg-
rádi villájában. A jelek arról
árulkodnak, hogy ezidõtájt
különbözõ katonai létesítmé-
nyekben rejtõzködött.

Bár a hatóságok meges-
küsznek, hogy „a nap hu-
szonnégy órájában” azóta is
folytatják a keresést, a hágai
ügyészek szerint minden
nyom hiányzik. Néha azon-
ban látványos akciókra kerül

sor. A legutóbb például teg-
napelõtt: mintegy tucatnyi ál-
arcos kommandós tört be
Mladics egykori belgrádi la-
kóházába, és kora délelõtt tö-
virõl hegyire át is kutatta. A
látványos megmozdulás cél-
ja, hogy „elvágják pénzügyi
és egyéb támogatásának for-
rásait” – közölte Vladimir
Vukcsevics különleges állam-
ügyész. A tábornok családja
már hat hasonló házkutatást
átélt, legutóbb 2008 decem-
berében. Közben a rendõrség
tavaly májusban a boszniai
Bijeljinában, októberben pe-
dig a vajdasági Újvidéken
razziázott, és Mladics feltéte-
lezett segítõit õrizetbe is vet-
ték. Serge Brammertz csak
január végén ismerte el:
nincs mire alapozni, hogy

Mladics Szerbiában tartóz-
kodik. A 2008 júliusában el-
fogott és kiadott Radovan
Karadzsicstól eltérõen az
utóbbi években Mladics sem-
milyen életjelet nem adott
magáról. Az utolsó interjú
1999-ben készült vele. Való-
színûleg támogatóik köre is
eltér egymástól. Más kérdés,
hogy a boszniai szerbek volt
elnökét ugyanazok az embe-
rek vették õrizetbe, akik ko-
rábban segítették. 

Belgrádi találgatások

A belgrádi Blagoje Pero-
vics utcában az egykori tá-
bornok hatvankét esztendõs
felesége, Boza lakik; a telek-
könyv adatai szerint negy-
ven éves fiúk, Darko üzlethe-

lyiségeket tart fenn benne. A
rendõrség a társasházban a
többi lakást is átkutatta, és
bár nem erõsítették meg, az
egyik orvosnál hetvenezer
eurót találtak ismeretlen ere-
detû készpénzben. Az uroló-
gus, a tudományos akadé-
mia tagja a Mladicshoz kö-
zelálló „Jugoszláv Baloldal-
hoz” tartozik. Bozától és
Darkótól CD-ket, diszkeket,
régi kazettákat és naplókat
foglaltak le – közölte a család
ügyvédje. A hágai körözött
katonai nyugdíját 2005-ig
egy hadnagy vette fel, és ad-
ta tovább a feleségnek és a fi-
únak. Amit még biztosan
tudni lehet: Mladics édes-
anyja 2003-ban, nyolcvanhá-
rom évesen halt meg; lánya,
Ana 1994-ben öngyilkossá-
got követett el.

A kedd hajnalban 6 óra-
kor megkezdett akció értel-
mérõl azóta is találgatnak
Belgrádban. (Ha csak az
nem szolgálhat rendõrségi
taktikai okokból indokul,
hogy Darko elõzõ este tért
vissza egy hosszabb külföldi
utazásról.) Az idõpont meg-
választása mindenesetre
több mint különös: egybe-
esik annak a hágai konferen-
ciának a megkezdésével,
amely a törvényszék jogkö-
rével és a jugoszláv utódköz-
társaságok igazságszolgálta-
tásának tanulságaival foglal-
kozik. Mladics volna az
utolsó, akinek vizsgálati fog-
ságba kellene vonulnia
Scheveningenbe. A jelenleg
folyó tárgyalásokat legké-
sõbb 2014-ig le kell zárni.  

Él-e, hal-e Ratko Mladics?

Ratko Mladics. Még a pillantása is gyilkos... Fotó: archív

A hágai Nemzetközi Törvényszék fõ-
ügyésze meg van gyõzõdve arról,
hogy Ratko Mladics él. A szerb tá-
bornok családja ezzel szemben sze-
retné halottnak nyilváníttatni.

A Számvevõszék március 11-e és április 9-e között szúró-

próbaszerûen 17, a 2008. évi árvizeket követõen átadott ár-

vízvédelmi objektumnál vizsgálódott – valamennyinél sú-

lyos rendellenességeket tapasztalt a közpénzek kezelésében.



Vannak fogalmak (mindig is voltak), ame-
lyek a sok használattól elkopnak, vagy ép-
penséggel annyira megtelnek tartalommal,
hogy minden elfér bennük – ami ugyanaz.
Az elsõ csoportba tartozik manapság az
ideológia. Többnyire csak politikát értenek
rajta, illetve csupán balt vagy csupán job-
bot, miközben éppenséggel a kettõ keveré-
kébõl alakul ki egy-egy párt vagy kormány
szemlélete és gyakorlata (mert az ideológia
eredetileg utóbbit is jelenti).
Egy másik sokat koptatott fogalom a jog,
sõt az alkotmányjog körébõl származik. A
szerzett jog annyira kitágult, hogy lassan
minden belefér: a nyugdíj és a fizetés érte-
lemszerûen, a polgármester sógor vagy ko-
ma által kiutalt halastó-koncesszió, és újab-
ban – olvasom – a munkahely. Nem va-

gyok jogász, nem akarok okos-
kodni, de ez utóbbira volna
egy ellenérvem. Vannak zseni-
ális, bár talán ostoba emberek,
akik egész életüket azzal töl-

tötték, hogy a munka-
helyteremtés és -
megszûnés körülmé-
nyeit és okait kutatták.

Persze, ha tudják,

hogy szerzett jogról van szó, ami mint
olyan nem szûnhet meg, nem pazarolják
értékes idejüket, bár akkor aligha botlanak
bele egy-egy közgazdasági Nobel-díjba…
Ott van aztán az autonómia – mindenki
használja, senki sem érti. Én sokáig azt
nem értettem, honnan
ered a romániai magyar
politikában az úgynevezett
apró lépések politikájának
bírálata, illetve mibõl fa-
kad a lelkesedés az olyan
radikális megoldások
iránt, mint az autonómia
kikiáltása, mígnem a mi-
nap egy jegyzetet olvasva megvilágosod-
tam. Székely Ervin írása többek közt arról
szólt, hogy a kormány alkotmányellenesen
döntött a polgármesteri hivatalok alkalma-
zottainak létszámcsökkentésérõl. A szerzõ
két érvet sorakoztatott fel: elsõként a helyi
közigazgatásról szóló 2001. évi 215-ös tör-
vényt, amely kimondja, hogy „a helyi au-
tonómia a megye, város, község, szervezé-
sére, mûködésére, hatásköreire, feladataira
és a településnek a törvény szerint járó erõ-
forrásaival való gazdálkodásra vonatko-
zik”; másodjára az alaptörvény 120. cikke-

lyét, amely szentesíti a helyi autonómia el-
vét. Ez utóbbi érvet olvasva láttam át hirte-
len, hogy csakis bizonyos sunyi politikusok
megtorpanásain, alkudozásain stb. múlott,
hogy ma, 2010-ben a Székelyföld nem au-
tonóm. Vagy legalábbis egyesek így látják.

Ki kell ábrándítanom õket,
az alaptörvény 120. cikke-
lye szerint Székelyföld
máris autonóm. Más kér-
dés, hogy önrendelkezése
meddig terjed területileg,
pénzben és idõben. 
Tegyük fel, hogy 1993-ban
Szász Jenõt vagy Tõkés

Lászlót választják az RMDSZ elnökévé. A
„hegyi beszéd” szerint ebben az esetben a
szövetség nyilván csak nagyokat lép, nem
torpan meg, és nem alkudozik. 2005 márci-
usában a Nagy Székely Nemzetgyûlést
nem az autonómiaigény kinyilvánítására
hívják össze, hanem az elsõ regionális kor-
mány megalakulását ünnepelendõ. Valóra
válik a székely nép évszázados álma,
mindörökké ámen. Azaz mégsem, mert az
õszi ülésszakon a bukaresti parlament tör-
vényt fogad el, amely kimondja, hogy az
áruforgalmi adó teljes mértékben, a szemé-

lyi jövedelemadó 98 százalékban a közpon-
ti költségvetés bevételeit képezi. A széke-
lyek egyik szeme sír... 
A szomorú igazság az, hogy az autonómia
bárhol a világon csakis a törvények alapján
és azok határain belül gyakorolható. Ter-
mészetesen a legtartósabb megoldás alkot-
mányba foglalni a kompetenciákat, amire
nálunk csekély esély van. Tudom, hogy
nem túl népszerû, de ez a valóság: a román
politikai osztály sokkal haladóbb, mint „a
nép”, amelyet vezet, emiatt okkal feltéte-
lezhetõ, hogy ha bárki az Alkotmány útján
próbálna kiterjedt önrendelkezést biztosíta-
ni a Székelyföldnek, nagy többséggel lesza-
vaznák. Az autonómiát tehát alighanem
törvényben kell részletezni. A törvények-
nek viszont van egy rossz tulajdonságuk:
könnyen módosíthatók. Ebbõl következik,
hogy az autonómiát nem lehet egyszer s
mindenkorra kivívni, annak foka a min-
denkori bukaresti magyar képviselettõl
függ. Egyébként az éppen aktuális hatalom
bármikor, bármennyit lefaraghat a helyi
kompetenciákból, miközben akár meg-
hagyja a székelyek regionális parlamentjét,
kormányát – hadd nevessen a másik sze-
mük! 

Bizonyos, hogy a boldogság az emberiség vágyakozásának tár-
gya, s nincs ember, aki valami módon ne kívánná. Kérdés: hon-
nan ismeri a vágyakozó emberiség? Látta talán valahol és belé-
szeretett? 
Bizonyos továbbá, hogy a boldogság valami ismeretlen módon
meg is van bennünk. (...) 
A módot szeretném tudni, ahogyan az emberiség megismerte, s
a fogalmat, amellyel tudomása van róla. Azt kutatom, emléke-
zetünkben van-e ez a fogalom, mert, ha ott volna, következnék,
hogy valamikor boldogok voltunk. Mindnyájan külön-külön-e,
vagy az elsõ emberben-e, aki aztán az elsõ vétkét elkövette, s
akitõl valamennyien siralmas életre és halálra születtünk, - ez-
zel most nem törõdöm; csak azt keresem, van-e nyoma emléke-
zetünkben a boldogságnak? 
Mindenesetre tudjuk, mi az, másként nem szeretnõk. Amint va-
laki e nevet kiejti, bevalljuk, hogy a szó mögött rejtõzõ valósá-
got mindannyian igen kívánjuk. A szó maga ugyan nem okoz-
hat semmi gyönyörûséget. Ha ugyanis görög nyelvû ember lati-
nul hallja, nem izgul, mert nem tudja, mi a jelentése; mi ellen-
ben gyönyörködünk bennük, valamint a görög nyelvû is, ha gö-
rögül hallja. Az ugyanis, amit jelent, sem nem görög, sem nem
latin, de görögök, latinok s bárminõ emberek egyformán vágya-
koznak utána. 
Következõleg az egész emberiség ismeri, s ha valami közös
nyelven meg lehetne kérdezni, akar-e boldog lenni, késedelem
nélkül igennel felelne; – ami viszont csak úgy lehetséges, hogy a
szó mögött rejtõzõ valóság bent van az emlékezetében. 

