
Hat lej fölé emelkedhet rövi-
desen az üzemanyag ára, ha

a jelenlegi világgazdasági feltéte-
lek nem változnak, vélik a ro-
mán olajpiacon jelen levõ sze-

replõk, akik ugyanakkor rámu-
tatnak: az árdrágulás nemcsak a
fogyasztó zsebét csapolja majd
meg, hanem az olajtársaságok
bevételeit is. 6. oldal

Lõrincz Zsuzsa: a válság jót 
hozott a kézmûveseknek

Annak ellenére, hogy
az elõzõektõl eltérõ-
en az idén csak két-
napos volt a Míves
Emberek Sokadalma,
a résztvevõk is, a lá-
togatók is és a szerve-
zõk is elégedettek. A
részletekrõl Lõrincz
Zsuzsannát, a ren-
dezvényt szervezõ
Artera Alapítvány el-
nökét kérdeztük.

új magyar szó
2010. augusztus 3., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2463 ▼
1 amerikai dollár 3,2483 ▼
100 magyar forint 1,5068 ▲

Udrea: jó reklám a plágium

Jogi eljárásnak vetik alá a román turisztikai
márkanév körül kialakult eredetiség-vitát –
jelentette be tegnap a Márkanévtanács,
amely úgy döntött, hogy kisebb módosítá-
sokkal kitartanak az ország népszerûsítésére
készült, már bemutatott stratégia mellett. 

Kultúra 8

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Háttér 4
Románia – a sztrádák 
sereghajtója

Románia az autópályák tekintetében is a
legrosszabbul áll az EU szintjén. A lemara-
dás oka az egymást követõ kormányok elté-
rõ infrastrukturális stratégiájával magyaráz-
ható. Nemegyszer egy-egy kormány maga
is többször változtatott a prioritásokon.

Cs. P. T. 

Lemondott posztjáról Bartha
Csaba, a budapesti Román

Kulturális Intézet (ICR) igazgató-
helyettese, akirõl a sajtó korábban
azt írta, hogy 1989 elõtt beszer-
vezte a Szekuritáté. A kultúrdip-
lomata annak ellenére szánta rá
magát erre a lépésre, hogy a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Or-
szágos Tanács (CNSAS) június-
ban kibocsátott határozatában ki-
mondta: nem esik a román átvilá-
gítási törvény hatálya alá, mivel
nem tekinthetõ a kommunista tit-
kosszolgálat kollaboránsának.
Bartha Csaba utódjáról az ICR
bukaresti vezetõsége dönt – tud-
tuk meg Brânduºa Armancától, a
budapesti intézet igazgatójától.
Folytatása 2. oldalon 

A családért térnek haza. A határrendészek adatai szerint naponta több tízezer vendégmunkás kel át a nagylaki határátkelõn Fotó: Agerpres

Vendégmunka: elfojtja
a honvágyat a válság

Mikor robban a benzinár?

Az ország határait ostromolják ezekben a napokban az augusztusi szabadságukat itthon
töltõ, külföldön dolgozó vendégmunkások, emigránsok, a válság miatt azonban idén már
kevesebben térnek haza, mint tavaly. A határrendészet információi szerint így is naponta
több tízezer vendégmunkás érkezik Romániába pihenni és családját meglátogatni. Akad,
aki szerint csak néhány napra érdemes hazaszaladni, van aki úgy véli, azért jó itthon, mert
itt még el lehet bújni a civilizáció, a külföldi stressz elõl. Becslések szerint a külföldön
munkát vállaló román állampolgárok száma meghaladja a hárommilliót. 7. oldal 

Kormány(fõ) 
kerestetik
A Johannis-tapasztalat azonban azt mu-
tatja, hogy az államfõ nem hajlandó ki-

engedni kezébõl a kor-
mány fölötti ellenõrzést.

Így nagy valószínûség-
gel továbbra is csak

olyan személyt fogadna
el a kormány élén, aki

szolgaian követi út-
mutatásait, a pártér-
deket az ország érde-
kei fölé helyezve.

Bogdán Tibor

Lemondott
Bartha Csaba

Több mint egy héttel azután,
hogy Traian Bãsescu államfõ

azzal a kéréssel fordult a parla-
ment vezetõségéhez, hogy au-
gusztus elsõ felére hívjon össze
rendkívüli parlamenti ülésszakot
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény módosítása
céljából, a házbizottság még
mindig nem tudott közös neve-
zõre jutni az idõpontot és a napi-
rendet illetõen. A rendkívüli
parlamenti ülésszak összehívá-
sával az RMDSZ is egyetért.
„Úgy tudom, az ülésszak össze-
hívását egyetlen párt sem ellen-
zi. Ha ennyire sürgõs, mi is ké-
szen állunk a munkára” – jelen-
tette ki Fekete Szabó András, a
szövetség szenátusi frakcióveze-
tõje. 3. oldal 

„Rendkívüli”
nézeteltérés

Becslések szerint a benzin ára hamarosan a 6 lejt is elérheti Fotó: ÚMSZ/archív



Folytatás az 1. oldalról

Tegnapi megkeresésünkkor
Bartha Csaba nem kívánta rés-
zletezni lemondásának hátterét.
Korábban a Krónika napilapnak
azt nyilatkozta: ártatlannak és a
Szekuritáté áldozatának tekinti
magát. Emlékeztetett arra, hogy
munkaköre miatt a román kül-
ügyminisztérium kérésére meg-
vizsgálta múltját a CNSAS,
amely megállapította: nem esik a
román átvilágítási törvény hatá-
lya alá. Amint korábban beszá-
moltunk róla, Bartha Csaba múlt-
járól korábban a România Liberã
cikkezett a CNSAS dokumentu-
maira hivatkozva. Az átvilágító
testület szerint a temesvári újság-
írót 1986 december 11-én szer-
vezte be a Szekuritáté. Az akkor
még egyetemi hallgató Bartha
vállalta, hogy „Barbu” fedõnéven
jelentéseket ír a temesvári mûsza-
ki egyetem gépészmérnöki karán
tanuló diáktársairól és a Fructus
nevû vállalatban dolgozó munka-
társairól. A lap idézett is a jelenté-
sekbõl, ezek valóban semmit-
mondóak, nem tartalmaznak
olyan információkat, amelyeket a
Szekuritáté felhasználhatott vol-
na a „célszemélyek” ellen. Bartha
Csabát az intézet igazgatója java-
solta a budapesti posztra, akivel a
temesvári televíziónál korábban
együtt dolgozott. „Megbízható,
nagyon tehetséges munkatársam
volt” – magyarázta korábban la-
punknak Brânduºa Armanca. 
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Röviden

Chmel: érvényteleníteni kellene az
állampolgársági törvény módosítását

Érvényteleníteni kellene a szlovák állam-
polgársági törvény azon módosítását,
amellyel Pozsony a magyarországi kettõs
állampolgárságot megkönnyítõ törvény-
módosításra reagált – véli Rudolf Chmel,
a kisebbségekért és az emberi jogokért fe-
lelõs szlovák miniszterelnök-helyettes. A
politikus pozsonyi sajtóértekezletén teg-
nap azt mondta, hogy a feleknek ugyan-
akkor kétoldalú megállapodást kellene
kötniük, amely meghatározná a magyar
állampolgárság megadásának szabályait.
A feltételek között szerepelne, hogy a ma-
gyar állam nem folytatna aktív toborzást,
illetve, hogy az állampolgárságot kizárólag
egyéni alapon ítélnék oda. Chmel azt ter-
vezi, hogy a kisebbségi nyelvek hivatali
használatának határát, amely jelenleg tele-
pülésenként a húsz százalékos kisebbségi
lakossági szinthez van kötve, a jövõben tíz
százalékra csökkentenék. 

Cameron nem kér bocsánatot 
Pakisztánt bíráló nyilatkozata miatt

David Cameron nem kér bocsánatot Pa-
kisztánt bíráló nyilatkozata miatt, amikor a
héten Londonban találkozik Aszif Ali
Zardari pakisztáni elnökkel – vált ismertté
a brit miniszterelnök környezetébõl szár-
mazó információk alapján tegnap London-
ban. A kormányfõ nem hátrál ki a vélemé-
nye mögül, amely szerint megengedhetet-
len, hogy Pakisztán elõmozdítsa a terroriz-
mus exportját, és „két vasat tartson a tûz-
ben” – fogalmazott egy magas rangú tiszt-
viselõ. Zardari ma kezdi meg nagy-britan-
niai látogatását, David Cameronnal pénte-
ken találkozik.

Obama: augusztusban befejezõdnek 
Irakban az amerikai harci bevetések

Az ígéreteknek megfelelõen Irakban au-
gusztus végére befejezik harci bevetéseiket
az amerikai katonák, s az erõfeszítések
zöme katonairól civil területre tevõdik át
– hangsúlyozza az amerikai elnök egy
hétfõi beszédében, amelybõl elõre nyilvá-
nosságra kerültek részletek. Barack
Obama Atlantában, a rokkant amerikai
veteránok konferenciáján fog felszólalni.
Irakban szeptembertõl 50 ezer amerikai
katona marad, de ezek már nem vesznek
részt hadmûveletekben, hanem az iraki
fegyveres erõk kiképzésével, terrorelhárí-
tással és az amerikai polgári tevékenység
védelmével foglalkoznak majd, de a jövõ
év végére õk is távoznak.

Rakéták csapódtak be a dél-izraeli
Eilat környékén és Akabában 

Legalább öt rövid hatótávolságú rakéta csa-
pódott be tegnap a dél-izraeli Eilat kikötõ-
város környékén és a jordániai Akabában –
közölték az izraeli és jordániai hatóságok.
Ammán késõbb jelezte, hogy halálos áldo-
zata is van a jordániai várost ért támadás-
nak. A rakétákat feltevések szerint az egyip-
tomi Sínai-félszigetrõl indították, ezt azon-
ban késõbb egy egyiptomi biztonsági illeté-
kes cáfolta. Semmilyen gyanúra okot adó
jel nem mutat erre – hangoztatta, hozzáfûz-
ve, hogy ilyen rakéták kilövésére alkalmas
berendezés létét a félszigeten kiépített biz-
tonsági rendszer kiszûrte volna. Egy Grad
típusú rakéta Akaba fõutcáját találta el, s a
robbanásban egy 51 éves taxisofõr meghalt,
négy másik ember pedig megsebesült.

Tábornokká avatták 
Mao Ce-tung unokáját

Vezérõrnaggyá léptették elõ Mao Ce-tung
unokáját, Mao Hszin-jüt, akit kutatóként
ismernek Kínában, munkahelye a Hadtu-
dományi Akadémia. Az errõl szóló, meg-
erõsített hírt hétfõn közölte a kínai sajtó, de
csupán annyit tudni, hogy az elõléptetésre
valamikor a hadsereg augusztus elsején ün-
nepelt 83. születésnapja elõtt került sor.

Híröszefoglaló

Rendkívüli helyzetet hirdetett
meg hét oroszországi régió-

ban a pusztító tüzek miatt
Dmitrij Medvegyev államfõ teg-
nap, s egyben számos térségben
ideiglenesen korlátozta a sze-
mélyforgalmat, illetve a gazdasá-
gi tevékenységet. Medvegyev kü-
lön utasítást adott arra is, hogy a
katonaságot vonják be az oltásba.
Tegnap a 14 régióban, mintegy
130 ezer hektáron dúló tüzek ol-
tásán a rendkívüli helyzetek mi-
nisztériumának 130 ezer munka-
társa, hét repülõgépe, számos he-

likoptere, és közel 20 ezer mun-
kagépe, valamint mintegy 2000
katona és a védelmi minisztéri-
um 150 gépe, továbbá a belügy-
minisztériumhoz tartozó testüle-
tek közel 3000 embere és 450 gé-
pe dolgozott, a helybeliek pedig
szinte mindenütt nagy létszám-
ban segítenek a munkában. Az
erdõtüzek halálos áldozatainak
száma tegnap 34-re emelke-
dett. A szakértõk arra hívták fel a
figyelmet, hogy a 130 éve mért
legmagasabb hõmérsékletek és a
szárazság mellett a szél is szítja a
lángokat, és úgynevezett tûzviha-
rok alakulnak ki: a hétvégén

akadt terület, ahol a fák koroná-
jának csúcsán terjedt hatalmas
sebességgel a tûz. A Nyizsnij
Novgorod-i repülõteret tegnap a
sûrû füstköd, a csekély látási tá-
volság miatt lezárták a forgalom
elõl. Moszkvában a repülõterek
mûködnek, a szmog a kora dél-
utáni órákra valamennyire elosz-
lott, és enyhült a levegõ szennye-
zettsége. A délelõtti órákban szá-
mos káros anyagból a megenge-
dett érték 3-8-szorosát mérték, és
estére várhatóan újra romlik a
helyzet. Egyes szakértõk szerint
Moszkvában a füst egész héten
érezhetõ lesz. 

Rendkívüli orosz tûzhelyzet

Hírösszefoglaló

Iráni bevetést gyakorolva zu-
hanhatott le egy izraeli szállító

helikopter Romániában a múlt
héten. Izraeli katonák egy lehet-
séges iráni bevetést szimulálva
gyakorlatoznak Romániában, a
The Times vasárnapi kiadásának
értesülése szerint a múlt héten le-
zuhant katonai helikopter is a kö-
telék része volt. A Sikorsky CH-
53 Sea Stallion típusú helikopter
szerencsétlenségében hat izraeli
és egy román katona vesztette
életét.