Szent Ágoston vallomásai. Fordította D. Vass József

Autonómia, más szemmel
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Az és kötõszó jelzi, hogy nem az autómárkáról
szólunk, pedig nyár közepe van, elengedhetnénk
magunkat, beszélhetnénk autókról, fociról, nyara-
lásról. Nem is a felmelegedés következményeként
elkönyvelhetõ katasztrofális évszak-átalakulások-
ról kívánunk értekezni, bár ez utóbbi benne van a
pakliban, ha rosszkedvünk nyaráról tudósítunk.
Idén nincs uborkaszezon. A politikusok nem men-
tek szabadságra, nyílt vagy fondorlatos módon
egész nyáron azon dolgoznak, miként tudnának
még több pénzt kivenni a dolgozók, alkalmazottak,
nyugdíjasok zsebébõl. Dübörög a világgazdasági
válság, a tõzsdék mélyrepülésben, a benzinárak az
egekben, a hitellel sújtottak a kétségbeesés szélén,
és kis vidéki országok Európa hátsó udvarában
globális kríziseket idéznek elõ néhány meggondo-
latlan kijelentéssel. Hogy õk esetleg csõdöt jelente-
nének, mert kezelhetetlen az adósságállomány, ha-
zudtak a Világbanknak a hiányról, osztogattak,
fosztogattak demokratikus felhatalmazással, s még
egy kicsit idõznének a hatalomban, ha valaki meg-
finanszírozná nekik a békesség jegyében…
A két vé, a szimpla és a dupla a válság két grafi-
kai modellje. A szimpla lenne az egyszerûbb, s eb-
ben reménykedtünk mindeddig. A jólétre és a
fenntartható fejlõdésre épített modell zuhant egy
nagyot, volt már ilyen, átrendezõdik a piac, meg-
halnak az életképtelenek, a túlélõk ellenben sokkal
kreatívabban és lendületesebben fölépítik az új mo-
dellt. Lenn vagyunk a gödör fenekén, innen már
csak a kikapaszkodás következhet. Ellenben a W-
modell azt jelenti, hogy kicsit kapaszkodtunk fölfe-
lé, elkezdtek megnyugodni a kedélyek, de újabb
zuhanás jön, visszaesünk odáig, ahol a mélypon-
ton voltunk, s csak azután következik egy lassú ki-
kapaszkodás. Most éppen lefelé gyorsulunk.
Avagy a dupla vé sem írja le pontosan a válság
természetét, rövidtávú vigasz és remény. Szeret-
nénk hinni, hogy visszatérhetünk a jóléti modell-
hez, beindul a gépkocsigyártás, a húzóágazatok
lendülettel töltik fel a kis- és nagyvállalkozásokat.
Olyan megnyugtató, amikor egy modell meg-
mondja, elhiteti velünk, hogy törvényszerûen jön
vissza a jólét és a pazarlás.
Ehelyett elhúzódó válsággal kell számolnunk,
egy életforma és világmodell végén vagyunk. A
Mexikói-öböl olajszennyezése egy éven belül a

Golf-áramlattal Európa partjaihoz
is elér, az idõjárás megmutatta,
hogy emberi beavatkozás ide
vagy oda, egy szélsõségesen csa-

padékos hónapra sem vagyunk
felkészülve, nemhogy katasztró-
fákra.
A fejlõdés és a világgazdaság

felpörgése a legrosszabb, ami
hosszú távon történhet velünk.Krebsz János 
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A szomorú igazság az,
hogy az autonómia 
bárhol a világon csakis 
a törvények alapján 
és azok határain belül 
gyakorolható. 

Szõcs Levente

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Még sosem élt a világon ember, akinek másodszor
is lehetõsége nyílt volna elsõ benyomást tenni.”

Cavett Robert

Valakinek szívni kell

Bennünk a boldogság 

V és WA nap címe. Henry Paul francia nagykövet:
„Milyen válságellenes intézkedések?”,
România liberã.

Né, Stolo! Felkavarta a vizeket a fejekben
Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter bejelen-
tése az egységes adókulcs lehetséges felszámo-
lásáról és a progresszív jövedelemadó beveze-
tésérõl. (Pedig ez a megoldás, természetesen,
a válság elhúzódása ellen, más kérdés, hogy
mikorra kell idõzíteni.) Az Evenimentul zilei is-
merteti egy elfelejtett szakember, Theodor
Stolojan véleményét, aki élesen bírálta a
pénzügyminisztert  „megfontolatlan nyilatko-
zataiért”. Szegény Stolo tudhatná, hogy jobb
egy megfontolatlan, de hasznos döntés, mint
a megoldás megfontolt toszogatása…

Drága államunk. Az egyik tévé honlapján
láttuk, hogy Romániában az állami egyete-
mek drágábbak, mint a magánegyetemek. Az
állami költségvetésbõl támogatott legnagyobb
tandíj évi 10 ezer lej, miközben a magánegye-
temeken nem haladja meg a 3500 lejt. Ráadá-
sul mennyivel könnyebb oklevelet szerezni
egy magánegyetemen (!) – persze lehet, hogy
a különbözet ellenében. 

Újabb beavatkozás belügyeinkbe. A România
liberã megírja, hogy az Európai Szocialista
Párt (PES) Romániában vendégeskedõ fõtit-
kára, Philip Cordery szerint „a jelenlegi ro-
mán kormány megfeledkezett az állampolgár-
okról és elfelejtette, melyek a demokrácia
alapjai. Romániának más kormányra és más
jövõképre van szüksége…” Ha Cordery úr
csak a nagyobbik kormánypártot vádolta vol-
na, egyetértenénk. 

Ami szép, az szép. A Jurnalul naþionalból tisz-
tára véletlenül megtudtuk, hogy Mircea
Geoanának, volt külügyminiszternek, volt
pártelnöknek, volt államfõ-jelöltnek, volt
mindennek tegnap (ötvenkettedik) születés-
napja volt. Ennél többet ebbõl a hírbõl nem is
tudtunk kihozni. 

A nap álhíre. Felbátorodva saját merészsé-
gén, hogy ellentmondott fõnökének (a TVA
ügyében), Emil Boc azt mondta Traian
Bãsescunak, hogy mostantól már nem õ a
kormány feje. – Höhöhö, hát ki? – kérdezte
állítólag T. B. – Hát Vlãdescu! – vágta oda
még mindig merészen Boc.



Mától kötelezõ a lakásbiztosítás

Mától lép életbe az a törvény, amely laká-
sának biztosítására kötelez valamennyi
román állampolgárt. A jogszabály szerint
a lakástulajdonosoknak hat hónap áll a
rendelkezésükre arra, hogy szerzõdést
kössenek a Természeti Katasztrófák Elle-
ni Biztosítások Csoportjánál (PAID). A
csoportnak összesen 13 társaság a részvé-
nyese: Groupama, Astra, Uniqa,
Generali, Ardaf, Euroins, Carpatica Asig,
Grawe, Credit Europe, ABC Asigurari,
Certasig, City Insurance és Platinum. A
lakás típusának függvényében a biztosítás
tíz, illetve húsz euróba kerül egy évre. A
biztosítási szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a szerzõdõ felek nevét/elnevezését, lak-
helyét/székhelyét, a biztosított nevét, a
lakás típusát és címét, a biztosítás értékét,
a kötelezõ biztosítási díjat és ennek befi-
zetési határidejét, a biztosítási szerzõdés
érvényességének idõtartamát. Aki a ha-
táridõig nem köt biztosítást, 500 lejes bír-
ságra számíthat. 

Elektronikus útadó októbertõl

Augusztustól vezették volna be az eddig
használatos útadó-matricák helyett az
elektronikus rendszert, ám ez a lépés
már csak októberre várható – jelentette
be az Országos Útügyi Vállalat
(CNADR). A CNADR 35,96 millió lejes
szerzõdést kötött az elektronikus rend-
szert szolgáltató Novensys Corpo-
ration/UTI Systems-szel, ám a döntést
egy konkurrens vállalat megfellebbezte,
így a szerzõdés aláírására a vártnál ké-
sõbb kerül sor. Emiatt, valamint a rend-
szer komplex mivoltából kifolyólag késik
annak üzembe helyezése. Az új rendszer
lehetõvé teszi majd, hogy a kocsi rend-
számának leolvasásával kiderüljön, hol
és mikor fizették ki az útadót. A Szállí-
tás- és Közlekedésügyi Minisztérium sze-
rint az elektronikus útadó-befizetési
rendszer bevezetésével jóval nagyobb ös-
szeg folyna be az államkasszába, hiszen
matricákat csak az útadó-köteles autósok
egyharmada vásárol.

Jelentõsen növekedett 
a fizetési mérleg hiánya

Közel ötven (45,7) százalékkal 2,865 mil-
liárd euróra növekedett az év elsõ hónap-
jában Románia folyó fizetési mérlegének
hiánya a tavalyi év hasonló idõszakához
képest, közölte kedden a Román Nemze-
ti Bank. Ennek felét fedezik az említett
idõszakban befolyt közvetlen külföldi be-
fektetések, amelyek januártól júniusig el-
érték az 1,433 milliárd eurót. A közép- és
hosszútávú külföldi adósságállomány
május 31-én 71,232 milliárd euró volt, a
teljes külföldi adósságállomány 81,8 szá-
zaléka. Ez a tavalyi év vége óta 8,6 szá-
zalékkal emelkedett. A rövid lejáratú kül-
földi adósság május végén 15,82 milliárd
euróra rúgott, amely szintén 8,6 száza-
lékkal emelkedett 2009 óta.

Harmadával csökkentek 
a külföldi befektetések

Az idei év elsõ öt hónapjában 31,5 száza-
lékkal 1,433 milliárd euróra csökkent a
Romániában eszközölt külföldi befekteté-
sek összértéke 2009 hasonló idõszakához
képest – közölte a jegybank. A közvetlen
külföldi befektetések májusban szinte 300
millió eurót tettek ki, de áprilisban volt
az elmúlt öt hónap csúcsa, akkor 381
millió euró érkezett. Januárban 302, feb-
ruárban 164, márciusban pedig 288 mil-
lió eurónyi közvetlen befektetést eszkö-
zöltek. Az említett idõszakban ezeknek a
befektetéseknek a jelentõs része, 1,2 milli-
árd euró tõkeberuházás volt, 228 millió
euró pedig csoporton belüli hitelezésnek
számít. Ezek a befektetések 50 százalék-
ban finanszírozták a folyó fizetési mér-
legnek ebben a periódusban regisztrált,
2,865 milliárd eurós hiányát. 

Cs. P. T.

Mintegy harmincezer új sze-
mélygépkocsi lelt idén gazdá-

ra július 12-ig a roncsautó-prog-
ram révén – közölte tegnap a Kör-
nyezetvédelmi Alap (AFM) igaz-
gatósága. A tájékoztatás szerint
ebben az évben 160 ezer értékje-
gyet osztottak szét a roncsautó-
kért cserébe, ezekbõl 158 550 ke-
rült magánszemélyekhez, a többi
cégeknek jutott, ami azt jelenti,
hogy a cégek nemigen igyekez-
nek felújítani autóparkjaikat.

Az intézmény adatai szerint az
új személygépkocsikat vásárlók
közül a Daciát keresték a legtöb-
ben. A mioveni-i gyár termékei-
bõl 13 923 darab fogyott el roncs-

autós értékjegyek révén. Keresett
márka volt az Opel/Chevrolet (4
456 darab), a Volkswagen/Audi
(4 223) és a Renault (3080) is.

Az Autógyártók és Importõrök
Szövetsége (APIA) adataira hi-
vatkozva Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter már „eldi-
csekedte”, hogy Európa második
legsikeresebb roncsautó-program-
ját bonyolította le Románia az
idei év elsõ hónapjaiban. Bár az
új autók eladásának tekintetében
csupán tizenkilencedik helyen
szerepel az ország európai vi-
szonylatban, a kormányzati in-
tézkedés segítségével lebonyolí-
tott vásárlások számát csak a bri-
tek tudták lekörözni. A Dacia
idén 25 ezer gépkocsi eladását

reméli a roncsautó-programtól
(melynek tíz százalékát tenné ki
a Duster iránti kereslet) – ez
majdnem fele annak az 50 ezres
számnak, ahány új autó elkel
majd az intézkedés teljes futam-
ideje alatt Borbély számításai
szerint.

A pozitív mutatók dacára ke-
vésbé biztató kilátásokat, az autó-
kereskedõk tíz százalékának
csõdjét jósolta az autóiparnak
2010-re Brent Valmar, az APIA
alelnöke egy korábbi autóipari
konferencián. Szerinte az autó-
árak többé sosem süllyednek a
2009-es szintre, az ágazatnak
azonban tavaly 115 ezres eladási
szám helyett mindössze százezres
forgalommal kell beérnie. 
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Röviden

ÚMSZ

Nem csak a politikusok egy
részében, hanem a hazai vál-

lalkozói szférában is megütkö-
zést keltett a pénzügyminiszter-
nek az az elképzelése, hogy a jö-
võ év elejétõl a jelenleg alkalma-
zott 16 százalékos egységes adó-
kulcs helyett a jövedelmeket
progresszív módon adóztassák
meg. Sebastian Vlãdescu állás-
foglalása a gazdasági szakembe-
reket is megosztja.