Hivatalos bejelentés szerint az
izraeli és a román hadsereg közös
hadgyakorlatot tart Blue Sky
2010 elnevezéssel. A The Times
tel-avivi beszámolójában izraeli
katonai forrásokra hivatkozva vi-
szont azt írta, hogy az izraeli fél
egy esetleges iráni hadmûvelet
végrehajtását gyakorolja. A szi-
muláció részeként többek közt a
különleges erõk szállítását, kuta-
tó- és mentõakciók idegen kör-

nyezetben történõ végrehajtását
gyakorolják. „Okkal esett Romá-
niára a választásunk” – mondta
az izraeli légierõ névtelenül nyi-
latkozó egyik katonája. Egyebek
között Románia ugyanolyan tá-
volságra fekszik Izraeltõl, mint
Irán, és ugyanúgy ismeretlen te-
rep – jegyezte meg, hozzátéve,
hogy a romániai gyakorlat révén

megtudhatják, miként lehet meg-
kerülni az orosz tervezésû légvé-
delmi- és radarrendszert. A had-
gyakorlatban részt vevõ nyolc iz-
raeli helikopter görögországi tan-
kolással tette meg a mintegy 1500
kilométeres távolságot.

A szerencsétlenül járt gép ügyé-
vel kapcsolatban kiderült: a fedél-
zeten tartózkodó román katona
megfigyelõként volt jelen, a dön-
téseket az izraeli katonák hozták.

Izrael és Románia 2006-ban írt
alá együttmûködési megállapo-
dást, amely lehetõvé teszi az izra-
eli légierõ számára, hogy Romá-
niában gyakorlatozzon. Román
katonai elemzõ szerint nem ritka,
hogy izraeli csapatok Romániá-
ban tartanak gyakorlatot, az
„együttmûködésnek hagyomá-
nya van”. 

Lemondott
Bartha Csaba

Mike Mullen, az amerikai hadsereg egyesített vezérkari tanácsának
fõnöke az NBC, amerikai tévé „Meet the Press” címû vasárnapi
mûsorban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak kész az Iráni
elleni támadási terve. Mullen azonban nyugtalan a csapásmérés le-
hetséges válaszreakciója miatt. Az admirális úgy fogalmazott, hogy
„a katonai akció Irán ellen elõre nem látható következményekhez
vezetne a világ egyik legbizonytalanabb térségében.” Mullen meg-
erõsítette ugyanakkor az amerikai kormány álláspontját, amely sze-
rint „elfogadhatatlan, hogy Irán atomfegyvert készítsen.”

Kész az Irán elleni támadás amerikai terve

A Sikorsky CH-53 Sea Stallion típusú helikopter

Harcban a lángokkal. Az oroszországi erdõtüzek halálos áldozatainak száma tegnap 34-re emelkedett

Hírösszefoglaló

Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár
bejelentette, hogy nemzetközi

vizsgálat indul a Gázába tartó se-
gélyhajók ügyében, amelyeket Iz-
rael májusban megtámadott, és
ezzel kilenc ember halálát okozta.
Az ENSZ-fõtitkár négy személyt
kér fel a feladat elvégzésére. A tes-
tületet Geoffrey Palmer volt új-zé-
landi kormányfõ és a hivatalából
távozóban lévõ Álvaro Uribe ko-
lumbiai elnök vezeti majd, és lesz
egy-egy török és izraeli tagja is.
Az utóbbiak kiléte még nem is-
meretes. Benjámin Netanjahu iz-
raeli miniszterelnök kormánya tá-
jékoztatta Ban Ki Munt, hogy Iz-
rael részt vesz a vizsgálatban,
mondta egy jeruzsálemi kor-
mányszóvivõ, aki szerint „bizto-
sak benne, hogy a tények mellet-
tük szólnak, ezért egyáltalán nem
okoz gondot egy szavahihetõ, ob-
jektív testület”. A jeruzsálemi
döntés a részvételrõl fordulatot je-
lent a korábbiakhoz képest, mert
Izrael általában gyanakvással te-
kintett az ENSZ-re, és többször is
részrehajlással vádolta a világ-
szervezet bizonyos testületeit. Tö-
rökország kedvezõen fogadta
mind az ENSZ-döntést a vizsgá-
latról, mind pedig az izraeli
együttmûködési készség kinyilvá-
nítását. A vizsgálóbizottság au-
gusztus 10-én kezdi meg munká-
ját, és várhatóan szeptember kö-
zepére készül el az elsõ jelentésé-
vel. Az izraeli haditengerészet
kommandósai május 31-én meg-
támadtak egy török hajót, amely
a blokád ellenére megpróbált se-
gélyt bejuttatni Gázába. Összetû-
zés alakult ki, amelyben kilenc
aktivista életét vesztette. 

Izrael igen
az ENSZ-nekIránba készülhetett

a lezuhant gép



M. Á. Zs.

Tisztázó beszélgetésre hívta a
Demokrata–Liberális Párt

(PD-L) vezetõsége Crisian Predát,
miután az európai parlamenti
képviselõ nagyon vehemens kriti-
kákat fogalmazott meg Emil Boc
kormányfõ ellen. Preda szerint a
miniszterelnök tulajdonképpen a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
malmára hajtja a vizet, ugyanis
kudarcra ítélt gazdasági intézke-
dései odavezettek, hogy az embe-
rek ismét a PSD felé fordultak.
„Ugyanott vagyunk, ahol 2000-
ben álltunk, a PSD uralja a közbe-
szédet” – fogalmazott az EP-
képviselõ. Hozzátette: fordítottan
arányos összefüggés van a Boc-
kabinet gazdasági intézkedései-
nek hatása és a PSD felemelkedé-
se között. „Ahelyett, hogy kilábal-
nánk a gazdasági válságból, a kor-
mány közvetlenül hozzájárul ah-
hoz, hogy a PSD politikai tõkét
gyûjtsön” – fejtette ki Preda. Sze-
rinte Boc legnagyobb problémája,
hogy „azt hiszi, biciklivel is el le-
het jutni a Holdra”. „Az a mi fel-
adatunk, hogy felvilágosítsuk, eh-
hez más utazási alkalmatosságra
van szükség; hasonlóképpen a
gazdasági válságból is csak akkor
tudunk kilábalni, ha egyéb mód-
szereket vetünk be” – ironizált az
EP-képviselõ. 

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Több mint egy héttel azután,
hogy Traian Bãsescu államfõ

azzal a kéréssel fordult a parla-
ment vezetõségéhez, hogy au-
gusztus elsõ felére hívjon össze
rendkívüli parlamenti ülésszakot
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény módosítása
céljából, a házbizottság még min-
dig nem tudott közös nevezõre
jutni az idõpontot és a napirendet
illetõen. 

Elõbb a felsõház elnöki tisztsé-
gét ideiglenesen betöltõ Dan
Voiculescu, a Konzervatív Párt
(PC) alapító elnöke levélben szó-
lította fel Traian Bãsescu állam-
fõt, írja újra a parlament rendkí-
vüli együttes ülésének összehívá-
sára vonatkozó kérését, mivel ez
hiányos, ugyanis az államfõ ké-
résében nem szerepel az ülés
idõpontja. Erre a kérésre az el-
nöki hivatal azonnal reagált, rá-
mutatva, hogy az államfõ au-
gusztus elsõ felére, tehát 1–15.
közötti intervallumra gondolt. A
demokrata-liberálisok „fellázad-
tak” az államfõ akarata ellen,
ugyanis azt javasolták a házbi-
zottsági ülésen, hogy az augusz-
tus 16-ával kezdõdõ héten üljön
össze a plénum a Bãsescu által
javasolt témák megtárgyalása
céljából. 

Az RMDSZ egyetért

A rendkívüli parlamenti ülés-
szakkal az RMDSZ is egyetért.
„Úgy tudom, az ülésszak össze-
hívását egyetlen párt sem ellenzi.
Ha ennyire sürgõs, mi is készen
állunk a munkára” – jelentette ki
Fekete Szabó András szenátusi
frakcióvezetõ. A politikus azon-

ban még nem tudta megmonda-
ni, mikor ülne össze újra a parla-
ment. Tájékoztatása szerint ko-
rábban felmerült, hogy a rendkí-
vüli ülésszakot augusztus 9. és
13. között tartsák meg, az idõ-
pont késõbb augusztus 16. utánra
tolódott. Az eljárás szerint az
ülésszakot a két házbizottságnak
kell összehívnia, ez a két testület
dönt a napirendi pontokról is.
Szintén a képviselõház és a sze-
nátus vezetõsége dönt arról,
hogy az ülésszakon tárgyalandó
törvények elõkészítéséhez össze-
hívják-e az illetékes szakbizottsá-
gokat. „Ha az ANI-törvényt tár-
gyaljuk, akkor elõbb össze kell
hívni a jogi, illetve az emberjogi
bizottságot. Jelenleg még azt sem
tudjuk, hogy mi lesz az eljárás: a
kormány dolgozza-e ki a jogsza-
bály új tervezetét vagy pedig a
szakbizottságok írják át a tör-

vényt úgy, hogy az megfeleljen
az alkotmánynak” – magyarázta
lapunknak a frakcióvezetõ.

Mi lesz a napirend?

Amúgy a rendkívüli ülésszak
napirendje okozza a legkomo-
lyabb nézeteltérést az államfõ és
az ellenzéki pártok között, ugyan-
is ez utóbbiak további megvitatan-
dó témákat javasoltak, amiket
Traian Bãsescu államfõ a kezde-
ményezõ jogával lesepert az asz-
talról, és arra biztatta a liberális és
szociáldemokrata honatyákat,
hogy indítványozzanak maguk is
egy másik rendkívüli ülésszakot.
„Egyetértünk az ülésszak összehí-
vásával, de nem vagyunk hajlan-
dók tollbamondást írni Traian
Bãsescu után” – fogalmazott
Varujan Vosganian, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) alelnöke. Sze-

rinte további témákat is napirend-
re kellene venni: a már benyújtott
gazdaságélénkítõ törvényterveze-
tek kérdését, valamint a pénzügyi
és adminisztratív tematikájú a sür-
gõsségi kormányrendeletek ügyét. 

A tanügyit halasztanák

Az RMDSZ nem ragaszkodik
az ANI mûködését szabályozó
törvényen kívül más jogszabályok
napirendre tûzéséhez. „A tanügyi
törvény napirendre tûzése nagyon
rossz ötlet volna, egy ilyen fontos
jogszabályt nem lehet három-
négy nap alatt összecsapni” – je-
lentette ki Fekete Szabó. A politi-
kus emlékeztetett: augusztus utol-
só hetében összeül a szenátus ok-
tatási szakbizottsága, hogy az õsz-
szel kezdõdõ ülésszakra készül-
hessen el a tanügyi törvény plé-
num elé terjesztendõ változata. 
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Emil Boc napjai aligha-
nem megszámláltattak –
ezt Traian Bãsescu már
akkor eldöntötte, ami-
kor szeptemberig adott
úgymond türelmi idõt
a kormánynak. Az ál-
lamfõt és a kabinet tel-

jesítményét ismerve ezzel
korántsem újabb esélyt akart biztosítani
Bocnak és csapatának, hanem csak a me-
nesztést kívánta kissé elodázni, megfelelõ sze-
mélyt keresve a miniszterelnöki tisztségre. 
A Demokrata–Liberális Párt legnagyobb
gondja ugyanis az, hogy ugyanolyan egysze-
mélyes párttá vált, mint a Nagy-Románia
Párt: Traian Bãsescu hiányában gyakorlati-
lag eltûnne a politikai színtérrõl, ahonnan
még így is rohamléptekkel szorul ki, leg-
alábbis a legfrissebb közvélemény-kutatások
szerint, nagyrészt a demokrata-liberális tárca-
vezetõk dilettantizmusa miatt. A Boc-kabinet
szinte semmit sem tett a gazdasági-pénzügyi
válság elmélyülése ellen – kilábalásról már
szinte senki sem beszél –, így aztán miután
hiúnak mutatkozott a remény, miszerint a
kormány jelentõs beruházásokkal védi ki a
válsághelyzet negatív hatásait, a lakosság
már azzal is megelégedett volna, ha Boc csa-
pata lemond kapkodó, fejetlen és a nadrág-
szíjmeghúzás primitív eszközére támaszkodó
„válságkezelõ programjáról”. Mivel ezt sem
tette meg, ráadásul az alkotmányjogász által
– legalábbis papírforma szerint: – vezetett
csapat alkotmányellenes törvényt hozott, a
kabinetnek nincs más választása, mennie
kell. Az államfõi párt – és Traian Bãsescu –
másik nagy problémáját éppen a kabinet
népszerûségi zuhanórepülése jelenti, aminek
már csak a Victoria-palotabeli gárda megújí-
tása vethet véget.
Persze erre sincs semmilyen garancia. Az új
kormányra és miniszterelnökre rendkívül ne-
héz feladatok várnak: megoldást kell találnia
a bérek, nyugdíjak, egyéb szociális juttatások
kifizetésére, tekintve, hogy ígéretének megfele-
lõen a jelenlegi korlátozások és megvonások
csak év végéig érvényesek. Mindehhez legke-
vesebb havi egymilliárd euróra lenne szükség,
továbbá szakember(ek)re, aki(k)bõl úgyszin-
tén nem kis hiány van a demokrata-liberáli-
soknál. Márpedig Traian Bãsescuék aligha
számíthatnak a szociáldemokraták és a nem-
zeti liberálisok együttmûködésére, mivel a két
tömörülés egyértelmûen arra játszik, hogy el-
lenzékben maradva, a demokrata-liberálisok
politikai öngyilkosságát kivárva nyeri majd
meg a választásokat.
Politikai megfigyelõk szerint ilyen körülmé-
nyek között szakértõi kabinetre lenne szük-
ség, amelynek tagjai nem kényszerülnek a
politikai széljáráshoz igazodni, a pártklien-
sek érdekeit elõtérbe helyezni, és nem a helyi
vezetõk politikai színezete szerint osztják el a
közpénzeket.
A Johannis-tapasztalat azonban azt mutatja,
hogy az államfõ nem hajlandó kiengedni ke-
zébõl a kormány fölötti ellenõrzést. Így nagy
valószínûséggel továbbra is csak olyan sze-
mélyt fogadna el a kormány élén, aki – a je-
lenlegi miniszterelnökhöz hasonlóan – szolga-
ian követi útmutatásait, a pártérdeket az or-
szág érdekei fölé helyezve. Bárkire is esik hát
majd a választása, az csak egy újabb Emil
Boc lesz. Alias Traian Bãsescu.