Oda a kiszámíthatóság?

Több hazai üzletember úgy
véli, hogy ez az intézkedés csök-
kentené a vállalatok alkalmazá-
si kedvét, sok céget adócsalásra
serkentene, ráadásul tovább
csökkenne a lakossági fogyasz-
tás, ami lehetetlenné tenné a
gazdaság fellendülését. „Szerin-
tem az egységes adókulcs és a
munkatermelékenység szinoni-
mák. A termeléssel foglalkozó
cégeknek nagyon jól jött az adó-
zásnak ez a válfaja, mert a haté-
kony alkalmazottaikat jobban
megfizethették” – vélekedett az
egyik gazdasági szaklapnak
Dan ªucu, a Mobexpert cégcso-
port fõrészvényese. A vállalko-
zó szerint az egységes adókulcs
„az utóbbi tíz év szinte egyetlen

intelligens kormányzati intézke-
dése volt”.

A román–német kereskedelmi
kamara is indokolatlannak tartja
az adópolitika megváltoztatását.
„A romániai befektetõi környe-
zet leromlásához vezetne egy
ilyen intézkedés. Ráadásul az
egységes adókulcs révén nem
folyna be az eddiginél több pénz
az államkasszába, csupán bo-
nyolódik az adóbehajtás” – áll a
kamara közleményében.

„Nem természetes, hogy az a
személy, aki többet dolgozik, ará-
nyosan többet fizessen az állam-
nak. Azt sem természetes, hogy a
kormány játszadozzon a vállal-
kozók idegeivel. Az elmúlt évek-
ben az egységes adókulcs volt
azon kevés stabil paraméterek
egyike, amelyekre alapoztuk üz-
leti terveinket” – mondta Daniel
Negrescu, a Murfatlar cég arcu-
latáért felelõs menedzser.

A pénzügyi tanácsadók sem
rajonganak a progresszív adóz-
tatás bevezetéséért. „Ha a kor-
mány mindenképpen a bevéte-
leit akarja növelni, akkor emel-
jen az egységes adókulcson, de
ne bonyolítsa az adórendszert.
A progresszív adóztatás költsé-
ges adminisztráció munkával
jár, a cégek és az egyszerû adó-
fizetõk is csak kárát látnák” –
vélekedett Alex Milcev, az

Ernst & Young tanácsadói cég
munkatársa.

Bogdan Baltazar pénzügyi ta-
nácsadó „a valóságtól elrugasz-
kodottnak” tartja a pénzügymi-
niszter elképzeléseit. „Az egysé-
ges adókulcsnak jó hatásai vol-
tak a gazdaságra. Kiszámítható-
ságot nyújtott a befektetõknek,
ami nagyon fontos. A progresz-
szív adóztatás csupán elriaszta-
ná a beruházókat” – jelentette ki
a szakember.

Preda: Boc gyáva

Nem csillapodtak Vlãdescu ki-
jelentésének politikai hullámai
sem. A kormányzó Demokrata-
Liberális Párt alelnöke, Cezar
Preda szerint a miniszterelnök-
nek menesztenie kellett volna
Sebastian Vlãdescut „felelõtlen”
kijelentései miatt. „Sajnos Emi
Boc ezt nem tudja megtenni,
mert fél. Nem tudom mitõl tart”
– jelentette ki a politikus.

Mint ismert, kedden a pénz-
ügyminisztert Emil Boc alapos
„fejmosásban” részesítetett ami-
att, hogy a kormányban még
meg sem vitatott és el nem dön-
tött intézkedést önkényes mó-
don vetítette elõre. A kormányfõ
nem rejtette véka alá ingerültsé-
gét beosztottja nyilatkozata mi-
att. A sajtónak adott nyilatkoza-

tában leszögezte: Vlãdescu min-
denfajta felhatalmazás nélkül,
saját nevében nyilatkozott, mi-
közben errõl nem született még
semmiféle döntés a kormány-
ban. Utalt arra is, hogy a tárca-
vezetõ „mandátumával játszik”.
Egyben nyilvánosan felhívta
minden miniszterének a figyel-
mét arra, hogy számukra tilos
közbeszéd tárgyává tenni bármi-
lyen témát vagy elképzelést,
amelyet a kormányon belül még
nem vizsgáltak meg, és amelyrõl
nem döntöttek. 

„Progresszíven” bírálják Vlãdescut

A hivatalos adatok szerint az új személygépkocsikat vásárlók közül a Daciát keresték a legtöbben Fotó: Kovács Zsolt

Több pénzt hoz
a nyugdíjadó
ÚMSZ

Az államnak több bevétele
származna abból, ha egysége-

sen, 16 százalékkal megadóztatná
a nyugdíjakat, mintha 15 száza-
lékkal csökkentené a 350 lej feletti
nyugdíjakat – számította ki a
Gândul napilap. Eszerint az adó-
ból 600 millió lej folyna be havon-
ta, a csökkentésbõl 13,5 millió lej-
jel kevesebb. Jelenleg az állam ha-
vonta 60 millió lejt szed be az ezer
lejt meghaladó nyugdíjak 16 szá-
zalékos adójából, illetve annak az
összegnek az adójából, amellyel
az illetõ nyugdíj meghaladja az
adómentes ezer lejt. Az 5,5 millió
nyugdíjasból viszont nem egészen
egymillió kap ezer lejnél nagyobb
juttatást, és ezeknek is a 79,5 szá-
zaléka 1500 lejnél kevesebbet. A
350 lejt meghaladó nyugdíjak 15
százalékkal történõ levágása
526,5 millió lejt hozott volna ha-
vonta az állam kasszájába, ehhez
hozzáadva a jelenleg adóból befo-
lyó 60 milliót 586,5 millió lej jön
ki. A nyugdíjak egységes meg-
adóztatása nemcsak jövedelme-
zõbb, hanem a levágással ellentét-
ben még alkotmányos is, ahogy
azt az Alkotmánybíróság egyik
2001-es döntése kimondja – írja a
lap. A nyugdíjakra kivetett adót
Traian Bãsescu dobta be a köztu-
datba, de egyes kormánytagok is
támogatják. Mihai ªeitan munka-
ügyi miniszter hétfõn azt mondta,
így vissza lehetne térni a 19 száza-
lékos áfához, és a lehetõséget a
kormány jelenleg is elemzi. Boc a
viszont vasárnap kizárta lehetõsé-
get , mondván: a nyugdíjadó nem
biztosítana elegendõ bevételt.
Sebastian Vlãdescu pénzügymi-
niszter a Ziarul Financiar keddi
számában szintén gazdaságilag
elhibázott lépésnek tartja az
áfaemelést, és inkább a nyugdíjak
megadóztatását támogatja.

Harmincezer új
autó lett a roncsból

Bogdan Baltazar pénzügyi tanácsadó
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Kovács Zsolt

Ha sikerül a politikai el-
lentéteken felülemelked-

ni, új és hatékony árvízvé-
delmi stratégiája lehet Ro-
mániának – jelentette be
Borbély László környezetvé-
delmi és erdészeti miniszter,
miután egyeztetett a szaktár-
ca korábbi vezetõivel és az
országos vízügyi hatóságok
munkatársaival. A bejelen-
tésre azután került sor, hogy
több civil és szakmai szerve-
zet is felvetette: az idei ára-
dások jelentõs részben a
szakszerûtlenül kiépített és
fenntartott árvízvédelmi
rendszerek miatt következ-
tek be, és nagyságrendekkel
kisebb károkat okozott volna
az áradássorozat, ha nem sú-
lyosbítja a természeti csapást
emberi mulasztás.

Megadni a víznek, 
ami a vízé

A Természetvédelmi Vi-
lágalap (WWF) például arra
figyelmeztetett: a Duna árte-
rét kisajátították az emberek,
illegális építkezések, indoko-
latlanul kiterjesztett agrárte-
rületek nehezítik a szakszerû
vízgazdálkodást. A WWF
hazai képviselete holland
mintára folyórehabilitációs
programot sürget, és azt kéri
a kormánytól, 2015-ig állít-
sák helyre a hazai folyók ár-
tereit. Hollandiában ilyen
programot 1993-ban kezde-
ményezett a kormány, miu-
tán nyilvánvalóvá vált, hogy
az árvízvédelmi rendszerek
tovább nem terhelhetõek. 

A hazai környezetvédelmi
tárca olyan megoldást szor-
galmaz, amely túl nyúlik a je-
lenlegi kormányzati ciklu-
son, ezért is vettek részt a
stratégiai megbeszélésen a
hazai környezetpolitika is-
mert szereplõi. A vízügyi
szakemberek több mint egy
éve dolgoznak Románia or-
szágos árvízvédelmi stratégi-

áján – figyelmeztetett a kez-
deményezéssel kapcsolatban
a környezetvédelmi minisz-
ter. Borbély kiemelte: olyan
rövid, közép- és hosszútávú
programról van szó, amely-
nek elsõdleges célja a vízgaz-
dálkodással és árvízvédelem-
mel kapcsolatos intézmé-
nyek stratégiai értékû meg-
erõsítése, a hidrológiai inf-
rastruktúra befektetéseinek
rangsorolása, az elvégzett, il-
letve jövõbeli munkálatok
elvégzéséhez szükséges pénz-
alapok elõteremtése,  a szak-
emberek további képzése. „A
vízgazdálkodás, az árvízvé-
delem olyan problémakörök,
amelyek orvoslása érdekében
nekünk, jelenlegi és volt kör-
nyezetvédelmi miniszterek-
nek félre kell tennünk a poli-
tikai pártok közötti versen-
gést.  A közeljövõben több
ilyen tanácskozás szervezését
szorgalmazom” – nyilatkoz-
ta Borbély László.

Helyi és országos 
összefogás

Az árvízvédelmi stratégia
kidolgozása nem csak
azokban a megyékben – az
ország keleti, délkeleti régi-
óiban – fontos, ahol szinte
évente ismétlõdnek az ára-
dások. Az idén Hargita és
Kovászna megyében is
olyan súlyos károkat oko-
zott a víz, hogy egyértel-
mûvé vált: térségi összefo-
gás nélkül folyamatos a ve-
szélyhelyzet. Sepsiszent-
györgyöt például két hét
alatt többször is elborította
a víz, a helyi önkormány-
zat hétszázezer lejes alapot
különített el a kárrendezés-
re. A legnagyobb összeget
Sepsiszentgyörgy és Bölön
kapja, egyenként 50 ezer
lejt, míg Kovászna, Barót,
Bardóc, Bárkány, Bodok,
Illyefalva, Málnás, Nagyba-
con, Réty, Torja, Uzon és

Zabola is kap legkevesebb
20 ezer lejt.

Tamás Sándor szerint
ezeket az összegeket az ön-
kormányzatok a megrongá-
lódott közintézményekre
fordíthatják. A Kovászna
megyei tanácselnök el-
mondta, a Kovászna Me-
gyei Vízgazdálkodási Hiva-
tallal közösen a kormány-
hoz elõterjesztették a sür-
gõs árvízvédelmi munkála-
tok listáját. Háromszéken 9
helyszínen kellene azonnali
beavatkozás: Kászon, Ba-
rót, Gelence, Páva, Kovász-
na, Nagypatak, Dobolló,
Debren és a Feketeügy
medrét kellene szabályozni.
A munkálatok összértéke
meghaladja a 100 millió
lejt. Az azonban, hogy mi-
ért következtek be a soroza-
tos katasztrófák, további
vizsgálat tárgya, a helyi ille-
tékesek azonban szintén a
közös stratégia kidolgozá-

sát és alkalmazását szorgal-
mazzák.  Antal Árpád sep-
siszentgyörgyi polgármes-
ter sajtótájékoztatóján beje-
lentette: bizottságot hoznak
létre, amely javaslatot tesz a
városi árvízvédelmi rend-
szer kialakítására. 

Elismerik
a hanyagságot

A miértekkel kapcsolat-
ban az elöljáró lapunknak
elmondta: az elmúlt idõ-
szak áradásai egyrészt
azért következtek be, mert
több évtizede elhanyagol-
tak munkálatokat, amit két
év alatt nem lehetett meg-
oldani. „Elismerem, lehe-
tett volna többet tenni pél-
dául a patakmeder takarí-
tásáért, de a nagy problé-
ma ezzel nem oldódott vol-
na meg” – mondta a pol-
gármester, aki szerint olyan
természeti jelenségek kö-
vetkeztek be, amilyenekkel
még nem találkoztak. Pél-
dául az elmúlt idõszakban
megtörtént, hogy négyzet-
méterenként 34 liter víz 50
perc alatt zúdult a három-
széki megyeszékhelyre, és
közel 100 ezer köbméter
víz gyûlt fel a város feletti
víztározóban. 

A szakadással fenyegetõ
gátat átszakították, hogy a
következõ felhõszakadás-
kor ne ismétlõdjön meg a
nehezen elhárítható vész-
helyzet, de így is megtör-
ténhet, hogy a megduzzadt
Szemerja pataka kilép a
medrébõl és elárasztja a há-
zakat. A polgármester sze-
rint a város csatornázása
sem bírja meg az ekkora
vízmennyiséget, mert nem
ekkorára volt tervezve. Szá-
mítások szerint a város 230
utcáját ellátó csatornarend-
szer áttervezése és kivitele-
zése mintegy 300 millió
euróba kerülne, ennyi pén-
ze erre a célra pedig soha
nem lesz a városnak. 

Esõ után... árvízvédelem

Az áradások a szakszerûtlenül kiépített árvízvédelmi rendszerek miatt következtek be Fotó: ÚMSZ/archív

ÚMSZ

A közszférában szol-
gálatot teljesítõ orvosok

hátrányos helyzetére hívta
fel a figyelmet tegnapi nyi-
latkozatában Dan Pere-
tianu, az Orvoskamarák
Szövetségének elnöke. A
szakmai képviselet elnöke
úgy véli, a közszférát érintõ
megszorító intézkedések
rendkívül ellentmondásos
helyzetet teremtenek a ha-
zai egészségügyben, ugya-
nis a magánszférában dol-
gozó szakemberek már a
bércsökkentés elõtt is nagy-
ságrendekkel többet keres-
tek közalkalmazott kollégá-
iknál. Peretianu hangsúlyoz-
ta: hamarosan elnéptelened-
hetnek az állami kórházak,
járóbeteg rendelõk, labora-
tóriumok. Az alacsony fize-
tések miatt ugyanis elvándo-
rolnak a közszférában alkal-
mazott orvosok, a távozókat
pedig felszippantja a ma-
gánszektor, ez pedig azt je-

lenti, hogy a betegek egyre
többet fizetnek azokért a
szolgáltatásokért, amelyek a
társadalombiztosítás alap-
ján járna a szerzõdéses vi-
szonyban lévõknek. Továb-
bá várhatóan az eddigieknél
is magasabb lesz a külföldre
távozó orvosok aránya –
kongatta meg a vészharan-
got a kamaraelnök, aki sze-
rint az is gondot jelent, hogy
egyre több fiatal rendelkezik
orvosi diplomával. Az or-
szág lakosságának számará-
nyához képest nagyságren-
dekkel több orvos végez a
hazai egyetemeken évente,
mint a nyugati országok-
ban. Romániában évente
hatezer medikus kap diplo-
mát, a hatvanmilliós Fran-
ciaországban 6500, a hetven
millió lakossal rendelkezõ
Nagy-Britanniában pedig
hétezer. A végzõsök fele jut
csupán álláshoz, a hazai
egyetemek tehát „fölöslege-
sen” biztosítják a rendkívül
költséges képzést. 

Orvosok, hátrányban

Munkatársunktól

A kolozsári ügyészség
elrendelte a helyi Ed-

mond Nicolau Elméleti Lí-
ceum két munkatársának a
letartóztatását. Ioan Rus
igazgatót és Ioan Vãidã-
hãzan aligazgatót azzal
gyanúsítják, hogy közük
van az idei érettségi egyik
legnagyobb felháborodást
kiváltó botrányához: az
Alexandru Borza Iskolacso-
portban, ott ahol a két gya-
núsított szolgálatot teljesí-
tett az ellenõrzõ bizottság
42 egyforma román írásbeli
dolgozatot talált, amelyek
nemcsak feltûnõen hasonlí-
tottak egymásra, de a diá-
kok által ejtett hibák is
ugyanazok voltak. A vissza-
élés leleplezése után azon-
nal vizsgálatot indított a
megyei tanfelügyelõség,

amely jelezte, amint azono-
sítják az elkövetõket, eljá-
rást is indítanak ellenük. Az
elõzetes letartóztatásba he-
lyezett igazgató és aligazga-
tó panasszal élt az eljárás
ellen: egyik 29, másik 20
napos elõzetes letartóz-
tatásban van. A hatóságok
szerint azért van szükség az
elõzetes letartóztatásra,
hogy a nyomozati munka
zavartalanul folyhasson. Az
üggyel kapcsolatban meg-
szólalt Daniel Funeriu, az
oktatási tárca vezetõje is,
aki a legszigorúbb eljárást
szorgalmazta az érettségi
csalásokat érintõen. Szakér-
tõk szerint az idei meglepõ-
en rossz érettségi eredmé-
nyeknek az az egyik magya-
rázata, hogy a szaktárca
„nulla toleranciát” hirdetett
minden csalási kísérlettel
szemben. A kolozsvári eset-

hez hasonló visszaélésekre
több megyében is sor került,
érintett többek között
Vaslui, Fehér és Hunyad
megye is, de úgy tûnik,
hogy Kolozsváron mûködik
a leggyorsabban az igazság-
szolgáltatás. Azt a 42 diá-
kot, akiknek a dolgozata
fennakadt az ellenõrzésen
kizárták az idei érettségirõl,
a letartóztatottak további
sorsáról a kolozsvári tör-
vényszék dönt. Az eljárás
gyorsaságát jelzi, hogy a két
évvel korábban Galac és
Vrancea megyékben elköve-
tett érettségi csalások ügyé-
ben még csak most tett felje-
lentést az illetékes hatóság.
A 2008-as botrányban 21
gyanúsított ellen emeltek
vádat, érintett több pedagó-
gus, iskolaigazgató, önkor-
mányzati vezetõ és alkal-
mazott is. 

Érettségi botrány 
egy kolozsvári iskolában Alkoholmérgezéssel ke-

rült kórházba egy hét
éves kisfiú, a Conþeºti köz-
ségbõl származó gyermek
szülei arra lettek figyelmesek,
hogy fiúk ájultan fekszik,
többszöri próbálkozás után
sem sikerül öntudatra ébresz-
teni. A mentõszolgálat hely-
színre sietõ munkatársai
megállapították, hogy az esz-
méletvesztést nagymértékû
alkoholfogyasztás okozta. A
fiú vélhetõleg nem elõször
nyúlt az üveghez. A kiskorút
szerdán vitték be rokonai a
târgoviºtei sürgõsségi kór-
házba. A Dâmboviþa megyei
esettel kapcsolatban az orszá-
gos gyermekvédelmi hatóság
szakemberei figyelmeztettek:
nem egyedi esetrõl van szó,
Romániában egyre több fia-
tal és gyermekkorú fogyaszt
– sokszor a szülõk tudtával –
alkohol tartalmú italt, ezért
fokozott odafigyelésre van
szükség. 

Alkoholista
– hét évesen

Antal Erika

Tegnap újból melegvíz
nélkül maradt Marosvá-

sárhely, mert az E.On Gaz
földgázszolgáltató vállalat el-
zárta a gázcsapokat az Ener-
gomur által mûködtetett ka-
zánházakban. Bauer Andrea,
az Energmormur igazgatója
sajtóközleményben tájékoz-
tatta az újságírókat arról,
hogy több ezer ember marad
a napokban melegvíz nélkül.
A fejlemény azért lepte meg
és háborította fel a város la-
kosságát, mert az E.On Gaz,
annak ellenére zárta el a gáz-
csapokat a lakónegyedi ka-
zánházaknál, hogy június 29-
én elfogadta a marosvásárhe-
lyi tanács döntését és aláírta
a kifizetések átütemezésére
vonatkozó újabb egyez-
ményt. „Olyan egyezmény-
rõl van szó, amely a gázszol-
gáltató vállalat javaslatára
született” – hangsúlyozta a
hõszolgáltató vállalat vezetõ-
je. Az új kifizetési egyez-
mény szerint az adósságállo-
mányt – mintegy 16,5 millió
lejt és az 1,6 millió lejes ka-
matot – 2010. szeptember
15-ig kellene törleszteni az
E.On Gaz Romania felé, a
drasztikus intézkedést tehát
nem indokolja a fizetési ké-
sedelem. Az E.On Gaz azzal
magyarázta népszerûtlen in-
tézkedését, hogy az Ener-
gomur nem tartotta be a
2009-ben kötött, az adóssá-
gok törlesztésére vonatkozó
egyezményt. A továbbiak-
ban az Energomur folytatja
azokat az intézkedéseket,
amelyek megteremtik a
szükséges feltételeket az új
kifizetési egyezmény érvény-
belépéséhez, illetve ahhoz,
hogy az E.On Gaz Romania
újrakezdje a kazánházak
gázellátását. Marosvásárhe-
lyen az idén már több alka-
lommal is melegvíz nélkül
maradtak azok a lakók, akik
még mindig az Energomur
által szolgáltatott melegvizet
és fûtést használják. 

Újra vízkrízis
Vásárhelyen
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A tervek szerint jövõ õszre ké-
szül el az épület, amelynek

építésében 2008-ig nem történt
jelentõs elõrelépés. Az eredeti,
1986-os terveket 2006-ban vizs-
gálták felül és a kulturális mi-

nisztérium úgy döntött, hogy az
épületet Nemzeti Könyvtárrá és
Kulturális Központtá alakíttatja.
Ehhez a „kultúrcentrumhoz” a
könyvtár-részleg mellett kiállító-
terek, kávézó, éttermek is fog-
nak tartozni, az intézményben
dolgozó ezer alkalmazott gyer-

mekének óvodát is kialakítanak
és ide költözik be a 2011-es isko-
lai év kezdetekor közel 12 millió
kötet is. A Nemzeti Könyvtár
építését még a Ceauºescu idejé-
ben elkezdték, építészeti szem-
pontból a klasszikus formák
mellett a szocialista architek-
turális jegyeket is magán viseli.
A felhúzott épületrészek húsz
évig hevertek parlagon, többnyi-
re horrorfilmek forgatásának
helyszíneként funkcionált, illet-
ve a grafittik, falfirkák készítõi-
nek volt tökéletes felület. 

Röviden

Antal Erika

Incze Vanda, a Lórántffy Zsu-
zsanna Kulturális Egyesület

alelnöke lapunknak elmondta,
Marosvásárhelyen a rendszervál-
tást követõen a Zsuzsa-bált és a
Bethlen Kata-bált szokták meg-

szervezni, az Anna-naphoz kötõ-
dõ mulatságot elõször hirdetik
meg. Mivel a megnevezést koráb-
ban már levédték a balatonfüre-
diek, a marosvásárhelyi az Anna-
napi mulatság nevet kapta. A
szervezõk abban a reményben
vágtak bele a bál megszervezésé-

be, hogy az sikeres lesz, pozitívan
viszonyulnak hozzá a marosvá-
sárhelyiek. A mûsortervben sze-
repel az elsõ bálozók bemutatása,
a bál-királynõ és udvarhölgyei-
nek a megválasztása. A jó hangu-
latról Rózsa Rudolf és zenekara
gondoskodik, a mûsorvezetõ
Kilyén Ilka lesz. 

A szervezõk a belépõkbõl és a
tombolából begyûlt összeget egy
árvízsújtotta település támogatá-
sára fordítják.