Román lapszemle

Kormány(fõ) kerestetik

Bogdán Tibor

Mivel a tél folyamán jelentõsen mege-
melkednek Bukarestben a fûtési költségek,
a hatóságok arra gondolnak, hogy napele-
mek felszerelésével enyhítenek majd a
fizetési gondokon. (Click) Románia
újabb negatív rekordot döntött: az elsõ
félévben több mint 10 millió eurót kénysz-
erült kifizetni az Európai Emberjogi Bíró-
ságon elveszített perek nyomán. (Curentul)

Az oroszok által tervezett Déli Áramlat
nevû földgázvezeték megépítése nem
jelenthet prioritást az Európai Bizottság
számára – közölte az energetikai európai
biztos szóvivõje, Marlene Holzner.
(Curierul naþional) 

„Rendkívüli” nézeteltérés

Berendelték 
Cristian Predát ÚMSZ

Elkésettnek és fölöslegesnek
nevezte a Nemzetközi Valuta-

alap (IMF) romániai küldöttségé-
nek találkozókérését Victor Ponta,
azzal vádolva a Jeffrey Franks ve-
zette küldöttséget, hogy a Boc-
kormány az IMF jóváhagyásával
hajtja végre „stupid és inkoherens
intézkedéseit”. Hozzátette, nem
hajlandó találkozni az IMF-kül-
döttséggel csak azért, hogy ez „ki-
pipálhassa” a PSD-t is. Szerinte
az IMF elvesztette hitelét, ugyan-
is 2010-re vonatkozóan is gazda-
sági növekedést prognosztizált.
„Tavalyi elõrejelzéseik nem váltak
be, ezért a mostaniakban sem bí-
zunk” – fejtette ki Ponta. A PSD
elnöke szerint lejárt a protokollá-
ris találkozók ideje, ha az IMF-
küldöttség kíváncsi lett volna az
ellenzék véleményére, akkor ko-
rábban, a döntések meghozatala
elõtt kellett volna érdeklõdnie. A
PSD-vel ellentétben a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) vezetõi elfo-
gadták az IMF meghívását, és ma
délután négytagú liberális delegá-
ció találkozik a pénzintézet kül-
döttségével. „Szeretnénk választ
kapni egy pár kérdésünkre azok-
kal a megoldásokkal kapcsolat-
ban, amelyekrõl a kormány és a
jegybank vezetõivel megegyez-
tek” – magyarázta a pozitív visz-
szajelzés okát Varujan Vosganian
liberális alelnök.  

Kipipál az IMF?
M. Á. Zs.

Korábbi nyilatkozatait felül-
írva Victor Ponta szociálde-

mokrata pártelnök tegnap beje-
lentette: alakulata az õszi parla-
menti ülésszakban mindenkép-
pen benyújtja tervezett bizalmat-
lansági indítványát. Mint ismere-
tes, Ponta korábban attól tette
függõvé a kezdeményezés szava-
zásra bocsátását, hogy azt mini-
mum 236 honatya írja alá. „Ülés-
szakonként egy bizalmatlansági
indítványhoz van jogunk. Mint
tudják, csak nekünk van meg a
benyújtáshoz szükséges aláírás-
számunk, ezért garantálhatom,
hogy nem hagyjuk ki ezt a lehe-
tõséget” – fejtette ki Ponta. Hoz-
zátette: miután a bizalmatlansági
indítvánnyal megbuktatták a
Boc-kormányt, elõrehozott vá-
lasztásokat kell kiírni. „Nem le-
het hatszázalékos támogatással
vagy a parlamentben megvásá-
rolt szavazatokkal kilábalni a
gazdasági válságból” – mondta el
a PSD elnöke. 

A kormánypárti képviselõk ter-
vezett „átigazolásával” kapcsolat-
ban, Ponta megjegyezte, a hí-
vószó „egy új politikai konstruk-
ció” lesz. Leszögezte, a jelenlegi
kormánypártokhoz tartozó kép-
viselõk és szenátorok csak abban
az esetben kapnak bebocsátást a
PSD-be, ha a befogadó megyei
szervezet is szívesen látja õket. 

Emilian Frâncu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) szenátusi
frakcióvezetõ-helyettese elmond-
ta: 32 olyan demokrata-liberális
honatyát azonosítottak, akik elé-
gedetlenek a kormánypárt köz-
ponti vezetõségével, és ezek kö-
zül tizenkettõvel „elõzetes meg-
beszéléseket” folytatnak a PNL-
be való átigazolásról. Hozzátet-
te: elsõsorban moldvai és erdélyi
honatyákról van szó, majd neve-
sítés nélkül elárulta, hogy nyolc
szenátort és négy képviselõt „cé-
loztak meg”. A bizalmatlansági
indítvány sikere és a Traian
Bãsescu államfõ felfüggesztése
utáni lehetséges forgatókönyv-
nek Frâncu valószínûnek tartot-
ta, hogy az államfõi teendõket
ideiglenesen ellátó Mircea
Geoanã felsõházi elnök „Klaus
Johannis nagyszebeni polgár-
mestert vagy más, politikailag
nem elkötelezett közszereplõt”
bíz meg a kormányalakítással.
Ezt a feltételezést erõsíti az is,
hogy Crin Antonescu az Antena
3 hírtelevíziónak leszögezte: ala-
kulata csak abban az esetben haj-
landó megszavazni a bizalmat-
lansági indítványt, ha elõtte sike-
rül megegyezni arról, hogy mi
következik annak elfogadása
után. Ismételten hangsúlyozta: a
PNL semmiképpen nem fog a
PD-L-vel kormányozni mindad-
dig, amíg az Traian Bãsescu irá-
nyítása alatt áll. 

Gyûjtik a bizalmatlankodókat

Mindenki egyetért a rendkívüli ülésszak összehívásával, de más-más napirenddel Fotó: Tofán Levente



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2010. augusztus 3., kkeedddd4

B. T.

Jóllehet a gazdasági-
pénzügyi válság idõsza-

kában jelentõs mértékben
megnõ a beruházások, min-
denekelõtt az infrastrukturá-
lis befektetések fontossága,
Romániában úgy tûnik, idén
sem épül jóformán egyetlen
kilométernyi autópálya sem –
amire Radu Berceanu közle-
kedési tárcavezetõ egyébként
nemrégiben ígéretet is tett.

Teljes a bizonytalanság

A jelek szerint tovább ha-
lasztódnak a Bukarestet Bu-
dapesttel összekötõ észak-er-
délyi sztráda munkálatai, mi-
után az Európai Bizottság il-
letékesei közölték: az uniós
finanszírozó intézetek nem
tekintik prioritásnak a
Brassó–Comarnic közötti pá-
lyaszakasz megépítését. Az
Országos Autópálya Társa-
ság igazgatója, Dorina Tiron
szerint konkrétan arról van
szó, hogy sem az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési

Bank, sem az Európai Beru-
házási Bank nem hajlandó
meghitelezni a munkálatok
költségét a sztrádaszakasz el-
készítését felvállaló Aktor-
Vinci görög–francia vegyes
cégnek, amely idén év elején
így lemondott a román ál-
lammal megkötött partneri
szerzõdésrõl, mivel ily mó-
don neki kellett volna fedez-
nie a beruházáshoz szüksé-
ges összeg oroszlánrészét.
Radu Berceanu közlekedési
miniszter ekkor ígéretet tett
arra, hogy hamarosan meg-
találják az építkezés beindítá-
sának módját, ám azóta sem
történt semmi. 

Korábban az építõk felvál-
lalták azt is, hogy saját költ-
ségükbõl fedezik a szükséges
építési tervek elkészítését,
cserébe viszont 30 éven át
õket illetné meg a sztrádadíj,
majd a pályaszakasz a román
államhoz kerülne, amely ezt
követõen szabadon eldönt-
hetné, maga adminisztrálja-e
a továbbiakban vagy kon-
cesszióba adja azt. Ehhez ké-
pest a román illetékesek most

még azt sem tudják, hogy
idén egyáltalán kiírnak-e
újabb versenytárgyalást a
tervbe vett autópályának erre
a szakaszára. Mi több, a köz-
lekedési tárcavezetõ, saját,
korábbi nyilatkozatára rácá-
folva, maga is másodlagos je-
lentõségûnek mondotta a
Brassó–Comarnic sztrádát, a
Nagyszeben–Piteºti szakasz
fontosságát hangsúlyozva.
Szerinte eleve hiba volt az
észak-erdélyi sztrádára össz-
pontosítani, és megbízni kivi-
telezésével a Bechtelt, hiszen
a román területen Nagylak-
tól Konstancáig húzódó, 815
kilométeres dél-erdélyi út
minden szakaszára akadt
már finanszírozó, – ideértve
a két milliárd euróba kerülõ,
százhúsz kilométernyi Nagy-
szeben–Piteºti sztrádát is.

Prioritások csereberéje

Szívesen meghiteleznék vi-
szont az európai bankok a
IV. számú páneurópai közúti
folyosó részét képezõ Nagy-
szeben–Piteºti autópályát,

amely az ugyancsak Buka-
rest–Budapest között, de
Dél-Erdélyen át húzódó
sztráda része lenne. A román
hatóságok ezért most ennek
az útszakasznak a kivitele-
zéséhez keresnek építõt, ami
– a versenytárgyalás kiírását,
elbírálását is figyelembe véve
–, ismét hosszadalmas folya-
matnak ígérkezik, miközben
Románia 321 kilométer autó-
pályával továbbra is uniós se-
reghajtó lehet. 

A lemaradás oka minde-
nekelõtt az egymást követõ
kormányok eltérõ infrastruk-
turális stratégiájával magya-
rázható. Mi több, nem egy-
szer egy-egy kormány maga
is többször változtatott a pri-
oritásokon. Így például 1996-
ban a kabinet kormányhatá-
rozatban szögezte le a sztrá-
daépítés legsürgetõbb felada-
tait. Ekkor Traian Bãsescu
állt a szaktárca élén. a doku-
mentum öt nagy sztrádaépí-
tési projektet tartalmazott, a

megépítendõ autópályák
összhossza csaknem 1200 ki-
lométer lett volna. Szakem-
berek véleménye szerint en-
nek több mint a fele mára
már elkészülhetett volna –
minderre meglett volna a po-
litikai akarat. Csakhogy há-
rom esztendõ kellett csupán
ahhoz, hogy az említett kor-
mányrendeletet elfogadja a
parlament, amely maga is
változtatott a dokumentumo-
kon, közel 1500 kilométerre
növelve a tervbe vett sztrádák
összhosszát. 

Idén: nulla kilométer

Az építés szempontjából a
negatív rekordot magasan a
tengerpart felé vezetõ Nap
autópálya tartja, hiszen eseté-
ben a munkálatok még Cea-
uºescu idejében elkezdõdtek,
ekkor készült el a Feteºti–
Cernavoda szakasz. 1990
után rátértek a Buka-
rest–Fundulea sztráda építé-

sére, majd csakhamar le is
álltak vele, a munkát csak
2000 után, Miron Mitrea
szakminiszter kezdeménye-
zésére folytatták, de a sztráda
mindmáig nem készült el tel-
jesen. Végül is 2000–2004
között nem egészen 100 kilo-
méter autópályát adtak át a
forgalomnak.

A Nãstase-kormány idején
megszületett a megállapodás
az amerikai Bechtel céggel az
észak-erdélyi sztráda megépí-
tésérõl – mindeddig 42 kilo-
méter készült el belõle, az is
csak tavaly. Amint Radu
Berceanu kijelentette, idén
egyetlen kilométernyi pálya
sem készül el. Dorina Tiron
szerint azonban a munkála-
tok nem állnak le teljesen,
még ebben az esztendõben
tovább dolgoznak majd a
Cernavodã–Medgidia és
Medgidia–Konstanca sztrá-
daszakaszon, és épül Nagy-
szeben, Temesvár és Arad
körgyûrûje is. 

Románia – a sztrádák sereghajtója

Gy. Z.

„Vita egy pohár vízben”
– írja a Neues Deutschland

címû német szocialista napi-
lap (az egykori keletnémet ál-
lampárt központi orgánumá-
nak utóda) a két érintett or-
szág egymással ellentétes ál-
láspontjáról a határvonal
meghúzásával és a Duna-del-
ta kérdésével kapcsolatban, s
hozzáfûzi: aligha van re-
mény arra, hogy Brüsszel el-
vállalja a döntõbíró szerepét.
A területi vitában azonban
Ukrajna maga mellett tud-
hatja Oroszországot. 