A bál fõvédnöke Frunda
György szenátor és felesége dr.
Mártha Orsolya lesz, a bálanya
Lokodi Edit Emõke, a Maros
megyei tanács elnöke. 
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Jövõ õszre elkészül
a Nemzeti Könyvtár

Felélesztett Anna-napi mulatság

A Nemzeti Könyvtár egyfajta multikulturális központ szerepét fogja betölteni, amint elkészül Fotó: Tofán Levente

A balatonfüredi Anna-bál mintájára rendezik meg elõször az Anna-napi mulatságot Vásárhelyen Fotó: MTI

Még lehet jelentkezni a film.dokra

Július 31-ig lehet még nevezni a Film.dok
VI. magyar–román dokumentumfilm fesz-
tiválra. A szeptember végén, egy év kény-
szerû kihagyás után, Csíkszeredában meg-
rendezett szemle célja a magyar és a ro-
mán, tágabban a közép-kelet-európai fil-
mes és televíziós szakemberek közötti
szorosabb emberi és munkakapcsolat ki-
alakítása. A fesztiválon a kor megújuló
formanyelvén szóló, ugyanakkor a közön-
ség széleskörû érdeklõdésére számot tartó
dokumentumfilmeket mutatnak be. A
szervezõk a szemlén és az információs ve-
títéseken bemutatott dokumentumfilme-
ket, akárcsak a fesztivál kulturális – iro-
dalmi, zenei – kísérõrendezvényeit, a
szakmai találkozókat, a kerekasztal-be-
szélgetéseket webkamerával a szélesebb
közönség számára is elérhetõvé teszik. 

Szatmári mûvészek 
lengyelországi kiállítása

Ilyés Gyula Szatmárnémeti polgármestere
nyitja meg ma délután a lengyelországi
Rzeszowban huszonöt szatmári képzõmû-
vész – köztük Erdei István szobrász, Mu-
hi Sándor grafikus, Ion Sasu, Nyíri Zoltán
és Radu Ciobanu festõk – kiállítását. A
lengyel testvérváros már a jövõ héten vi-
szonozza a tárlatot, a huszonöt ottani
mûvész szatmári kiállítását a helyi polgár-
mester, Tadeusz Ferenc nyitja meg július
19-én a Szamos-parti településen.

Református magyar prédikáció
Dubayban

Már olyan sok magyar dolgozik
Dubayban, hogy történelmi egyházaink
az ottaniak lelki igényeire is kell gondolja-
nak. Korda Zoltán, a szatmárnémeti Lán-
cos-templom fõlelkésze a korábbi években
elsõsorban a nyugat-európai magyar szór-
ványba küldte el a világhálón vasárnapi
igehirdetéseit, újabban távolabbi orszá-
gokban is igénylik. Mint az ÚMSZ-nek el-
mondta, legutóbb Dubayból kérték meg,
hogy hetente hozzájuk is továbbítsa prédi-
kációját. A dúsgazdag emirátusban egy
140 fõs (jórészt szilágyságiakból és szat-
máriakból alkotott) református közösség
jött össze, melynek tagjai vasárnaponként
külön gyülekezeti termükben hallgatják
Korda prédikációját.

A virágok ünnepe Debrecenben

A karnevál egy egész hetes fiesztát jelent
Debrecenben, de ebben az évben is „ki-
nyílnak a város kapui” és más helyszínen
is megcsodálható néhány pompás virág-
kocsi, írja a kultura.hu. Tavaly bemutatko-
zott a Virágkarnevál kabalafigurája
Bilola, aki egy bûbájos kis virág. Gyakran
lehet majd vele találkozni Debrecen utcá-
in, és ezentúl a virágkarnevál állandó sze-
replõje. A július 15-18-i egri Végvári Vi-
gasságok programját két virágkocsi is szí-
nesíti a Dobó téren. A Régi Városháza
udvarán egy különleges kert, a Tündér-
kert várja az érdeklõdõket. Augusztus 16-
a és 21-e között manók, koboldok, tündé-
rek és sok-sok érdekesség ejti rabul a kert-
be látogatókat. A Baltazár Dezsõ tér Lur-
kó ligetté változik, ahol a gyerekekért
szól majd minden.

„Idõkapszula” a templomtoronyban

A homoródszentlászlói református temp-
lom úgynevezett toronygömbjében egy
olyan üveget találtak, amely régi, az
Osztrák– Magyar Monarchia idejébõl
származó bankjegyeket és egy 11 oldalas,
kézzel írott dokumentumot tartalmazott,
adja hírül a szekelyhon.ro. A székelyud-
varhelyi Haáz Rezsõ Múzeum munkatár-
sa, Miklós Zoltán az Udvarhelyi hiradónak
elmondta, a protestáns templomok sajá-
tossága, hogy az elõdök ilyen formában is
üzennek az utókornak – ez egy bevett szo-
kás volt Erdélyben, fõleg a 19. században.

Anna-napi mulatságot szervez július 23-án
Marosvásárhelyen a Black Lord vendéglõ-
ben a Lórántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület. A bált hagyományteremtõ, illet-
ve egy korábbi társasági esemény feleleve-
nítésének szándékával tartják.

Ritka kincs 
Isztambulban
MTI

Szeptember 5-ig tekinthetõ
meg az idei év egyik Európai

Kulturális Fõvárosában, Isztam-
bulban a Legendás Isztambul –
Byzantiontól Istanbulig: Egy fõváros
8000 éve címmel rendezett nagy-
szabású kiállítás a Sakip Sabanci
Múzeumban. Törökország mel-
lett 14 európai ország gyûjtemé-
nyeibõl, több mint 500 válogatott
mûtárgy mutatja be a város törté-
netét a kezdetektõl napjainkig. Az
ELTE Egyetemi Könyvtár egyik
ritka kódexét (Cod. Ital. 3) köl-
csönözte a kiállításra. A XIV. szá-
zadi pergamenkódex igazi külön-
legessége nem annyira az ókori
szerzõk mûveinek olasz fordítású
kivonatait tartalmazó szövege,
mint inkább az utolsó oldalon ta-
lálható tollrajz, melyet
Nimphirius készített nem sokkal
Konstantinápoly 1453. évi eleste
elõtt, és amely egyedüliként õrizte
meg az egykor a Hagia Sophia
mellett álló konstantinápolyi
Augustaionon egy oszlop tetejére
543-ban emelt Justinianus-
bronzszobor pontos mását. To-
vábbi érdekesség, hogy a kötet
egyike annak a 35 kódexnek, me-
lyet 1877-ben II. Abdülhamid tö-
rök szultán az 1526-ban Budáról
zsákmányoltnak feltételezett kö-
tetek közül az Egyetemi Könyv-
tárnak adományozott, a pesti
egyetemi ifjúság iránti tisztelete és
hálája jeléül. 

Hatszáz munkás dolgozik jelenleg is azon,
hogy a bukaresti, Unirii sugárúti épület-
monstrum új, korszerû eszközökkel felsze-
relt Nemzeti Könyvtár lehessen.

Újrahasznosított
mesehagyomány
ÚMSZ

A környezettudatosságot és a
hagyományok újbóli felfede-

zését kívánja elõsegíteni az Újra-
hasznosított Mesék nevet viselõ
kulturális mozgalom. A szerve-
zõk célja, hogy a fiatalokhoz kö-
zel hozzák szellemi, környezeti
és kulturális értékeiket, mert úgy
vélik ez a környezettudatos em-
ber cselekedeteinek erkölcsi
„üzemanyaga”. A szervezõk, az
EU Oktatásügyi és Kulturális
Fõigazgatósága és az Erdélyi
Magyarok Egyesülete közlemé-
nyében fejtik ki, hogy egy az Eu-
rópai Unió által támogatott ese-
ményrõl van szó, amely a Fiata-
lok Lendületben Program kere-
tében valósul meg, mely a ma-
gyarországi és a határon túli fia-
tal magyar mûvészek számára
nyújt alkotási, alternatív tovább-
képzési és megjelenési lehetõsé-
get. A divatversenyre 25 év alat-
ti fiatalok díjmentesen nevezhet-
nek be, de a 25 éven felüliek is
bemutatkozhatnak augusztus
25-én, a budapesti Iparmûvésze-
ti Múzeumban tartandó gyer-
mekruha divatbemutatón, ame-
lyet Tündérország témában hir-
dettek meg. A budapesti rendez-
vény keretében szakmai work-
shopok is lesznek zene, fotó és
újrahasznosított divat témában.
Az Iparmûvészeti Múzeumban
szabad foglalkozásokra várják a
gyerekeket, itt hulladék anya-
gokból készítenek tündérekhez
illõ kiegészítõket, a Néprajzi
Múzeumban a magyar mintavi-
lágot és szimbólumokat ismer-
hetik meg a résztvevõk, a Ha-
gyományok házában az intéz-
mény mûködésébe nyerhetnek
betekintést az érdeklõdõk. 
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Öngyilkos lett tegnap hajnal-
ban Mãdãlina Manole – leg-

alábbis erre a következtetésre

jutottak az elõzetes rendõrségi
vizsgálatok. A népszerû
könnyûzene-énekesnõ, aki teg-
nap töltötte volna a 43 évet, a
Bukarest melletti Otopeni köz-

ségben lévõ lakásukban halt
meg. A rohammentõket hajnali
fél 7-kor férje, Mircea Petru ri-
asztotta, a mentõsök vértócsá-
ban találták az énekesnõt, aki

koponyatöréssel feküdt a fürdõ-
szoba elõtt, az orvosok sikerte-
lenül próbálkoztak újraéleszté-
sével. Bogdan Staicu, a bukares-
ti ügyészség szóvivõje sajtótájé-
koztatót tartott az eset után,
melyen elmondta, hogy az éne-
kesnõ holtteste mellett egy egy
literes rovarirtó szert tartalma-
zó üveget találtak. Újságírói
kérdésre kijelentette: gyógysze-
reket nem találtak a tetem mel-
lett. A rendõrségi tájékoztató
szerint az énekesnõ egy telefo-
nos üzenetben búcsúzott férjé-
tõl, amelyben elmondta, sajnál-
ja, amit tenni készül.

Román médiaforrások szerint
Manole néhány héttel korábban
már próbálkozott az öngyilkos-
sággal. Tegnapi tettének pontos
oka egyelõre ismeretlen, egyes
források szerint a lehetséges
okok egyike az énekesnõ egész-
ségügyi problémája: tavaly ter-
hessége alatt szívbetegsége sú-
lyosbodott, tavasszal a kórházba
is befeküdt emiatt. 

Mãdãlina Manole – születési
nevén Magdalena Manole–
1967. július 14-én született a
Prahova megyei Vãleni de
Munte településen. 15 évesen
kezdte karrierjét, 1991-ben a
Drága lány (Fatã dragã) címû al-
bumát aranylemezzel tüntették
ki. 

Sztársarok

Elhunyt Mãdãlina Manole

F. I.

„Hatalmas felháborodás-hul-
lámot keltett a romániai saj-

tóban az a tény, hogy a román
kormány nemzetbiztonságot ve-
szélyeztetõ tényezõként tartja
nyilván a sajtót” – állapítja meg
a France24 tévécsatorna riportja.
A hírt átvették a francia lapok is,
melyek egyaránt negatívan véle-
ményezték a védelmi stratégia
vonatkozó pontjait.

Rettegnek a sajtósok

A körülbelül kilenc perces
francia tévéadást kísérõ kom-

mentár szerint az újságírók
azért tiltakoznak a védelmi stra-
tégia egyes pontjai ellen, mert
az ország köztudatában még él a
kommunizmus cenzúrarendsze-
rének emléke, és a sajtósok ret-
tegnek attól, hogy visszatérhet-
nek a korábbi állapotok. Ha
ugyanis a nemzetbiztonsági tör-
vények e stratégia alapján szü-
letnek meg, az veszélyeztetné a
sajtószabadságot. „A szólássza-
badságot nem szabadna úgy
korlátozni, mint ahogy ezt a
kommunista diktatúra alatt tet-
ték” – figyelmeztet a France24.

A televízió kisriportja röviden
ismerteti a román kormány elle-

ni tüntetések, tömeges tiltakozá-
sok gazdasági és politikai okait,
és kifejti azt is, hogy „Románia
elnöke, ahelyett, hogy a korrup-
ciót támadta volna, egy sokkal
sérülékenyebb ellenfelet, éspedig
a sajtót vette célba, viszont a saj-
tószabadság korlátozását a leg-
többen úgy értelmezik, mint a
kommunista cenzúrához való
visszatérés egyik fontos lépését”.
Az France24 összeállítása azzal
zárul, hogy „egy potenciális dik-
tatúra bevezetését csak parla-
ment tudná meggátolni, amely
kellene mozgósítsa az igazi de-
mokrácia minden eszközét ah-
hoz, hogy megakadályozza ezt
az ideológiai visszacsúszást.”

„Szájkosarat a sajtóra”

Az internetre is feltöltött
videóanyagban többek között
nyilatkozik Valeriu Turcan, az
elnöki hivatal szóvivõje is, aki azt

állítja, hogy ez a nemrégiben alá-
írt tervezet a demokráciát szeret-
né megóvni az esetlegesen bekö-
vetkezõ, antidemokratizmusra
szító sajtókampányoktól. 

A francia tévének adott nyilat-
kozatában Claudiu Pândaru, a
Gândul fõszerkesztõje szembe-
száll az elnöki szóvivõ kijelenté-
seivel, és értelmetlen dolognak
tartja a sajtó nemzetbiztonsági
kockázatként való felemlegetését. 

A hírt átvette és kommentálta
a L’Express címû lap is, riportjá-
nak címe: Románia szájkosarat
kötne a sajtóra. Mindkét francia
sajtóorgánum kidomborítja azt,
hogy a nemzetbiztonsági terve-
zet azt várná el a romániai újság-
íróktól, hogy csak „jó híreket kö-
zöljenek”, és ne bírálják éles
hangnemben az állami intézmé-
nyeket, máskülönben a nemzet-
biztonságot veszélyeztetõ tevé-
kenységnek lehet minõsíteni a
tevékenységüket. 

Bemászott egy 800 kilós krokodil ketrecébe
egy ausztráliai állatkertben egy részeg férfi,
hogy meglovagolja az állatot. A Fatso nevû
krokodil ügetés helyett rátámadt a férfira, és
nagy darabokat harapott ki a lábából. A pó-
rul járt krokodilzsokénak így is volt annyi
ereje, hogy kimásszon a ketrecbõl. Korábban
egy közeli bárban itta le magát, a támadás
után is oda vánszorgott vissza segítséget kér-
ni. Az állatkert tulajdonosa szerint a férfi-
nak szerencséje volt, mert Fatso a hûvös éj-
szakák miatt a szokásosnál lomhább. „Ha
egy kicsit melegebb lett volna, és Fatso ébe-
rebb, biztos nem ússza meg ennyivel.” 
A tanulság: krokodilt teljes biztonsággal az
Antarktiszon lovagolhatunk.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Segesvárra jön Gérard Depardieu 

Segesváron és Szászkézden forgatják egy
hónap múlva Bogdan Dumitrescu So I Say
címû filmjét, melynek fõszereplõi Gérard
Depardieu és Harvey Keitel. A film a
Titus Popovici Ipu halála Moartea lui Ipu cí-
mû novellájának filmes adaptációja lesz, és
a hírek szerint négy hétig tartanak a forga-
tások Segesváron és Szászkézden. A törté-
net szerint egy erdélyi falu mellett holtan
találnak egy náci katonát. A német hadse-
reg megparancsolja a helyi hatóságoknak,
hogy találják meg a tettest, különben min-
denkit kivégeznek. A tettest természetesen
nem találják meg, ám elõkerítik a falu bo-
londját, Iput, és hõshöz illõ temetést ígér-
nek neki, amennyiben magára vállalja a
gyilkosságot. A filmet várhatóan 2011-ben
mutatják be Franciaországban.

Francia vígjátékot rendez Polanski

Roman Polanski (képünkön) egy francia
vígjáték megrendezésével kezdi a munkát
kiszabadulása után. Yasmina Reza francia

írónõ tegnap jelentette be, hogy a svájci
házi õrizetbõl hazatért francia-lengyel ál-
lampolgárságú filmes elsõként A vérontás is-
tene (Le dieu du carnage) címû színdarabját
adaptálja a filmvászonra. A komédia már
2011-ben a mozikba kerülhet. 

Francia sajtórészvét

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Eladó a hajduszoboszlói Park Hotel

Ambróziába 2039-ig tartó üdülési jog

4 fõ részére. Telefon: 0744-307 315,

E-mail: ewa77@ freemail.hu.

ApróhirdetésÚjabb OTV-házkutatás
ÚMSZ

Újabb házkutatást tartott teg-
nap délben a korrupcióellenes

ügyészség az OTV székhelyén. A
Mediafax hírügynökség értesülé-
sei szerint Dan Diaconescut is-
mét zsarolással vádolják, az ügy
aktacsomagjába azonban most
bekerült, Mihai Ghezea, az Atac
la persoanã címû újság volt igazga-
tójának a neve is. Az akciót ki-
hallgatások után rendelték el,
melyeken a legfontosabb infor-
mációkat Petre Paul Þârdea üz-
letember szolgáltatta, aki 2005-
ben ugyancsak panaszt tett Dan
Diaconescu ellen, aki 100 ezer

eurót követelt tõle azért, hogy ne
tegyen közzé kompromittáló
anyagokat róla. A Gândul június
23-án közölt ankétja megállapít-
ja, hogy az OTV-vezér mostani
vádirata hasonlít ahhoz a dosszi-
éhoz, amit 2005-ben állított össze
az ügyészség Petre Þârdea felje-
lentése kapcsán. 

„Ez az egész ügy az OTV-rõl
szól, nem rólam. Az OTV-t 30 év-
re be kell zárni, így mondta a bí-
ró. Nekem meg 12 év börtönbün-
tetést kell letöltenem. A vádirat az
OTV-re vonatkozik, de mivel azt
nem tartóztathatják le, letartóztat-
tak engem” – háborgott a Gândul
újságíróinak Diaconescu. 

Mãdãlina Manole énekesnõ tegnap, 43. születésnapján önként vetett véget életének

Rövid összeállítást sugárzott kedd este 
a francia France24 tévécsatorna Románia
védelmi stratégiájának tervezetérõl, 
amelyet a román sajtó is a sajtószabadság
kerékkötõjeként emleget. 

Fotó: Mediafax
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Gyilkostói Szent
Kristóf Kápolna
9.25 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
9.55 Dunáról fúj a szél
10.00 A dzsungel könyve
11.25 Zorro 
(am. kaland sor.)
11.50 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Térkép
15.50 Földön, 
vízen, levegőben
16.15 Megyejáró
16.25 Kupé
16.55 Mi vagyunk 
az unió
17.10 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.00 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Férjhez mész 
- Mert azt mondtam 
(am. vígj.)
21.40 Sporthírek
21.45 Kikötő - Friss 
(ism.)
21.55 Kisenciklopédia
22.55 Felelet az életnek
22.05 Inland Empire
(francia-lengyel-am. f.)
1.05 Sírhely kilátással
(angol-am.-német rom.
vígj.)

DUNA TV, 22.05
Inland Empire

Nikki Grace egykor Hollywood fényes csillaga volt, mára
nem több lecsúszott sztárnál. Most mégis megcsillan számá-
ra a remény, hogy pályafutása újra felfelé ívelhet. Megkap-
ta az áhított filmszerepet, melytől sorsa jobbra fordulását
reméli. De lehet, hogy lázálom mindez? Az még hagyján,
hogy egy régi lengyel film újrafeldolgozásáról van szó, a
gond az, hogy elátkozott produkcióként emlegetik.

VIASAT3, 22.20
Titkos fegyver

Hunter, a különc kalandor és lánya egy szibériai barlangban
fantasztikus találmányra bukkannak, amely az emberi agy-
hullámok segítségével hatalmas robbantásokat képes elő-
idézni. A tömegpusztító fegyvert egy utasszállítón akarják az
Államokba szállítani, ám a gépet terroristák támadják meg
és Alaszka kietlen táján kényszerleszállást hajtanak végre.

m2, 23.05
Ahová a Pápa is gyalog jár

Melo, a brazil határ közelében fekvő uruguayi város II. János
Pál pápa látogatására készül 1988-ban. Mindenki azt találgat-
ja, mennyi ember érkezik az eseményre. A helybéliek tudják
mit jelent ez, zarándokok tízezreinek étel és ital kell, szuvení-
rek, emlékek. A lakosság az isteni áldás mellett abban re-
ménykedik, hogy jó üzlet lesz számára a szentatya látogatása.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.45 Derek, a fenegye-
rek (kan. ifj. sor.)
11.30 Hrvatska krónika
11.55 Ecranul nostru
12.20 Van öt perce?
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar elsők
15.00 Rajnán innen, 
Dunán túl...
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
17.25 Bűvölet (ol. sor.)
18.20 Magyar bulizene
19.15 Épített szépségek
19.40 Mesék
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás
21.25 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
22.20 24 (am. sor.)
23.05 Ahová a Pápa is
gyalog jár 
(uruguayi-brazil-francia
vígj., 2007)
0.40 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
1.25 Elit gimi 
(olasz drámasor.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (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! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Végső száguldás
(am. akcióf., 1999)
17.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.25 Mónika 
– A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.30 CSI. A helyszínelők
(am.-kan. sor.)
23.20 Vámpírnaplók 
(am. sor.)
0.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.15 Reflektor
1.35 ittHON
1.55 Alias (am. sor.)
2.45 Autómánia Autós-
magazin (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.30 Megvagy! 
(am. akció-vígj., 1985)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. filmsor.)
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 nyomozó 
(am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.20 Shark 
- Törvényszéki ragadozó 
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Trauma 
(amerikai akció sorozat)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.40 Kyle, 
a rejtélyes idegen 
(amerikai sorozat)

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

9.30 Gyilkos sorok 10.30
Dilis detektívek (sor.)
11.20 Testvérek (sor.)
12.10 Kincsek a padláson
(ism.) 13.00 Segítség, szü-
lő vagyok! 14.00 A médi-
um 15.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Alice új élete (vígj.
sor.) 18.00 Segítség, szülő
vagyok! 19.00 Holdfény
(sor.) 20.00 Jóbarátok
(sor.) 21.25 Gyilkos szá-
mok 22.20 Titkos fegyver
(am. f.) 0.10 Esküdt ellen-
ségek (sor.)

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
15.30 Sport.ro Hírek
16.30 Komolyan 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
Vali Moraru műsora
20.00 World Poker Tour
21.00 Sport.ro Hírek
21.30 Local Kombat
23.30 Wrestling RAW
1.30 Playmate

8.15 Szívek iskolája (so-
rozat) 9.45 A kötelék (so-
rozat) 11.15 Predesztinál-
tak (sorozat) 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
14.00 Ana két arca (me-
xikói sorozat) 15.30 Vik-
tória (sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (mexi-
kói sorozat) 19.30 Szívek
iskolája (sorozat) 20.30
Evita (am. életr. drám.,
1996) 23.15 Viperafé-
szek (sorozat)

8.05 Az Északi-tenger ka-
lózai (sp.-német f.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10
A Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.05 Vadnyuga-
ti Casanova (olasz vígjá-
ték) 17.05 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei (sorozat)
18.45 Száguldó bosszú
(am. film) 20.30 Robot-
zsaru. A lángok martaléka
(kan. film) 22.10 A Főnix
útja (amerikai akciófilm)
0.10 Az elveszett sziget
kalandorai (amerikai ka-
landfilm) 

8.00 Őrült világ (sorozat)
8.15 Házasulandó fiam
van 9.00 Teleshopping
9.30 Ezüstszerelem (soro-
zat) 11.30 Szemek az ár-
nyékban 12.30 Hírek
13.15 Orvosok 14.45 Áru-
lás a családban (sorozat)
16.30 Legyél az enyém
18.45 A nap híre 19.00 D-
Hírek 19.45 Házasulandó
fiam van 20.30 Szemek az
árnyékban 21.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.30 Pénznyelő
(am. vígjáték) 

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Foyle háborúja
(sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 13.00 Őr-
angyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges 15.00 Foyle
háborúja (sorozat) 17.00
A kaliforniaiak (am. film-
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges 21.00 Őran-
gyal (sorozat) 22.00 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
2.00 Rejtélyek asszonya:
Dalolj a gyilkosról! (am.
krimi)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 80 kert nyomában
a Föld körül 
(term. sorozat)
11.50 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.00 A csábító nyomo-
zó (vígj. sor.)
23.30 Az Este - Péntek
23.55 Hírek
0.00 Sporthírek
0.05 Memento
0.15 Teadélután 
(ism.)
1.15 Nappali (ism.)
2.25 Rabszolgák útja

7.00 Hírek
7.30 Az első orában
8.00 Ormányos család
8.30 Beaver mindent
megold (sor.)
9.00 Átváltozás
9.50 2010-es FIFA bajnok-
ság, nyitókoncert
10.10 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 100%-ban garantált
12.15 A mágikus szem
12.45 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.20 Descriptio Moldavi-
ae
15.50 Jó mint az élet
16.20 Közelebb hozzád
16.55 Új paradicsomok
(dok. sor.)
17.50 Modern vizor
18.20 A világ hercegnői
18.30 A palota ékköve
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Gyerekek Mamia-ja
Nemzetközi Kreációs és
Előadó fesztivál
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc
0.20 Csillagközi romboló
(am.-ang. akció sor.)
2.00 Új paradicsomok
(dok. sor.)
2.45 A mágikus szem
(ism.)