Hajózó útvonal

Kijev az elmúlt évben pa-
naszt emelt a hágai Nemzet-
közi Bíróságnál amiatt,
hogy egyes területek tulaj-
donjoga a Fekete-tengernél
Romániához került. Az íté-
letet Ukrajna tisztességtelen-
nek nevezte, s a két ország
közötti vita magva a Duna-
deltához helyezõdött át.
Ezen a területen ugyanis
egyetértésnek kellene ural-
kodnia. A közösen aláírt do-
kumentum szerint a határ a
Duna széles fõágának köze-
pén húzódna, a romániai

Babin és az ukrajnai Majkan
sziget között.

Tavasszal viszont diplomá-
ciai forrásokból az terjedt el,
hogy Bukarest igényt tart ez
utóbbira is, aminek alapjául a
vízfolyás természetes átala-
kulása szolgál. A megválto-
zott áramlás miatt a hajók-
nak most a Majkan és az uk-
rán part között kell elhaladni-
uk. Ezáltal tehát a folyókö-
zép – és így a határ is – más-
hová helyezõdött át. Az érve-
lés úgy szól, hogy ezért Uk-
rajnának föl kell adnia a szi-
getet, amit azonban Kijev
magától értõdõen hevesen el-
utasít. Gennadij Zadirko uk-
rán parlamenti képviselõ
egyértelmûvé tette: Románi-
ának hajózó útvonalra van
szüksége, nem pedig a sziget-
re, amelyet néhány kisebb
szigettel együtt az 1945-ben
megkötött jaltai szerzõdés ér-
telmében át kellett adnia az
akkori Szovjetuniónak. 

Egy titokzatos harmadik

A két ország között április-
ban diplomáciai tárgyalások
folytak a kérdésrõl – minden
eredmény nélkül. Ukrajna
azt veti Románia szemére,
hogy „gerilla-taktikát” foly-

tat. Májusban és júniusban
ugyanis román oldalon meg-
nyitottak néhány töltést,
hogy a sulinai ágba több víz
jusson, s ezáltal ismét hajóz-

hatóvá váljék, ugyanakkor
azonban az ukrán parti terü-
leteket elárasztotta a folyó. A
gátak megnyitására termé-
szetesen a rendkívüli idõjá-

rás, a romániai árvizek szol-
gáltak valós indokul.

A Johannes Hahnnal, az
Európai Unió regionális biz-
tosával folytatott megbeszé-

lései során Mikola Azarov ki-
jevi kormányfõ panaszt
emelt a változtatás miatt, azt
állítván, hogy Bukarest a ha-
jóforgalmat ismét a saját ki-
kötõibe kívánja terelni. Az
ügyben azonban az EU-biz-
tos nem foglalt állást, viszont
egy megállapodásra épített
szabályozás szükségességét
hangsúlyozta. Vitalij Kulik, a
Duna-delta kérdésének uk-
rán szakértõje úgy véli, a te-
rületi vitában egy „harmadik
fél” is érdekelt. Jóllehet nem
akar nevet mondani, Ukraj-
nában úgy gondolják, hogy
Kijev és Bukarest vitájában
az egyik oldalon Oroszor-
szág, a másikon az Egyesült
Államok áll a háttérben. Bu-
karest ugyanis – állítják –
mindezideig következetes of-
fenzívában védi Washington
európai érdekeit. Az viszont
teljesen egyértelmû, hogy
Ukrajna számíthat Moszkva
támogatására.

Az EU alkupozíciói

A perlekedés mindazonál-
tal nem csupán egy EU-tag
és egy EU-n kívüli ország
ügye. Ha ugyanis romlik az
orosz–ukrán viszony, megnõ
az uniós határzóna kockázati
tényezõje is, ezért Brüsszel
kénytelen lesz kiegyezni az
ukránokkal. Ha pedig ez
megtörténik, akkor szembe
találja magát az oroszok-
kal. Románia ebbõl a szem-
pontból csak ronthat a hely-
zeten, mert meggyengítheti
az EU alkupozícióit. 

A Duna megosztja Romániát és Ukrajnát
A Románia és Ukrajna közötti határ-
viszály minden olyan tulajdonsággal
rendelkezik, amelyre egy nemzetközi
konfliktus kifejlõdéséhez szükség van.
A kijevi kormány az Európai Unió
közremûködését kérte.

Jelenleg két mesterséges csatorna halad a
Duna-deltán keresztül, mindkettõ a román
részen. Ukrajna 2004-ben kezdte meg a
Bisztroje-csatorna munkálatait, ez még egy
hajózási útvonalat jelent majd a Duna-del-
ta ukrán szakasza és a Fekete-tenger kö-
zött. Az EU viszont azt tanácsolta Ukraj-
nának, hogy állítsa le az építkezést, mivel
fennáll a veszélye, hogy a deltavidék párat-

lan vízi világa károsodik. Leonyid Kucsma
elnöksége alatt (1994–2005) azonban az uk-
rán fél folytatta a beruházást. Utóda, Viktor
Juscsenko 2005-ben tett romániai látogatá-
sa alatt a két fél megegyezett, hogy a csator-
na további sorsát szakmai szempontok sze-
rint döntik el. Hosszú távon Ukrajna min-
denképpen csatornát tervez, ha nem a
Bisztrojét, akkor egy másikat.

Csatornák a Duna-deltában

Romániában a közúti szállítás jelenti a
közlekedés leggyakoribb formáját. A
közutak összhossza 81 693 kilométer.

A közutak globális sûrûsége ezer négy-
zetkilométerenként mindössze 33,5 kilo-
méter, ami háromszor kevesebb az uniós
átlagnál.

Ennél is rosszabb a helyzet az autópá-

lyák esetében: 1000 négyzetkilométeren-
kénti globális sûrûségük alig 1 kilométer,

Romániát egyetlen uniós tagországgal
sem köti össze közvetlenül autósztráda.

Romániában csupán Bukarest és
Piteºti, Bukarest és Cernavodã valamint
Aranyosgyéres és Gyalu között épült ed-
dig autópálya.

Negatív rekordok

Csatornaépítési láz a Duna-deltában. Veszélybe kerülhet a térség csodálatos élõvilága?

Románia az autópályák tekintetében is a legrosszabbul áll
az Európai Unió szintjén. A lemaradás oka mindenekelõtt
az egymást követõ kormányok eltérõ infrastrukturális stra-
tégiájával magyarázható. Mi több, nem egyszer egy-egy
kormány maga is többször változtatott a prioritásokon.



Úgy tûnik, Elena Udreán átok ül. Idegen-
forgalmi minisztersége kudarcok sorozatává
vált. Nehezen és sok segítséggel ül fel a lóra,
rosszul biciklizik, nem volt szerencsés sem a
csokoládé osztogatása, sem a magas sarkú
cipõk adományozása, és a máramarosi
szoknyácska is elõnytelennek bizonyult.
A miniszterasszony legnagyobb gondja
azonban az országbranddel van. A tavalyi-
ról (Land of choice) kiderült, hogy valaki
már korábban levédte. (Pedig Marius Moga
egész szép, igazi manelékre emlékeztetõ
himnuszt írt neki.) Az ideirõl (Explore the
carpatian garden) pedig az a hír járja, hogy
lopott. A brand-et készítõ spanyol cég, a
THR állítólag nem eredeti logót használt
fel, hanem egy internetes katalógusból ol-
lózta ki a sok kommentárt fakasztó zöld le-

velecskét. A dolgot egy
blogger fedezte fel, aki a
neten szörfözve belebu-
kott a két szinte azonos
grafikába. Magam is egy-

más mellé tettem a
kettõt, és a hasonlóság
több mint egyértelmû.
Az Antena 3 hírteleví-
zió nemrég arról tudó-

sított, hogy a THR információi szerint vélet-
len egybeesésrõl van szó, ami tízezer esetbõl
egyszer szokott elõfordulni. Elena Udrea
pedig – ugyancsak az Antena 3 szerint – azt
nyilatkozta, hogy mindaddig, amíg a hely-
zet nem tisztázódik, nem fizeti ki a THR-
nek a potom 900 ezer
eurót. Hogy ez a pénz sok
vagy kevés, arról most nem
elmélkedem, állítólag egy
brand kidolgozása eszten-
dõkig tart, hosszas szocio-
lógiai felmérések és elmé-
lyült kutatómunka elõzi
meg. Az viszont bizonyos-
ra vehetõ, hogy az ország brandje nélkül
még megéltünk volna valahogyan egy ideig,
de alacsony bérekkel, rossz egészségügyi el-
látással és gyatra minõségû oktatással már
sokkal kevésbé.
A malõr – ha az – formálisan  nem varrha-
tó a miniszterasszony nyakába, bár a tárca-
vezetõ nagyvonalúsága, amellyel tanácsadó
cégeket honorál, mindig felveti a visszaélés
gyanúját is, no de ne spekuláljunk. Az vi-
szont igen, hogy számára – aki mellesleg
regionális fejlesztési miniszter is – nem az
infrastruktúra javítása, a turisztikai csoma-

gok tartalma, az idegenforgalmi szabályo-
zás, az adekvát ágazati politika kidolgozá-
sa az elsõdleges, hanem a brand. Ez na-
gyon sokat elárul ennek a kormány filozó-
fiájáról: Nem a cselekvés a fontos, hanem
a kommunikáció. Nem dolgozni kell, ha-

nem eladni a semmit és a
rosszat. 
Ha viszont már nem élhe-
tünk brand nélkül, akkor –
bár nem vagyok brand-sza-
kember – azt hiszem, hogy
a THR brandje (ha ugyan
az övé) nem jó. Pontosab-
ban nem a romániai turiz-

mus promóciója szempontjából jó. A logó
számomra sokkal inkább környezetvédõ
üzenetet hordoz. A sok zöld, a levél és a
tiszta víz imidzse nem feltétlenül és nem el-
sõsorban arra ösztönöz, hogy kirándulni
menjek Romániába, hanem arra, hogy
gyûjtsem szelektíven a hulladékot, ne sze-
meteljek az erdõben, használjam keveseb-
bet a gépkocsimat stb. Aki pedig környezet-
tudatos magatartást akar tanulni, az kevés-
sé valószínû, hogy Romániát fogja választa-
ni, hanem sokkal inkább a skandináv orszá-
gokat.

Mindent összevetve, úgy tûnik, hogy egy el-
kapkodott, tartalmatlan és koncepciótlan
idegenforgalmi politikával áldott meg ben-
nünket a nagy Zeusz, s ennek a magyar
himnuszbeli balsorsot idézõ brand csak az
egyik – és nem is a legjelentõsebb – szelete.
Egyébként mivel magyarázhatnánk azt,
hogy a román tengerpartra látogatók nyolc-
van százaléka belföldi turista, hogy tavaly
tíz százalékkal csökkent a Romániába láto-
gató külföldiek száma, hogy idegenforga-
lom tekintetében Bulgária is megelõzött
bennünket? Mivel magyarázható a vendég-
látóipar elmaradottsága, a szolgáltatások
alacsony színvonala és az idegenforgalom-
ban dolgozók jó részének a képzetlensége?
A tengerparti vendéglõk többségében
ugyanazt a flekkent, miccset és sört találni,
mint tíz, húsz vagy negyven évvel ezelõtt, a
pincérek ugyanolyan gorombák vagy
csubukra ácsingózó mímelt negédesek,
mint a fanarióták korában. A komoly üzlet-
emberek pedig a kiszámíthatatlan adópoliti-
ka, a túlburjánzó bürokrácia és korrupció
miatt vonakodnak befektetni az idegenfor-
galomba. 
Ezeket a gondokat pedig még a legjobban
sikerült branddel sem lehet megoldani.

A politikus ritkán teheti azt, ami elvileg s magasabb szem-
pontból helyes volna: meg kell alkudnia a körülményekkel,
s mai, demokratikus világunkban, a tömeg hangulatával is.
Ez a reálpolitika. Bizony, egy csöppet sem irigylem a reál-
politikust, akinek a mai tömeggel kell megalkudnia. A tö-
meg nem ugyanaz, mint a nemzet. A nemzet néha csak
egy-két emberben él, míg az utcán ezren is ordítoznak.
Volt idõ, hogy a magyar nemzet is csak egy-két emberben
élt. Máskor elrejtõzött, tanulószobákban és parasztguny-
hókban. A nemzet a lélek, a tömeg csak a test. Sajnos, a
test uralmának korát éljük, a „tömegek lázadásának” ko-
rát. A modern politika nagy dilemmája éppen ebben van.
Ki fogja visszaállítani a szellemnek régi tekintélyét a tö-
meg elõtt? Ki bírja rá a sokakat, hogy hallgassanak a jó-
zan kevesekre? Ijesztõ paradoxona a demokráciának! Amit
csak a mélyebb s komolyabb kultúra oldhat meg, hogy jó-
vátegye a tömegmûveltség és félmûveltség szörnyû vétkeit.
Mi magyarok nagyszerû nemzeti kultúrát örököltünk,
melynek gyökerei ma is erõsek és termõk. De nevezhetjük-
e ezt a kultúrát közkincsnek, akár csak vezetõ középosztá-
lyunk köreiben is? (…) Ha elvész ez a nemzet, csakugyan
azért vész el (ahogy Széchenyi jósolja Aranynál), „mivel-
hogy tudomány nélkül való”. Tudomány nélkül - azaz mé-
lyebb és szellemibb mûveltség nélkül: ami megadná neki
az igazsággal való nyílt szembenézés megszokását, az em-
beri szellem és erkölcs önbecsülését s a maga helyzetének
s feladatainak megértését e világban. 