4.30 Románia szeretlek
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fantaghiro, 
a harcos hercegnő 2. 
(olasz fantasztikus kaland-
film, 1992)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek
13.30 Nevess csak 
(am. vígjáték sorozat)
14.00 Gyanúban 
(kanadai filmdráma,
2003)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-

ni! – szórakoztató műsor
22.15 A halálraítélt (ame-
rikai akcióthriller, 2007)
0.15 Local Kombat Romá-
nia - Bulgária

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival 
- matiné
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.15 A fény felé 
(amerikai filmdráma,
1988)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Titkok 
a paradicsomban 
(görög sorozat)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal 
(szín., am. akcióf., 2005)
22.30 Daylight 
- Alagút a halálba 
(am. katasztrófa f.,
1996)
0.30 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal 
(szín., am. akcióf., 2005)
(ism.)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.15 A fény felé 
(amerikai filmdráma,
1988) (ism.)

6.00 Xyber (sor.)
6.30 Micimackó 
(anim. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Aki tud az nyer
10.00 Senki 
sem tökéletes
10.30 Gladiformers
11.30 Pöttöm Panna
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Doktor Addison
(amerikai sor.)
15.00 Sport, diéta és egy
sztár
15.30 Kiss FM sál 
– szórakoztató műsor
16.00 Piedone Egyiptom-
ban (ism.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tortán
20.30 Eltévedve 
(amerikai thriller, 2004)
22.30 Nixon 
(am. történelmi dráma,
1995)
0.30 Érzéki nyár 
(romant. film)
2.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.30 Eltévedve 
(amerikai thriller, 2004)
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Fegyvertények 
- A harctér királyai
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Guatemala
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
– A végén csattan
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A gép lelke 
- Tankok
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Nagyvárosi túlélő
21.00 Hogyan készült?
Acélhordó / 
Rendőrsíp / 
Vasútmodell
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi elit ala-
kulatok
23.30 -178 kg - Sikerült!
0.30 Nagy durranások
1.30 Harc az elemekkel
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
7.50 Győzd le az árvízet
8.00 Turista a tengerpar-
ton (ism.)
9.00 Utazások párhuza-
mos világokban 
(kanadai sor.)
10.00 Hírek
10.20 Tengerparti
találkozó
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Két dojnázó
13.15 A románok kincse
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Mindig optimistán
(auszt. sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.00 Románia-Portugá-
lia férfi röplabda 
mérkőzés
20.00 Jogi lecke
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Az Amazonaszon
Bruce Parry-vel 
(dok. sor.)
0.10 Flóra mama 
családja 
(am. minisor.)
1.45 Rög a vérben 
(angol sor.) (ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Művelődési hírek, Agrárgazda az unió küszö-
bén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden   

PÉNTEK
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Ma Henrik és Roland ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
A Henrik  férfinév a ger-
mán Heinrich névbõl szár-
mazik. Elemeinek jelenté-
se: ház.
A Roland férfinév  a ger-
mán Hruodnand névbõl
ered, a jelentése: dicsõség.
Holnap Valter napja van.

Évfordulók
• 1799-ben megtalálták a
Rosette-i követ, amely az
egyiptomi  hieroglifák
megfejtésének alapjául
szolgált.
• 1931-ben Endresz
György és Magyar Sándor
átrepülték a Atlanti-óce-
ánt.

Vicc 
Az iskolában Pistikének
óriási piros folt van az ar-
cán. Megkérdezi a tanár-
nõ:
– Pistike, mitõl olyan piros
az arcod?
– Megcsípett egy szúnyog.
– Ne hazudj, egy szúnyog-
csípéstõl nem lehet olyan
piros!
– Igen, de a bátyám az ásó-
val akarta lecsapni.

Recept
Sajtos-tejszínes csirkecomb
tepsiben sütve
Hozzávalók: 6 db csirke-
comb, só, liszt, pirospaprika,
reszelt trappista sajt, tejszín
(ha alsócombok, akkor 2 dl
elég, ha nagyobbak a húsok,
felsõcomb, akkor kicsit több).
Elkészítés: A csirkecombo-
kat besózzuk. A liszthez
annyi pirospaprikát keve-
rünk, hogy rózsaszínû le-
gyen, majd abban megfor-
gatjuk a húsdarabokat. Az-
tán tepsibe rakjuk a húsokat,
és a tejfölt alá, illetve ráönt-
jük a húsra. Ha kisebbek a
húsok, vagy csirke alsócom-
ból készítjük, akkor kb. 30
percig, ha nagyobbak, akkor
40-50 percig kell sütni, úgy,
hogy alufóliával letakarjuk a
tepsi tetejét. Majd ha eltelt a
sütési idõ, levesszük róla az
alufóliát, és a nagyobbra re-
szelt trappista sajttal meg-
szórjuk, majd kb. 5-10 percre
vissza tesszük a sütõbe, hogy
a sajt jól ráolvadjon. (Aki
nem szereti a csirke bõrét,
akár le is húzhatja róla.) Kö-
retként bármilyen módon ké-
szített rizst, vagy krumplipü-
rét is adhatunk.

2010. július 15., csütörtök   www.maszol.ro

A bölcs ember úgy éli életét,
hogy cselekszik, nem pedig
gondolkodik a cselekvésrõl. A
gondolkodás még önmagában
nem tesz senkit sem bölcsé, a
bölcsesség ugyanis nem csak a
gondolkodást jelenti önmagá-
ban. A gondolkodás a dolgok-
ra való helyes rákérdezést és a
kérdésre a helyes válasz megta-
lálását jelenti. A bölcsesség vi-

szont ennél tovább megy, mert
igyekszik meg is cselekedni azt,
amire gondolatban eljutott. Mit
ér a legjobb gondolat is, ha nem
válik cselekedetté, ha nem ad va-
lamit ennek a világnak. A bölcs
ember elõször megérti azt, hogy
mi a helyes, aztán pedig meg is
cselekszi azt. A cselekvés nélküli
gondolkozás nem bölcsesség,
csak álmodozás.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Társai nincsenek segítõkész han-
gulatban, egyedül kell boldogul-
nia minden munkával, és ez ki-
csit felidegesíti. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kulturális rendezvényen re-
mekül szórakozhat, és megismer-
kedhet néhány érdekes emberrel.
Egy õszinte beszélgetés feldobja.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mondanivalóját ne bonyolítsa
túl hosszúra, mert könnyen félre-
értésbe kerülhet. Remek üzleti
tippet kap egyik barátjától. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Lehetséges, hogy tegnap túlzásba
vitte a kritikát? Többen szerettek
volna közelebb kerülni Önhöz,
de elutasító volt velük. Ma vo-
nuljon kicsit vissza.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az Önben felgyülemlett erõ nagy
tervek megvalósítására készteti.
Nagy fába vágja a fejszéjét. Még
egy kis kitartás, és elõbb-utóbb
hasznát látja fáradozásainak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A melegben nincs kedve semmi-
hez. Kimozdulni sem akar, mert
folyton öltözködnie kellene. Nem
is olyan rossz egy hûs szoba.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Vége egy mámorító kalandnak,
a szenvedély lángja kialudt. Sze-
relmi téren nem teljesültek az el-
várásai. Ne adja fel az önbecsü-
lését senkiért.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Felettesével nézeteltérése támad.
Úgy érzi, hogy igazságtalanul
vádolják. Ne hagyja, mert joga
van megvédeni magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Párja támogatja az Ön elképzelé-
seit, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy kibontakoztassa
egyéniségét, alkotókedvét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Mostanában kissé feszült, kizá-
rólag a munkáival van elfoglal-
va, pedig itt lenne az ideje, hogy
lazítson egy kicsit. Este sétáljon
vagy szórakozzon.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kerülje a pénzügyeket, ma ne
hozzon semmilyen anyagi dön-
tést. Váratlan problémával kell
szembenéznie, melynek megoldá-
sát nem bízhatja senki másra.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Remek üzleti megérzései vannak
melyeket ha kihasznál, némi
plusz jövedelemre tehet szert.
Magánéleti kapcsolatait ne ha-
nyagolja el!

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Puskás Akadémia az UEFA honlapján

Tízperces filmet jelentetett meg honlapján a
Puskás Ferenc Akadémiáról az Európai
Labdarúgó Szövetség (UEFA). Az angol
nyelvû videóban megszólal többek között
Mezey György, a Videoton sportigazgatója,
ifjabb Tajti József korábbi szakmai igazgató
és az egyik növendék, Vallejos Dominik is. 

Közös vb-pályázat

Arturo Woodman, a perui sportintézet ve-
zetõje bejelentette, hogy kolumbiai kollégá-
jával és az ecuadori sportminiszterrel
együtt közös pályázat tervével állnak majd
elõ augusztus végén a 2026-os labdarúgó-
világbajnokság megrendezésére. A tervet
hivatalosan a három ország sportolóinak
részvételével rendezendõ augusztusi játé-
kok idején jelentik majd be.

Felemás szereplés 

Hatodik felkészülési mérkõzését is meg-
nyerte az Ausztriában edzõtábozorott
Steaua labdarúgó-csapat, Victor Piturca ta-
nítványai utoljára a Wattens Swarovskit
gyõzték le 3-0-ra. A gólokat Stancu,
Nicolita és Surdu szerezte. Három-nullra
nyert a Temesvár is az Al-Hilal ellen, a gó-
lokat Goga, Cisovsky és Bourceanu lõtte.
Utolsó barátságos mérkõzésen vereséget
szenvedett a román bajnoki ezüstérmes
Unirea Urziceni: 0-2 az AEK Athéánnal. 

Bundagyanús magyar mérkõzések 

A legfrissebb adatok szerint a korábbi 200
helyett 270 mérkõzés, köztük a 13 helyett
immár 14 magyarországi találkozó szerepel
a nemzetközi labdarúgó bundabotrányt ta-
valy novemberben kirobbantó bochumi
ügyészség vizsgálati anyagai között. Több
mint 250, német és külföldi személy ellen
folytatnak nyomozást vesztegetés, illetve
vesztegetésben való részvétel gyanújával –
közölte szerdán a bûnüldözõ hatóság.

Dulgheru feladta Prágában 

A második helyen kiemelt Alexandra
Dulgheru gyõzelemmnel kezdett a 220 ezer
dolláros prágai WTA-tornán (6-4, 4-6, 6-2
az olasz Atathiana Garbinnal), de térdsérü-
lés miatt ezután feladásra kényszerült. Mo-
nica Niculescu 6-3, 7-5-re nyert a svájci
Bacsinszky Tímea ellen, s a legjobb 32 kö-
zött a cseh Lucioe Hradekával találkozik. A
magyar Szávay Ágnes, oldalán Niculescu-
val, bejutott a prágai salakpályás teniszvia-
dal párosversenyének negyeddöntõjébe miu-
tán 6-2, 6-2-re verte a Marina Erakovic, Ka-
rolina Kosinska új-zélandi–lengyel kettõst. 

Puhl Sándor 55 éves

Tegnap ünnepelte 55. születésnapját Puhl
Sándor, akit négyszer választottak a világ
legjobb játékvezetõjének, s aki elsõ magyar
bíróként vezethetett labdarúgó-világbajnok-
ságon döntõt. Puhl 1955. július 14-én szüle-
tett Budapesten. Pályafutása során összesen
225 NB I-es találkozón fújta a sípot. Nem-
zetközi karrierje 1988-ban kezdõdött, 1994-
ben, az Egyesült Államokban rendezett
vébén négy összecsapáson, köztük a döntõ-
ben, az Olaszország–Brazília-találkozón is
bíráskodhatott. Puhl két Európa-bajnoksá-
gon vett részt, 1992-ben és 1996-ban. Aktív
játékvezetõi karrierjét 2000-ben fejezte be.