Babits Mihály: A tömeg és a nemzet, 1938

Brand a lelke mindennek?
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Orbán Viktor Tusnádfürdõn is kijelentette, hogy nem
akar a bankvilág Che Guevarája lenni. A hasonlítások,
metaforák általában mindig sántítanak kicsit. A két je-
lenség között található azonosságok segítenek (esetleg)
mélyebb érthetõséget adni a közlésnek. Vagy mélyen el-
gondolkodtatnak, mert valami nem passzol a kijelentés
körül. 
Che Guevara, anélkül, hogy idõznénk az életút állomása-
iban, emblematikusan baloldali ikon. A magyar konzer-
vatív középerõt képviselõ Fidesz ezzel a kommunista
névvel idézõjelbe teszi saját harcát a hazai és nemzetközi
hitelintézetek ellen. Jellegzetesen kommunista módon
zajlik a kétfrontos háború: a Magyarországon mûködõ
bankok meg lesznek sarcolva, úgy kétszáz milliárdra,
hogy nehogy már az emberekre kelljen újabb terheket
rakni, a világbank pedig kapott egy ultimátumot, hogy
nehogy már õk mondják meg, milyen legyen az ország
költségvetése. A két háború szétválaszthatatlan, a hazai
bankok több mint kilencven százalékban külföldi tulaj-
donban vannak, a Világbank meg az Unió viszont mi
magunk lennénk, amennyiben csatlakoztunk ezekhez a
szervezetekhez, alakulatokhoz. 
Fizessenek a gazdagok! Ez a politikai üzenet, amit dekó-
dolt mind a nemzetközi sajtó, mind a tömegek. Baloldali
szlogen, bár Che elvtárs radikálisabb megoldásokat java-
solna, világforradalmi célzatossággal. Vagy fölvesszük a
harcot a gaz imperializmus ellen, s akkor a kiirtásában,
eltörlésében vagyunk érdekeltek, vagy tárgyalunk, és köl-
csönösen kielégítõ megoldást keresünk. Ezért nagyon
szerencsétlen dolog idekeverni azt a szakállas pofát a pó-
lókról, mert õ komolyan gondolta a forradalommal meg-
teremtendõ új világot, s bele is pusztult szegény, mert a
kizsákmányolt tömegek nem úgy viselkedtek, ahogy a
brosúrákban megírták a klasszikusok. 
Várhatóan a bankok viszont úgy fognak viselkedni,
ahogy elvárható, tovább fogják hárítani ügyfeleikre a
bankadó terheit, s csak az emberek fizetik meg az új sar-
cot, a nemzetközi hitelminõsítõk és bankszakemberek pe-
dig megtalálják a módját az ellenállásnak, mert mégis-
csak õk osztják a pénzt. Talán a román/görög megoldás
a célravezetõbb. Vállalnak mindenféle megszorítást, s az
IMF cserébe megengedi a hiánycél emelését, netán ad
újabb hitelt. Akkor az emberek sztrájkolni meg tüntetni
kezdenek, mire a kormány, mit is tehetne mást, kicsit la-

zít a gyeplõn, és jelenti az ellenõröknek,
hogy nem lehetett száz százalékban tel-
jesíteni a vállalásokat. Más történelem,
másfajta hagyományok.

Orbán Viktornak el kell döntenie, akar-e
a bankvilág Che Guevarája lenni.

Ha nem akar, akkor ne legyen, mon-
daná a székely bölcsesség stílszerûen,
tusványosan, s le lehetne zárni a
kérdést. Krebsz János
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A tengerparti vendéglõk
többségében ugyanazt 
a flekkent, miccset 
és sört találni, mint tíz,
húsz vagy negyven évvel 
ezelõtt.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Alkoholista az, aki többet iszik az orvosánál.”
Murphy-törvény

A város peremén

Szellem vs. tömeg 

A Kárpátok 
forradalmára

A nap címe. Románia egyetlen esélye egy
apolitikus kormány, Lucian Davidescu,
România liberã.

Magyarázat. Hogy a Romlib szerzõje így
látja, az tûnhet szubjektívnek, ám látlelete,
amibõl kiindul, rémisztõen hasonlít politi-
kusok és szakértõk véleményével: „A
következõ néhány hónapban a távolság az
elkerülhetetlen összeomlás és a hirtelen
talpraállás között hihetetlenül kicsi lesz.”

Begyakorolt lezuhanás. Merészebb hazai
lapok elégtétellel ismertetik a Sunday Times
cikkét, miszerint a Romániában lezuhant
izraeli katonai helikopter a zsidó állam Irán
elleni támadásának tervérõl árulkodik. A
brit lap Romániát titkolózással vádolja a
felkészülési gyakorlat igazi célját illetõen. A
hipotézist valószerûvé teszi, hogy Románia
nagyjából ugyanolyan távolságban van Izra-
eltõl, mint Irán, ismeretlen terepen, hegyek
között lehetett (volna) begyakorolni a hadi-
anyag- és személyszállítást, az (orosz) elhá-
rító rendszerek és radarok elkerülését stb. 

Hunor. Lassan (vagy inkább gyorsan: hol-
nap, szerdán) megjelenik az Academia
Caþavencu új száma, márpedig nem mehe-
tünk el a Kelemen Hunorral Eugen Istodor
által készített interjú mellett. Hunorunk
nagy formában volt: válaszai pontosak,
spontának, mindenekelõtt pedig szelleme-
sek, és mindig van bennük egy kis költõi
metafizika. Például: „– Milyen kérdéseket
tesz fel magának félelmében? – Félelmem-
ben soha nem kérdezek. Mint amikor hirte-
len szembe találod magad egy medvével.
Nem kérdezni kell, hanem futni.” Mi az,
ami ott jön felénk?...

A szõke anticiklon. Alecu Racoviceanu, a
Puterea fõszerkesztõje nem érti, mi történ-
hetett Elena Udreával, hogy feladta korábbi
agresszív harcmodorát, és nem a kon-
testálóit támadja (akár az evidencia ellené-
re), mint eddig, hanem a – spanyol – szer-
zõdéstársát. A PD-L-n belüli táborharcok
lennének az ok, esetleg egy figyelmeztetõ-
csitító telefonhívás? – kérdi a fõszerk. Vála-
szunk: igen. 

A nap álhíre. Emil Boc kijelentette, hogy ha
átvészeljük az összeomlást és van türelmünk
megvárni a fellendülést, utána jó lesz. 



Sz. Zs.

Hat lej fölé emelkedhet
rövidesen az üzemanyag

ára, ha a jelenlegi világgaz-
dasági feltételek nem változ-
nak, vélik a román olajpia-
con jelenlevõ szereplõk,
akik ugyanakkor rámutat-
nak: az árdrágulás nemcsak
a fogyasztó zsebét rövidíti
majd meg, hanem az olaj-
társaságok bevételeit is. A
drágulást számos okkal ma-
gyarázzák: az olaj hordón-
kénti árának várható növe-
kedésével – melyet elõsegít a
dollár árfolyamának erõsö-
dése –szerepet játszik az
olajkonszernek csökkenõ ki-
termelési kedve, illetve a ke-
reslet-kínálat arányának fel-
borulása. (Mint ismeretes, a
világ olajszomjának növeke-
désével párhuzamosan
apadnak a rendelkezésre ál-
ló nyersanyagtartalékok.)
Ehhez hozzájön még Ro-
mániában a hozzáadottér-
ték-adó (áfa/ tva) 24 száza-
lékra való emelése is.

A piaci elõrejelzések sze-
rint egy hordó olaj jelenleg
nyolcvan dollár körül moz-
gó ára már a következõ hó-
napok folyamán kilencven
dollár fölé emelkedhet,
mely 2011-ben már a száz
dollárt is meghaladhatja.
„Ha az olaj világpiaci értéke
emelkedik, az árdrágulás
folytán a kereslet további
megcsappanásával kell szá-
molnunk” – vélekedett a Bu-
sinessmagazin által megszó-
laltatott Nicolae Tampiza, a

Lukoil Románia csoport el-
nöke, hangsúlyozva, a ro-
mániai vásárlóerõ gyengülé-
se már eddig is arra késztet-
te az üzemanyag-ágazat sze-
replõit, hogy a túlélés érde-
kében a lehetõ legalacso-
nyabb árral dolgozzanak. A
szakember az üzemanyag
kérdését a következõ évek
legnagyobb globális fenye-
getésének tartja. 

Kényszerû 
takarékosság 

Miután tavaly húszszáza-
lékos piaci visszaesést kel-
lett elszenvednie az ágazat-
nak, 2010 elsõ negyedév-
ében tovább csökkent a ke-
reslet a román kutaknál. A

Businessmagazin által készí-
tett körkép szerint a Mol 4,5
százalékot, a Rompetrol, il-
letve a Lukoil mintegy hét
százalékot, míg a Petrom ti-
zenhat százalékos hiányt
kellett hogy elkönyveljen az
év elsõ három hónapjában –
melyet nagyrészt a nagyke-
reskedelmi megrendelések
okoztak. Nemcsak a külön-
bözõ szállítási vállalatok let-
tek feltûnõen takarékosab-
bak az üzemanyaggal, de az
építkezéssel foglalkozó cé-
gek, illetve a közszféra in-
tézményei is jelentõsen visz-
szafogták autóflottájuk
használatát.

A kétszáz dollár hordón-
kénti árat is elérheti 2013-ra
az olaj ára – erõsítette meg

legutóbb a  Chatham House
brit think-tank cég legfris-
sebb elõrejelzésében – mely
eddig nem látott mértékben
emelheti meg az üzem-
anyagárakat. A világhírû
Lloyd’s biztosítótársaságnak
készített elemzésükbõl kide-
rül: a világgazdaságnak ha-
marosan fel kell készülnie
egy várható olajszûkére. Ez
a cégek számára egyben a
most gyakorlott úgynevezett
Just-in-Time beszállítási
modell átgondolását is je-
lenti – tehát annak az üzlet-
politikának lehetséges vé-
gét, mely a megrendelt
nyersanyagmennyiséget
„épp idõre” kéri, mely fölös-
legessé teszi a raktározást és
az ezzel járó költségeket. 

„Megfúrt” olajfúrás

Az árpolitika alakulását
tovább befolyásolhatja,
hogy a válság után éledezõ
gazdaság olajigénye újból
megnövekszik – melyet
azonban nem követ a kiter-
melés fellendülése. Épp el-
lenkezõleg: az olajipari óriá-
sok befektetési étvágyát
csökkenti a felszínrehozatali
technológiák drágulása, il-
letve a mélytengeri fúrások
körül támadt nehézségek,
melyet a British Petrol Me-
xikói-öbölben okozott ka-
tasztrófája indított el. 

„A 2015-ig kitermelendõ
olajkészlet mintegy tizenkét
százaléka mélytengeri fúrá-
sokból származna, mely si-
keresen ellensúlyozta volna
a szárazföldi tartalékok egy-
re riasztóbb csökkenését  –
idézte Kent Moors amerikai
olajipari szakértõt a német
Wirtschaftswoche gazdasági
magazin – Brazília, Viet-
nám, Oroszország, Nigéria,
Ghána partjainál tervezték
a legfontosabb fúrásokat,
melyek jelenleg könnyen
meghiúsulhatnak a környe-
zetvédelmi elõírások szigo-
rodása miatt.” Moors rámu-
tatott, hogy a kitermelésbe
kezdõ óriásvállalatokra
most a technológiai befekte-
téseken túl jelentõs többlet-
költségeket ró, hogy foko-
zottan figyelniük kell az
ökológiai biztonságra, illet-
ve az imázsmegõrzésre,
amelyet alaposan megtépá-
zott a mexikói tragédia. 
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Röviden Mikor robban a benzinár?
A fogyasztót és kitermelõt egyaránt sarokba szoríthatják az olajpiaci változások

Új hitel télen?

Bár a román kormány je-
lenleg nem számol egy
újabb valutaalapi hitelmeg-
állapodással, ennek lehetõ-
sége nem zárható ki – nyi-
latkozta tegnap Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter,
hozzátéve, hogy ennek
szükségességét év végén
vizsgálják meg. A jövõ évi
költségvetés-tervezet 1,5-2
százalék közötti gazdasági
növekedéssel, illetve 4,4
százalékos költségvetési hi-
ánnyal számol – közölte a
tárcavezetõ.

Módosított adótörvény

A kormány elfogadta teg-
nap az Adótörvénykönyv
azon módosításait, melyek
az adóalap kiszélesítésére
vonatkoznak – írta a
Mediafax. A változtatás ér-
telmében a szerzõi jogok-
ból származó bevételek
ezentúl átkerülnek a füg-
getlen tevékenységek kate-
góriájába, melynek követ-
keztében a jövedelemadót,
illetve a kötelezõ társada-
lombiztosítási hozzájárulá-
sokat nem számolják újra
az adóbevalláskor.

Dacia: spanyol szárnyalás

Több mint 23 százalékkal
növekedett a Spanyolor-
szágban beíratott Dacia
személygépkocsik száma
júniusban az egy évvel ko-
rábbi adatokhoz viszonyít-
va – írta a Mediafax a spa-
nyol autóimportõrök adata-
ira hivatkozva. A növeke-
dés annál is inkább feltûnõ,
hogy az országban nyilván-
tartásba vett autók összesí-
tett száma közel 27 száza-
lékkal esett vissza az utóbbi
egy évben.

Erõsödött a forint

Jelentõsen erõsödött a ma-
gyar pénznem hétfõn: az
eurót késõ délután 281,04
forinton jegyezték a bank-
közi kereskedelemben a
péntek délután tartott
285,13 forint után. A jegy-
zés a nap folyamán 280,39
és 283,80 között mozgott.
A devizakereskedõk állás-
pontját támasztotta alá
Cselényi György, a BNP
Paribas kamatkereskedési
igazgatója is, aki szerint a
forint erõsödése a nemzet-
közi pozitív befektetõi han-
gulat eredménye.   