Kolonics Györgyre emlékeznek

Ma lesz két éve, hogy elhunyt a kétszeres
olimpiai bajnok Kolonics György, a magyar
és a nemzetközi kenusport kiemelkedõ alak-
ja. A szomorú évforduló alkalmából – csak-
úgy, mint tavaly– fáklyás emlékevezést tarta-
nak Csepelen. Kolonics György 36 éves ko-
rában, 2008. július 15-én, edzés közben
hunyt el. A késõbbi hivatalos jelentés szerint
halála természetes módon, szívtágulattal já-
ró szívizombetegség, következményes he-
veny balszívfél-elégtelenség miatt állt be.

Futsal 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Július 17-éig a nagyadorjáni
Dorman sporttelepen edz a

román bajnok és kupagyõztes,
City’us-ból Municípiumi SK-vá
alakult marosvásárhelyi nõi lab-
darúgó csapat. A fiatal klub elsõ
nemzetközi megmérettetésére ké-
szül, a 2010–2011-es Bajnokok
Ligája selejtezõ csoportmérkõzé-
sein való részvételre. Augusztus 5
és 10. között az izlandi Breidablik
a házigazdája annak a körmérkõ-
zésnek, amelyen a házigazdák és
vásárhelyiek mellett a francia
FCF Juvisy Essonne és az észt
Levadia Tallinn vesz részt. 

Az ÚMSZ-nek nyilatkozó Szé-
kes Károly, az együttes szakmai
vezetõje szerint a felkészülés jól
halad, a lányok napi 2-3 alkalom-
mal váltogatják az erõnléti és tak-
tikai edzéseket. Butiurcã Sándor-
nak, a Dorman sporttelep tulaj-
donosának köszönhetõen a felté-
telek a lehetõ legjobbak, így a ke-
mény alapozás mellett szépen ha-
ladnak a gyõztes csapatszellem
kialakításának útján. A megfelelõ
hozzáállásra és önbizalomra
szükség lesz mind a rangos konti-
nentális kupasorozatban, mind a
soron következõ hazai bajnok-
idényben is. 

Székes reméli, hogy nem lesz-
nek egészségi problémák, s a sé-
rülések elkerülik a lányokat. Je-
lenleg éppen ezért hiányzik Lázár

Alina, míg Albert Cornelia tanul-
mányi felkészülés miatt kényte-
len távol maradni. Együtt edze-
nek viszont a csapattal annak új
szerzeményei, Góder Brigitta
nagyváradi középhátvéd, Da-
niela Gurz kolozsvári középpá-
lyás, Andreea Pãrãluþã târgoviºtei
hálóõr, továbbá két Nagyszeben-
bõl érkezett játékos, Alexandra
Pleºariu középpályás és Nicoleta
Bãrbos csatár. 

„Elégedett vagyok a lányok ed-
digi teljesítményével, ugyanakkor
büszke is a bajnoki címre és a ku-

pasikerre. A Sinka testvérektõl
kezdve Sipos Kincsõig, mindenki
apait-anyait beleadott és rászol-
gált arra, hogy a nemzetközi ku-
paporondon is bemutatkozhas-
son. Tudjuk, hogy a BL-ben lé-
nyegesen nagyobbak a követel-
mények. Számunkra amolyan
vizsga lesz ez a bemutatkozás, hi-
szen más országok labdarúgásá-
val kell összemérnünk erõnket és
tudásunkat” – nyilatkozta la-
punknak a marosvásárhelyi lá-
nyok sikeredzõje.

A nõi BL 2010–2011-es idénye

augusztusban rajtol, amikor hét
négyes csoportban selejteznek, a
javarészt bajnoki ezüstérmes csa-
patok. A 4. csoport tagjaként, a
vásárhelyiek 5-én az FCF Juvisy
Essonne-nal, 7-én a Breidab-
likkel, 10-én pedig az FC Levadia
Tallin-nal mérkõznek, biztos to-
vábbjutó csak a körmérkõzés
gyõztese. A 23 nemzet országos
bajnoka, köztük az MTK Hungá-
ria FC, a legjobb 32 között kap-
csolódik be a küzdelembe, innen
pedig már egyenes kieséses rend-
szerben folytatják a csapatok. 

A City’us-ból Municípiumi SK-vá alakult marosvásárhelyi nõi labdarúgó csapat örömet szerzett szurkolóinak 

Aranylábú focis lányok 

Labdarúgás

T. J. L.

A Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség (FIFA) nyilvános-

ságra hozta legfrissebb világ-
ranglistáját, amelyet most az új-
donsült világbajnok Spanyolor-
szág (1883 pont) vezet vb-döntõ-
beli legyõzöttje, Hollandia
(1659) elõtt. A korábbi éllovas
Brazília (1536) lecsúszott a har-
madik helyre.  

A bronzérmes németek (1464)
két helyet javítva a 4., a kisdön-
tõt vesztett Uruguay (1152) pe-
dig tíz pozícióval elõrébb a 6. Jó
vb- szereplésének köszönhetõen
Új-Zéland (557) 24 helyet lépett
elõre, míg a Dél-Afrikai Köztár-
saság (504) 17-et, Paraguay (961)

15-öt, Japán (768) pedig 13-at.
Sokat javított májusi helyezésén
Ghána (+9), Chile (+8), Szlová-
kia (+7), Dánia (+7), Svájc (+6)
és Szlovénia (+6) is. 

Románia (697) 14 hellyel lej-
jebb most a 42., Magyarország
(534) pedig 5 pozícióval alább a
62. A legtöbbet Kamerun (710)
rontotta, amely a 19. helyrõl a
40.-re esett vissza. A nem igazán
remekelt vb-résztvevõk közül
Franciaország és Marokkó 12-
12, Nigéria 9, Honduras 8, Me-
xikó 7, Olaszország és Portugá-
lia pedig 6-6 helyet esett vissza.
A franciák (890) most a 21., az
olaszok (982) pedig a 11. helyen
állnak. A legjobb 10 között van
még Argentína (5.), Anglia (7.),
Portugália (8.), Egyiptom (9.) és
Chile (10.). 

Szabadesésben a román futball
Labdarúgás

T. J. L.

Két magyar és egy román
együttes érdekelt a labdarúgó

Európa Liga második selejtezõ-
körében. A szlovák Nitrán túlju-
tott Gyõri ETO FC Kazahsztán-
ban kezd az FK Atyrau ellené-
ben, a Videoton FC pedig Gyõ-
rött fogadja a szlovén NK
Maribort, miután a székesfehér-
vári pálya jelenleg játékra alkal-
matlan. 

Nem saját pályáján játszik a
moldáv Olimpia Bãlþi sem, amely
a kisinyovi Zimbru-stadionban
kénytelen fogadni a Dinamót. A
bukarestiek ellenfelérõl kevés az
információ. A klubot 1993-ban
alapították, jelenleg Mihajlo
Dunyec edzi, akinek kilenc ide-
genlégiós áll a rendelkezésére. A
2009-2010-es moldáv pontvadá-
szatot a harmadik helyen zárta,
24 pontra a bajnok Sheriff
Tiraszpoltól és ötre az Iskra-Stal
Ribniþától.     

A további mûsor: FC WIT Ge-
orgia (grúz) – FC Banik Ostrava
(cseh), FK Tauras Kaunas (lit-
ván) – Apoel Nikoszia (ciprusi),
FK Rabotnicki Szkopje (mace-
dón) – FC Mika (örmény), Val-
letta FC (máltai) – Ruch
Chórzow (lengyel), OFK Belgrád
(szerb) – FC Torpedo Zsodino
(fehérorosz), ND Gorica (szlo-
vén) – Randers FC (dán), FK
Ventspils (lett) – FK Teteks (ma-
cedón), Myllykosken Pallo-47
(finn) – UE Sant Julia (andorrai),
IF Elfsborg (svéd) – FC Iskra-Stal
Ribniþa (moldáv), Austria Bécs
(osztrák) – NK Siroki Brijeg (bos-
nyák), FC Zestafoni (grúz) –

Dukla Banska Bystrica (szlovák),
FC Honka Espoo (finn) – Bangor
City (walesi), Dinamo Minszk
(fehérorosz) – JK Sillamäe Kalev
(észt), FK Baku (azeri) – FK
Buducnost Podgorica (monte-
negrói), Anorthoszisz Fama-
guszta (ciprusi) – HNK Sibenik
(horvát), Stabaek IF (norvég) –
FC Dnyepr Mogiljev (fehér-
orosz), Molde FK (norvég) – FK
Jelgava (lett), Gefle IF (svéd) –
FC Dinamo Tbiliszi (grúz), FC
Lausanne Sport (svájci) – FK
Borac Banja Luka (bosnyák),
Kalmar FF (svéd) – FC Dacia
Kisinyov (moldovai), FC Differ-
dange 03 (luxemburgi) – FK
Spartak Zlatibor Voda (szerb),
Cercle Brugge KSV (belga) – FC
TPS Turku (finn), PFC Levszki
Szófia (bolgár) – Dundalk FC
(ír), FC Siauliai (litván) – Wisla
Krakkó (lengyel), FC Utrecht
(holland) – KF Tirana (albán),
Bröndby IF (dán) – FC Vaduz
(liechtensteini), Maccabi Tel
Aviv (izraeli) – FK Mogren
(montenegrói), Besiktas JK Isz-
tambul (török) – GI/LIF
Vikingur (feröeri), HSK Zrinjski
Mostar (bosnyák) – SP Tre Penne
(san marinói), FK Süduva (lit-
ván) – SK Rapid Bécs (osztrák),
KS Besa (albán) – Olympiacos
FC (görög), Motherwell FC
(skót) – Breidablik (izlandi),
Maritimo Funchal (portugál) –
Sporting Fingal (ír), Cliftonville
FC (északír) – HNK Cibalia
(horvát), 

Portadown FC (északír) – FK
Karabah (azeri), Shamrock
Rovers FC (ír) – Bnei Yehuda
Tel Aviv (izraeli), KR Reykjavik
(izlandi) – FC Karpatij Lvov
(ukrán). 

Nagyüzem az Európa Ligában 
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A hajrában, pontosabban a
89. percben szerzett góllal

harcolta ki a döntetlent Tallinn-
ban a Debreceni VSC labdarúgó-
csapata, amely a Bajnokok Ligája
selejtezõjének második fordulójá-
ban 1-1-et játszott az észt Levadia
vendégeként. Neemelo az 59.
percben szerzett vezetést az észt
bajnoknak, a hajdúságiak részérõl
a 69. percben becserélt Rezes volt
eredményes. „Hazai pályán bizto-
san kiharcoljuk a továbbjutást” –
nyilatkozta a meccs után Herczeg
András, a debreceniek mestere. 

A BL második selejtezõköré-
ben kedden lejátszott mérkõzése-

ken: Inter Baku (azeri) – Lech
Poznan (lengyel) 0-1, Liepajas
Metalurgs (lett) – Sparta Prága
(cseh) 0-3, Birkirkara (máltai) –
MSK Zilina (szlovák) 1-0, Salz-
burg (osztrák) – HB Tórshavn
(feröeri) 5-0, AIK Solna (svéd) -
Jeunesse Esch (luxemburgi) 1-0,
Litex Lovecs (bolgár) – FK Rudar
Pljevlja (montenegrói) 1-0, Omo-
nia Nikoszia (ciprusi) – FK Re-
nova (macedón) 3-0, Hapoel Tel-
Aviv (izraeli) – Zeljeznicar Szara-
jevo (bosnyák) 5-0, Dinamo Zág-
ráb (horvát) – Koper (szlovén) 5-
1, Bohemians (ír) – The New
Saints FC (walesi) 1-0. 

Lapzárta után további hat mér-
kõzésre került sor, a második se-
lejtezõkör visszavágóit július 20-
án és 21-én rendezik meg. 

Lépéselõnyben a debreceniek 
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