Javulás 
politikai segítséggel 

Az amerikai pénzügyi poli-
tikának a növekedést támo-
gatónak kell maradnia
mindaddig, amíg a gazdasá-
gi kilábalás fenntartható út-
ra kerül, és a munkahelyte-
remtés felfelé ível – jelentet-
te ki az amerikai Fed elnöke
hétfõn a törvényhozásban.
Szerinte az amerikai gazda-
ság javul, de teljesen fel kell
épülnie, ehhez pedig bizto-
sítani kell, hogy a monetáris
politika folytassa a gazda-
ság szükségleteinek támoga-
tását – írta a vg.hu.

ÚMSZ

Jogi eljárásnak vetik alá a
román turisztikai brand

körül kialakult eredetiség-vi-
tát – jelentette be tegnap este
a Márkanévtanács, melynek
tagjai úgy döntöttek, hogy ki-
sebb módosításokkal kitarta-
nak az ország népszerû-
sítésére készült, már bemuta-
tott stratégia mellett. A szak-
mai testület úgy ítélte meg, a
felvetõdött plágium-vádak
nem elégségesek ahhoz,
hogy az országimázs egész
folyamatát leállítsák – ugyan-
akkor addig nem fizetik ki a
szolgáltatást, míg egy nem-
zetközi márkanévbizottság

nem dönt az eredetiség kér-
désében.

„Az egyetlen vitatható
pont a román országimázs
körül az azonosságok kérdé-
se. Véleményem szerint is
nyilvánvaló hasonlatosságok
mutatkoznak az ország logó-
ja és egy brit szállítási vállalat
szimbóluma között” – ismer-
te el tegnap Elena Udrea tu-
risztikai miniszter. A tárcave-
zetõ a napokban alakított
Márkanévtanács kezébe tette
le a döntést azt illetõen, hogy
érvényesnek ítélik-e a brand
elkészítésére kötött szerzõ-
dést vagy annak felbontását
kérik. Kilátásba helyezte
ugyanakkor, hogy egy bizo-

nyítható plágium esetén a
minisztérium nem fogja át-
utalni a megállapodásban
szereplõ, mintegy egymillió
eurót kitevõ összeget.

„Az országnak most egy
jól körülhatárolható turiszti-
kai márkája van (…) mely-
nek vizuális megjelenítése
csupán egy aprócska része az
idegenforgalmat népszerûsí-
tõ teljes csomagnak – fogal-
mazott Udrea. – Ez a szöve-
vényes ügy ugyanakkor pozi-
tív következményekkel is
járt. Általa az országimázs
olyan népszerûsítésére tet-
tünk szert, melyet más körül-
mények között aligha tud-
tunk volna megfizetni.”

Tegnap a Régiófejlesztési
és Turiszkai Minisztérium
épületében ülésezett az a
négytagú tanács, mely a múlt
héten bemutatott román tu-
risztikai márka plágium-
ügyét vizsgálja. George
Copos üzletember, Radu
Enache, a Continental szállo-
dalánc tulajdonosa, valamint
Lucia Moraru és Nicu
Rãdulescu egykori idegenfor-
galmi államtitkárokra hárul a
feladat, hogy megítéljék: Ro-
mánia továbbra is tisztelet-
ben tartja-e a szellemi tulaj-
don megsértésével vádolt
nemzetközi céggel kötött
megállapodását. 

Hírösszefoglaló

Nincs szükség a készen-
léti hitel összegének ki-

egészítésére, mivel a román
kormánynak elegendõ pénze
van – érvelt Jeffrey Franks, a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) romániai tárgyalásve-
zetõje az Alfa Kartell szak-
ervezet azon kérésére reagál-
va, hogy hárommilliárd
euróval „pótolják ki” az or-
szágnak juttatott kölcsönt.
„Mintegy 2,5–3 milliárd
eurós többletet kértünk,
melybõl az európai uniós
strukturális alapokat lehetett
volna fedezni, illetve javítani
ezek lehívásának gyakor-
latán” – nyilatkozta Bogdan
Hossu, az érdekvédelmi szer-
vezet vezetõje az IMF-el való
tárgyalást követõen. Az ötle-
tet nem támogatta ugyanak-
kor Dumitru Costin, az Or-
szágos Szakszervezeti Tömb
elnöke, úgy érvelve: „már
amúgyis elmerültünk az
adósságokban”. 

Mihai Tãnãsescu (képün-
kön), Románia valutaalapi fõ-
tárgyalója szerint az ország-
nak jelentõs gondot okoz,
hogy az ország kötelezettség-
vállalásait jelenleg még hitet-
lenség kíséri, az adócsalás
visszaszorítására tett törekvé-
sei pedig még mindig nem
elég határozottak. A szakem-

ber a Hotnews.ro-nak eljutta-
tott levelében kifejtette: a
hosszútávú stratégia, illetve
egy összehangoltabb belsõ-
és külsõ kommunikáció kér-
désében még lenne javítani-
valója Romániának. A struk-
turális reformok követésében
ugyanakkor „gyümölcsözõ”
teljesítményt ért el – vélte
Tãnãsescu, aki szerint nem
lesznek gondok a következõ
hitelrészlet odaítélésében. A
volt pénzügyminiszter koráb-
ban közölte, hogy az IMF és
Románia most még nem tár-
gyalt újabb hitelszerzõdésrõl,
ám októberben várhatóan
szóba kerül majd ez a kérdés
is. Bár szerinte az országnak
nem lesz szüksége újabb köl-
csönre, rámutatott: fontos,
hogy Bukarest folytassa
együttmûködését a washing-
toni pénzintézettel. 

Az üzemanyag-drágulás még jobban visszavetheti a keresletet  

Franks: nem kell póthitel

Fotó: archív

A román országlogóhoz hasonlító grafikai megoldások az internetrõl

Udrea: jó reklám a plágium
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„Nem nyaralni jöttünk
haza, hanem családot lá-

togatni. A nyári szabadsá-
gunk egy részét arra szánjuk,
hogy a gyerekek ismerked-
hessenek Erdéllyel, a felme-
nõikkel. Pihenni viszont
máshova utazunk” – számolt
be augusztusi programjáról
Meyer Tibor. A családapa
egyike azoknak, akik Német-
országból látogatnak haza
nyaranta Bihar megyébe, s
többezred magával a hétvé-
gén lépte át Borsnál a ro-
mán–magyar határt. Au-
gusztus elején indult meg
ugyanis a román vendég-
munkások és a külföldön élõ
román állampolgárok „me-
netrend szerinti vándorlása”,
ezekben a napokban több tíz-
ezer ember lép be az ország-
ba. A statisztikai adatok sze-
rint valamivel több, mint
nyolcmillió román állampol-
gár tartózkodik huzamosan
külföldön, hárommillió pe-
dig ideiglenes munkavállalás-
sal dolgozik világszerte. Bár
a határrendészet évrõl évre
igyekszik felkészülni a vaká-
ciós rohamra, a határátkelõk-
nél érezhetõen megnõ a tö-
meg. Nagylaknál egyetlen
nap alatt tizenkétezer, Bors-
nál tízezer belépõt regisztrál
a határrendészet, egy hét
alatt Arad  megye különbözõ

határátkelõinél 132 ezer ha-
zatérõ érkezett Romániába. 

Félnek vakációzni 

A Bihar megyei határren-
dészet szóvivõje, Simuþ-
Cãtãlin Dumitru az ÚMSZ
kérdésére elmondta: bár na-
gyon sokan térnek most ha-
za, idén mégis kevesebben ér-
keznek, mint tavaly. A kül-
földön élõk és dolgozók húsz
százaléka nem tölti Románi-

ában ebben az évben a nyári
szabadságát.

„Azt hiszem, sokan azért
nem jönnek, mert nem en-
gedhetik meg maguknak,
még többen pedig azért ma-
radnak külföldön, mert féltik
az állásukat. Mi is kétszer
meggondoltuk, hogy vállal-
kozzunk-e erre a kirándulás-
ra, pedig 17 éve még  egyet-
lenegyszer sem hagytuk ki”
– magyarázza a jelenséget
Meyer Tibor, aki szerint a

válság a külföldön élõket is
sújtja. „Sokan váltak munka-
nélkülivé, vagy sok ember-
nek vált bizonytalanná az ál-
lása, õk inkább úgy dönte-
nek, nem szabadságolnak,
nehogy ne legyen hova visz-
szatérni. Nekem négy Ro-
mániából származó ismerõ-
söm van hasonló helyzetben,
róluk biztosan tudom, hogy
nem is gondoltak pihenésre”
– teszi hozzá a családapa,
aki szerencsésnek tartja ma-

gát azért, mert nyugodt lé-
lekkel tölthet el itthon, sze-
rettei körében néhány gond-
talan napot. 

Kiiratkoznak 
a civilizációból

„Mi minden évben au-
gusztus elsõ két hetét Romá-
niában töltjük, nemcsak a
család miatt jövünk haza. Itt
vásároltunk, Udvarhely kö-
zelében nyaralót, ez a meg-
szokott pihenõprogramunk”
– számol be vakációs hagyo-
mányairól Cserei Péter, aki
Ausztriából utazik vissza
nyaranta Romániába. „So-
kan mondják, hogy ehhez
hasonló, sõt ennél látványo-
sabb környezetet találhat-
nánk kint is a pihenéshez, a
turisztikai ellátás és infrast-
ruktúra pedig összehasonlít-
hatatlanul jobb, mint Romá-
niában. Mi pont ezért jövünk
ide: mert se ellátás, se infrast-
ruktúra, el tudunk bújni az
elõl a környezet elõl, amely-
ben egész évben élünk, töké-
letesen rejtve a civilizáció
elõl” – teszi hozzá a hargitai
rengeteghez ragaszkodó tu-
rista. 

„Nem az a kérdés, hogy
hazajöjjünk-e, hanem az,
hogy mivel? Manapság már
olcsóbb hazarepülni, mint
hazaautózni vagy vonatozni.
Marosvásárhely háromne-
gyed órányira van Budapest-
tõl, így nem is olyan nagy ka-
land a hazajárás. Havonta
többször is megengedhetjük
magunknak” – mondta Ku-
tas Annamária, aki lapunk
kérdésére hozzáteszi, az au-
gusztusi itthon tartózkodás-
hoz mégis ragaszkodik. „Kö-
zel állok a nyugdíjhoz, ilyen-
kor elmegyünk Szovátára,
Parajdra, kihasználjuk a szü-
lõföldünk nyújtotta elõnyö-
ket. Régebb, amikor autóval
jöttünk, akkor útba ejtettük
Hajdúszoboszlót, de most
már repülõvel ez kimarad” –
magyarázza az idõs hölgy. 

Vendégmunkások: elfojtja
a honvágyat a válság

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata megduplázta

a székely kapu állítására
szánt, vissza nem térítendõ
támogatását. Amint arról
lapunkban beszámoltunk,
az év elején úgy döntött a
helyi tanács, hogy 1000 lej-
jel támogatja azokat a
kilyéni és szotyori lakoso-
kat, akik ezt az összeget ön-
résszel kiegészítve vállal-
koznak székely kapu állítá-
sára. Miután az önkor-
mányzat erre, az év elején
meghirdetett programra el-
különített 30 ezer lejt, sokan
érdeklõdtek a támogatás

iránt, de év közben kiderült,
hogy a jelentkezõk közül
idén alig négy család kezde-
né el a munkálatokat, így a
maradék pénzt újraosztot-
ták. A Magyarok Világszö-
vetsége kezdeményezésére
Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata is állít egy nagy-
méretû székely kaput Szege-
den, amelyre 20 ezer lejt
szán a tanács: ezt a beruhá-
zást is az év elején elkülöní-
tett alapból finanszírozzák.
A megmaradt 10 ezer lejt
pedig a 4, székely kaput állí-
tó kilyéni és szotyori család
közt osztják szét, olyan mó-
don, hogy egy szakmai bi-
zottság dönti el, ki mennyi

támogatást kap. A program
célja, hogy a helyi vezetés a
lakosokkal közösen szebbé
és látványosabbá tegye a vá-
ros Brassó felõli bejáratát.
Arra szeretnék rábírni a
Sepsiszentgyörgyhöz tarto-
zó Kilyén és Szotyor telepü-
lések fõút melletti lakóit,
hogy cseréljék ki kapuikat
újakra, és lehetõleg állítsa-
nak székely kapukat, így
hangsúlyozva a térség iden-
titását. Egy úgynevezett
„gyalog székely kaput” –
amely galambdúcos kiska-
puból és kocsibejáróból áll –
4000 lejért készítenek el,
tudtuk meg a háromszéki
mesterektõl. 

Háromszék: többet adnak 
a székely kapuk faragásáért

Európa repterei is hazatérõ román vendégmunkásokkal telnek meg augusztus elején

Érvényben 
a hõségriasztás

Sárga vészjelzést bocsátott ki
az Országos Meteorológiai
Intézet, várhatóan 21 me-
gyében tombol a következõ
napokban a kánikula. Az or-
szág jelentõs részén 35 fokos
melegre kell számítani, de a
hõmérõk higanyszála elérhe-
ti a 37 fokos értéket is. A
leginkább a déli, dél-keleti
megyék forrósodnak fel, fo-
kozott a készültség Moldvá-
ban, Olténiában és Dobru-
dzsában. Az önkormányza-
tok és az egészségügyi
intézmények ezekben a
napokban krízisközpontokat
muködtetnek.

Ár alatt a hercegi birtok

Károly herceg székelyföldi
birtokát is elöntötte az ár,
amely az elmúlt huszonnégy
órában lezúdult jelentõs
mennyiségû esõ okozott a
háromszéki falvakban. A
brit trónörökösnek a Ko-
vászna megyei Málnás köz-
séghez tartozó Zalánpatakon
van két birtoka, amelyek kö-
zül az egyiken károkat oko-
zott az áradás. Kasléder Jó-
zsef, Málnás polgármestere
a sajtónak hétfõn elmondta,
hogy a víz a elöntött telken
lévõ épületek egyikébe sem
ömlött be. Az ország több
megyéjében továbbra is ér-
vényben van az árvízi ké-
szültség: a Pruton narancs-
sárga vészjelzést bocsátottak
ki a vízügyi hatóságok.

Tüntetnek a rendõrök

Nagyszabású demonstráció-
ra készülnek a rendõrök, ha
a belügyminisztérium továb-
bi leépítésekre készül – jelen-
tette be tegnap Mircea Gru-
ia, az Országos Rendõrszak-
szervezet vezetõje. A tervek
szerint a testület 2011 január
elsejétõl válik meg a munka-
társak egy részétõl. Szak-
szervezetõk szerint akár
9000-10 000 állás megszûné-
sével is számolni lehet. Gru-
ia szerint megalapozatlan ez
a megszorító intézkedés,
mert a rendõrség kötelékébõl
már most nyolcezer alkal-
mazott hiányzik.

Röviden

Sike Lajos

Három éve népszavazá-
son döntött a helyi la-

kosság nagy többsége arról,
hogy Avasújváros elválik
Ráksától, a döntést három
hónapja a parlament is meg-
erõsítette, ennek ellenére
még mindig nem tudni, mi-
kor lesz Újvárosból önálló
község. A legnagyobb gon-
dot az okozza, hogy jelenleg
teljes káosz jellemzi az ön-
kormányzati munkát, tisztá-
zatlan, hogyan válik szét a
jelenleg Ráksán mûködõ
testület.

„Szórakoznak velünk,
mert közben a helyi közigaz-

gatás is Ráksára költözött, és
nem akar visszajönni” – ma-
gyarázza a szokatlan késés
hátterét lapunknak Lud-
róczky Sándor önkormány-
zati képviselõ, a helyi
RMDSZ elnöke. Ioan Betea
polgármester is fölötte türel-
metlen, mert õ az új község,
vagyis Ráksa vezetõje szeret-
ne lenni, de egyelõre nem
tudni, mikor írja ki a kor-
mány az idõszaki választást.
Amíg a közigazgatási átala-
kítás nem ér véget, az önkor-
mányzat átköltözhetne
ugyan Újvárosba, de a ráksai
tisztségre vágyó Betea ellen-
áll, azzal az indokkal, hogy
nincs ehhez megfelelõ ön-

kormányzati épület.  Lud-
róczky Sándor nem tartja
megalapozottnak a polgár-
mester érveit, és arra figyel-
meztet, hogy a község fõte-
rén épült tömbház földszinti
helyiségeit direkt a polgár-
mesteri hivatalnak tartják
fenn. Eugen Chioreanu, a
Szatmár megyei prefektusi
hivatal jogi osztályának veze-
tõje szerint az áldatlan álla-
potért a szétválással kapcso-
latban kibocsátott 86/2010-
es törvény egyik paragrafusa
is hibás, amely úgy rendelke-
zik, hogy Újvárosban marad
a régi közigazgatás, az alkal-
mazottak viszont nem vállal-
koznak az ingázásra. 

Már három éve húzódik
Avasújváros önállósodása

Nem csak a  külföldrõl haza látoga-
tók áradata ad különös hangulatot
augusztus elsõ heteinek, „kétirányú”
a forgalom a határ menti övezetek-
ben. Hajdúszoboszlón idén már ro-
mán rendõrök is szolgálatot teljesíte-
nek a városkában jelenlévõ nagy szá-
mú román turista miatt. A hazaiak
által egyre kedveltebb üdülõövezet-
ben két, magyarul és románul is be-
szélõ nagyváradi rendõr segíti a ma-
gyarországi kollégák munkáját au-
gusztus végéig. Fekete Csaba rendõr
dandártábornok, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje

tegnapi hajdúszoboszlói sajtótájékoz-
tatóján közölte: a két romániai törzs-
õrmester az elmúlt évekhez hasonló-
an a strandfürdõ területén és a város
frekventált pontjain teljesít közös
szolgálatot a magyar kollégákkal.
Munkájuk része lesz a közvetlen se-
gítségnyújtáson túl a tájékoztatás és a
tolmácsolás is – tette hozzá. Adrian
Bucur rendõr ezredes, a Bihar Megyei
Rendõr-fõfelügyelõség vezetõje el-
mondta, hogy a román turistáktól na-
gyon jó visszajelzéseket kapnak a kol-
légáik munkáját illetõen. Közlése sze-
rint jövõre, Románia schengeni öve-

zethez való csatlakozásával még több
látogató érkezése várható. „Mi har-
madik éve megyünk Hajdúszoboszló-
ra, egy hétre a nyaralás kiegészítése-
képpen. Kitûnõ az ellátás minõsége,
és megfizethetõ az ár, és ami nem el-
hanyagolható, háztól házig szállít az
autóbusz, nem megterhelõ az utazás.
Az idén voltunk még Görögország-
ban is, de az az út jóval fárasztóbb,
Hajdúszoboszló a könnyû nyári pihe-
nésre kiválóan alkalmas” – számolt
be tapasztalatairól Dan Popa maros-
vásárhelyi közalkalmazott, akit nem
zavarnak a nyelvi nehézségek.

Román rendõrök teljesítenek szolgálatot Hajdúszoboszlón a nagy számú román turista miatt

Fotó: Tofán Levente
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Az árukapcsolás mindig is di-
vat volt, még a kultúrában is.
Sokan emlékezhetünk arra az
idõre, amikor a hazai könyves-
boltokban egy jobb író – He-
mingway, Lorca, Illyés és ha-
sonlók – mûve mellé egy-egy
Pãunescu vagy éppen Ceau-
ºescu kötetet is ránk sóztak. A
színházban csak úgy lehetett
Shakespearet, Csehovot, Ma-
dáchot játszani, ha Baranga és
Everac szocreál darabját is mû-
sorra tûzik. Az efféle huncutko-
dás a rendszerváltás után sem
ment ki divatból. Nem elsõsor-
ban az egyes társulatokra
ilyen-olyan kapcsolatokkal rá-
erõltetett, külsõségeiben is min-
den áron modernkedõ mûvekre
célzunk, hisz színházaink elég-
gé szuverén, a politika által ne-
hezebben befolyásolható intéz-
ményekké váltak. Inkább a
fesztivál megnevezés alatt hir-
detett, különbözõ kulturális
rendezvényekrõl van szó.
Szatmár megyében tavaly nyá-
ron hirdetett elõször önálló sza-
badtéri fesztivált az úgynevezett
Híd Egyesület, most július kö-
zepére másodszor. Egyik se jött
be, ezrek helyett mindössze pár
százan tisztelték meg mûsorait,
de volt, amikor csak tízenöten-
húszan ácsorogtak, jóllehet
mindkettõt nagy csinnadrattá-
val (kisebb helyszínválasztási
botrányokkal), s nagynevû elõ-
adók és együttesek fellépésének
ígéretével harangozták be. Hiá-
ba hívtak meg rangos történé-
szeket, tánccsoportokat, éneke-
seket, lovas íjászokat, az arany-
csapat még élõ középpályását,
ha hozzájuk két-három szélsõ-

séges nézeteirõl ismert politi-
kust is kapcsoltak. Szatmár la-
kossága éppen úgy nem volt ve-
võ az így összefûzött árura,
mint ahogy a Baranga és
Everac darabok bemutatóira is
többnyire csak az érdekelt elv-
társak mentek el. Mert a kö-
zönséget nem lehet többször be-
csapni, ideológiákkal manipu-
lálni. Ezért is meglepõ, hogy a
helyi lapok nem annyira a
szervezõket, mint inkább a kö-
zönséget marasztalták el. Az
egyik újság például a hiányzó
tanárokat is, hogy nem mentek
a magyar õstörténelmet tanul-
mányozni, mintha erre nem
lenne más alkalmuk csak a ki-
rekesztõ véleményeirõl ismert
Jobbik politikusának meghall-
gatásával. Egy másik újság
azon sajnálkozott, hogy lehan-
goló milyen kevés közönsége
volt Szatmár megye legna-
gyobb szabadtéri fesztiváljának.
Az okokat viszont nem elemzi.
De az is lehangoló, hogy az
adott lapnál nem tudják: már
hosszabb ideje, a szatmári ma-
gyarság messze legnagyobb
fesztiválja az augusztus végén
az RMDSZ és az Identitas
Alapítvány által megrendezett
Partiumi Magyar Napok,
amelynek zárónapján tizenkét-
tizenötezres közönség tölti meg
a Kossuth-kertet. De itt igazán
a kultúráé és az önfeledt szóra-
kozásé a fõszerep, senkit nem
címkéznek és nem rekesztenek
ki, nem értekeznek rossz és jó,
sõt legjobb magyarokról. Szó-
val, nincs kapcsolt áru.

Sike Lajos

Szótárlat

Kultúrához kapcsolt áru

UNESCO: újabb hat 
helyszín a listán

Újabb hat, egyedülálló kul-
turális vagy természeti érté-
ket képviselõ helyszínt nyil-
vánított az emberiség közös
örökségévé vasárnap az
ENSZ Nevelésügyi, Tudo-
mányos és Kulturális Szerve-
zete (UNESCO) Brazília-
városban ülésezõ világörök-
ség-bizottsága. A Brazíliá-
ban, Mexikóban, Kínában, a
Franciaországhoz tartozó
Réunion szigetén és a Csen-
des-óceán déli részén elterü-
lõ Kiribatin található új
helyszínekkel már 910-re
emelkedett a rangos nemzet-
közi elismerést élvezõ helyek
száma a világban. Az
UNESCO emellett kibõvítet-
te négy, már elismert világ-
örökségi helyszín területét is
Ausztriában, Bulgáriában,
Romániában és Spanyolor-
szágban. A kibõvített világ-
örökségi helyszínek a Graz
közelében található XVII.
századi Eggenberg kastély, a
bulgáriai Pirin Nemzeti
Park, Moldvában egy XV. és
XVI. században épült, hét –
a bõvítéssel már nyolc –
templomból álló épület-
együttes, valamint az õsi
sziklamûvészetérõl híres
portugáliai Coa-völgy, ame-
lyet most a spanyolországi
Kasztília és Leónban talál-
ható Siega Verde 645, sziklá-
ra vésett õskori képével egé-
szítettek ki.

Gondolkodó románok

A kortárs román gondolko-
dók világa sokszínû, megis-
merésre érdemes, és a jelen-
beli problémákra keres vála-
szokat a Korunk augusztusi,
Gondolkodó románok címû
lapszámában. A válogatás-
ban közölt szövegek önkriti-
kus számvetést végeznek „a
túlvilágias román szellem-
mel, a vallás és a nacionaliz-
mus keverékét hordozó tör-
ténelemmel és a modernitás-
sal tétován szembesülõ orto-
doxiával”. A lapszámot
Siklódy Ferenc munkái il-
lusztrálják.

Munch titkai 
Washingtonban

Sikoly, Csók, Madonna –
Edvard Munch kedvelt té-
máin keresztül tárja fel a wa-
shingtoni National Gallery
of Art szombaton megnyílt
kiállítása a szorongástól és
gyötrelmektõl kínzott nor-
vég festõmûvész több válto-
zatban is elkészült litográfiá-
inak rejtett különbségeit. „A
betegség, a téboly és a halál
voltak azok az angyalok,
amelyek körülvették bölcsõ-
met” – írta az 1863 és 1944
között élt Edvard Munch,
akinek mintegy hatvan kõ-
nyomata látható az október
31-ig látogatható tárlaton.
Kronológiai sorrendben kö-
vethetjük nyomon a festõ fej-
lõdését, aki módosítja, kija-
vítja, idõnként kézzel kiszí-
nezi a mûvet, kõnyomatot
készít róla, majd évekkel ké-
sõbb újranyomtatja. Élete fo-
lyamán mintegy 700 litográ-
fiát készített. 

Röviden

Antal Erika

Hogyan értékeli a Míves
Emberek Sokadalmának
XI. kiadását?
– Nagyon elégedett vagyok,
mert bár az anyagiak hiánya
miatt csak két nyilvános
napja volt a Sokadalomnak,
látogatottságában és a kéz-
mûvesek létszámát tekintve
is annyi volt, mint elõzõ
években a három nap, sõt a
mesterségekben sokkal szí-
nesebbre sikeredett az idei. 

Mi volt az idei rendez-
vény legnagyobb hozadé-
ka, mitõl volt más, mint az
eddigiek?
– Idén a növénytermesztés-
tõl a feldolgozáson át a meg-
mívelésig mindent bemutat-
tak a mesteremberek. A han-
gulat mindig jó szokott len-
ni, aki ide eljön, az mindig
jól érzi magát, de most anya-

gilag is nagyobb hasznot ho-
zott. Mert válság ide vagy
oda, az idén anyagilag is
megérte nekik eljönni. Az
biztos, hogy a sajtó is sokat
segített a népszerûsítésben
és a reklámanyagokat is már
három héttel korábban el-
kezdtük szórni, tehát na-
gyobb volt a hírverés, de azt
is megfigyeltem, hogy az
embereknek kevesebb a pén-
zük, így azt inkább értékes
tárgyakra költik. Itt nagyon
sok értékes dolgot lehetett
vásárolni kevés pénzért. 

Kik voltak a látogatók?
– Kilencven százalékban
külföldiek. Nagyon sokan
jöttek Magyarországról, de
nagyon sok idegen nyelvet
beszélõvel is találkoztam. A
motoros találkozóra sokan
jöttek más országokból és
azért, hogy eljöhessenek a
Míves Sokadalomra is, in-

kább két nappal korábban
elindultak. Itt volt a
CimbaliBand, akik elmond-
ták, hogy a nagyvilágban
koncerteznek, de sehol nem
tapasztaltak ilyen jó hangu-
latot mint nálunk. 

Kik voltak a mesterem-
berek, honnan jöttek?
– Az ország különbözõ ré-
szeibõl és Magyarországról
is. Érdekesség, hogy a gazda-
sági válsággal párhuzamo-
san szélesedik azoknak a
száma, akik kézmûvességgel

foglalkoznak. Többnyire
munka nélkül maradt értel-
miségiek, tanárok, tanítók,
mûvészek, valamint jól kép-
zett szakemberek, akik elõ-
vették azt a mesterséget,
amelyet nagyanyáiktól,
nagyapáiktól lestek el és
most értékes dolgokat készí-
tenek. Örvendek ennek,
mert tíz éve azért dolgozik
az Artera Alapítvány, hogy
ezek a mesteremberek újból
megbecsülést kapjanak. Azt
látom, hogy most beért a
munkánk. Mert az erkölcsi
siker mindig is megvolt, ak-
kor voltunk szomorúak, ami-
kor a számlákat ki kellett fi-
zetni. De mindig volt elégté-
tel, mert mindig voltak olyan
emberek, akik biztattak, aki-
kért érdemes volt fáradozni. 

Most dolgoznak a
Máréfalvi Miraculum elõ-
készítésén is. Milyennek
ígérkezik az idei rendez-
vény?
– A máréfalvi önkormány-
zat, az Artera Alapítvány és
a Kõlik Hagyományõrzõ
Egyesület közösen szervezi,
az idei lesz a nyolcadik, de
már készülünk a tízedik év-
fordulóra, hiszen annak a
megszervezéséhez kell két
év. Mint ahogy szoktuk, au-

gusztus harmadik hetében
tartjuk a rendezvényt, idén
13-a és 15-e között. A
Máréfalvi Miraculum címû
zenés-táncos szabadtéri elõ-
adást rendezõ Tömöry Pé-
ter jövõ héten érkezik, de az
elõzetes próbák már meg-
kezdõdtek, Dávid Izabella
és András Lóránd irányítá-
sával. Az idén nemcsak új
tagokkal szeretnénk bõvíte-
ni a szereplõk létszámát, de
megkétszereznénk a stábot,
vagyis dupla szereposztás-
ban készülne el a produk-
ció. Itt nem hivatásos színé-
szek játszanak, hanem a fa-
lubeliek, akiknek sok más
fontos dolguk is van, elfog-
laltságuk, ami miatt köny-
nyen megtörténhet, hogy
éppen akkor nem érnek rá,
vagy történik valami, és
ezért jó, ha minden szerepet
ketten tanulnak be. 

Kik lesznek a nézõk?
– Minden évben egy-két tu-
risztikai társaság megszer-
vezi, hogy látogatókat hoz
Máréfalvára erre az ese-
ményre, a polgármesteri hi-
vatal pedig szekereket bo-
csát az érkezõk rendelkezé-
sére, amivel kimehetnek a
Kõlikhoz, így az élmény
még maradandóbb lesz.
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„Mindig volt elégtétel”
Interjú Lõrincz Zsuzsával, a Míves Emberek Sokadalmának szervezõjével

Totka László

Õszre fejezõdik be annak
a nagyváradi háznak a

felújítása, amelyben Ady
Endre múzsája, Brüll Adél
lakott egykoron. A tervek
szerint a házban egy Léda-
emlékszobát nyitnak majd,
amelyben olyan tárgyi emlé-
keket állítanak ki, amelyeket
nyilvánosan meghirdetett
gyûjtés során várnak nagyvá-
radiaktól. „A Léda-ház fel-

újítására komoly munkálato-
kat fordított, a városháza,
minél hamarabbra várjuk a
befejezését” – mondta el az
ÚMSZ-nek Dolorean Gyula.
Az RMDSZ-es városi taná-
csostól azt is megtudtuk, je-
lenleg a belsõ munkálatok
zajlanak, villanyszerelés, víz-
hálózat, csatornahálózat ki-
alakítása, ezt követi majd a
belsõ- és a külsõ borítás, vé-
gül pedig az összes nyílászá-
ró egyidejû cseréje. 

Az épületben sokáig szóra-
kozóhely mûködött, majd a
város tulajdonába került, s
bérleti jogát elnyerte tíz évre
2006-ban a nagyváradi
Partium Alapítvány. Lakatos
Péter, az alapítvány elnöke
elmondta, hogy a pályázat
feltételei értelmében a fõ javí-
tásokat a városnak kell elvé-
geztetnie, és csak a felújítás
után költözhet be az alapít-
vány, amely az átvételtõl szá-
mítva tíz éven keresztül hasz-
nálhatja az ingatlant. „Remé-
nyeink szerint õszre elkészül
a felújítás. A mi kikötésünk a
Léda-múzeum létrehozása
volt”  – fogalmazott Lakatos.
Dolorean Gyula városi taná-
csos kérdésünkre megerõsí-
tette, Léda-múzeum minden-
képpen lesz a felújított ingat-
lanban. 

Léda-múzeum Nagyváradon

Reményeink szerint táblaavató lesz Nagyváradon au-
gusztus 26-án, visszahelyezik a kétszáz éves magyar szín-
játszás emléktábláját eredeti változatában a Saspalotára,
ugyanabba a kazettába, ahol régen állt, mondta el
Dolorean Gyula. A városi tanácsos elmondása szerint az
összes engedély megvan, jelenleg a vésés zajlik, amint ez
kész, fel is helyezik az emléktáblát. 

Táblaavató Nagyváradon

Annak ellenére, hogy az elõzõektõl
eltérõen idén csak két napos volt a
Míves Emberek Sokadalma, résztve-
võk, látogatók és szervezõk egyaránt
elégedettek. A részletekrõl Lõrincz
Zsuzsánnát, a rendezvényt szervezõ
Artera Alapítvány elnökét kérdeztük.

Brüll Adél egykori nagyváradi házában sokáig szórakozóhely mûködött A szerzõ felvétele
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A Transilvania Nemzetközi
Filmfesztivál (TIFF) több

filmjével a marosvásárhelyi Fél-
sziget Fesztivál augusztus 26-a
és 29-e között zajló nyolcadik
kiadásán „vendégeskedik”, a
tervek szerint, nem utolsó alka-
lommal. A lapunkhoz is eljutta-
tott közlemény szerint a feszti-
válozók naponta három filmet
nézhetnek meg – 13 és 17 óra
között két beltéri, 21 órától pe-
dig egy szabadtéri vetítés vár rá-
juk. „A marosvásárhelyi feszti-
válra a TIFF legjobb filmjeibõl
válogattunk olyan alkotásokat,
amelyeket a kolozsvári közön-
ség nagyon jól fogadott, és úgy
gondolom, a Félsziget közönsé-
ge is ugyanígy fogad majd. Úgy
vélem, hogy a TIFF és a maros-
vásárhelyi Félsziget Fesztivál ta-
lálkozása egy szép és tartós
együttmûködés kezdete” – nyi-
latkozta Tudor Giurgiu, a TIFF
igazgatója. 

A válogatásba olyan sikerfil-
mek kerültek be, mint TIFF
2009-es kiadásán versenyzõ
Altiplano (rendezte: Peter
Brosens, Jessica Hope Wood-
worth), a bolgár jegyeladási re-
kordokat döntögetõ film noir, a
Zift (rendezte: Javor Gardev),
vagy a legendás olasz politikus,
Giulio Andreotti portréja, az Il
Divo (rendezte: Paolo Sorren-

tino), vagy a magyar foci kedve-
lõinek egyik csemegéje, Almási
Tamás Puskás Hungary címû, a
legendás focistáról szóló filmje.
A külföldi filmek mellett termé-
szetesen román produkció is fel-
fénylik majd a Félszigeten kife-
szített vetítõvásznon. A feszti-
válozók láthatják az idei TIFF-
en illetve a nemzetközi fesztivá-
lokon nagy sikernek örvendõ
Mozikaraván (Caravana cine-
matograficã) címû filmet, melyet
Ioan Groºan azonos címû no-

vellájából adaptált mozivászon-
ra Titus Muntean. A rendezõ
kitûnõen szemlélteti filmjében a
kommunista rendszer butasá-
gát, hatékonytalanságát, az
alapvetõ emberi ösztönökkel
való inkompatibilitását.

Bodor László, a Félsziget
fesztiváligazgatója a rendezvény
legutóbbi sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta, hogy mindig is
fontos volt számukra, hogy a
legszínvonalasabb koncertek
mellett egész napos, széleskörû

szabadidõs kínálattal várják a
fesztiválozókat.

„A civil szervezetek program-
ja és a több tucatnyi sportág
mellett a mûvészetek mindig is
kiemelt helyen szerepeltek az
ország legfontosabb, teljes körû
fesztiválélményt nyújtó rendez-
vényén. Éppen ezért tölt el
örömmel, hogy sikerült megva-
lósítanunk ezt az együttmûkö-
dést Románia legnagyobb film-
fesztiváljával” – nyilatkozta Bo-
dor László. 

Védõhálót kap a San Franciscó-i Golden
Gate-híd, hogy csökkentsék az öngyilkosság-
ok számát. A legendás híd 70 éve vonzza az
öngyilkosokat, akik a 60 méteres mélységbe
vetik magukat. A város már elkülönített 5
millió dollárt a híd alatt 6 méterrel kifeszí-
tendõ acélháló létesítéséhez. A háló építése 3
évig tart, összköltsége 45 millió dollár. A 2,7
kilométer hosszú építményrõl eddig mintegy
1300-an ugrottak le, vannak, akik kétezerre
teszik az áldozatok számát. A Golden Gate-
rõl leugró öngyilkosok 120 kilométeres sebes-
séggel csapódnak a vízbe. Ha nem halnak
szörnyet, vízbe fulladnak. 
Talán nagyobb visszatartó erõvel bírna, ha
azt a 45 milliót szétosztanák a próbálkozók
között…

(szûcs el)

Száz szóFélszigetezik idén a TIFF
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Kivonul Dél-Európából a WAZ

Nem tartja már ígéretes piacnak Dél-Euró-
pát a német WAZ (Westdeutsche
Allgemeine Zeitung) médiacsoport. A tár-
saság vezérigazgatója a Handelsblatt tegnap
megjelent számában az mondta, hogy
megfelelõ ajánlat esetén megválnak egyes
dél-európai országokban meglévõ érdekelt-
ségeiktõl. A társaságnak a térségbõl Szerbi-
ában, Horvátországban, Bulgáriában, Ma-
cedóniában és Romániában vannak lapjai:
2001 óta a România liberã tulajdonosa. Ma-
gyarországon többek között a HVG-t birto-
kolják. A térségbõl való távozásra az szol-
gáltatta az okot a WAZ számára, hogy
Mladjan Dinkic szerb gazdasági miniszter
kijelentette: az esseni cégnek semmi keres-
nivalója Szerbiában. A feltételezések sze-
rint a WAZ megpróbálta a kulisszák mö-
gött átvenni a Vecernje Novosti címû lapot.

Szavazó

Nem ismeri el Románia 
Koszovó függetlenségét?

Az Új Magyar Szó internetes olvasóinak
többsége úgy véli, Románia soha nem fog-
ja elismerni Koszovó függetlenségét. A
maszol.ro szavazógépen feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön szerint mikor ismeri el Ro-
mánia Koszovó függetlenségét?) válaszoló
olvasóink több mint nyolcvan százaléka azt
válaszolta, hogy Románia soha nem fogja
elismerni Koszovó függetlenségét. A vá-
laszadók csupán tíz százaléka véli úgy,
hogy Románia egy éven belül elismeri a vi-
tatott jogállású terület autonómiáját.

E heti kérdésünk: 

Ön visszaválasztaná Nicolae Ceauºescut Romá-
nia elsõ emberének?
1. Igen
2. Nem
3. Akkor már inkább Gigi Becali

A vásárhelyi Félsziget a zene mellett filmeket is felvonultat. Köztük a legújabb Titus Muntean-alkotást, a Mozikaravánt

Kolozsvári sajtótörténetek
F. I.

Megjelent a ME.dok, a ko-
lozsvári Hungarológiai Dok-

toriskola médiatudomány-sza-
kos oktatói és hallgatói által ala-
pított, negyedévente közölt C
kategóriás tudományos folyó-
irat médiatudományi folyóirat
2010/2-es száma. A ME.dok
igyekszik lefedni a romániai
magyar médiát – nagy hang-
súlyt fektetve a sajtótörténetre
–, viszont követi és elemzi a ro-
mán és nemzetközi médiajelen-
ségeket is. Az aktuális lapszám
gerincét a sajtótörténeti és sajtó-
történet-elméleti cikkek képe-

zik. A lap fõszerkesztõje, Cseke
Péter Egy sajtótörténeti szintézis
erdélyi elõmunkálatai címû esszét
közöl, amelyben az erdélyi ma-
gyar sajtótörténet megírásának
kulturális jelentõségét ecseteli.
Buzinkay Géza magyarországi
egyetemi tanár médiaoktatás-el-
méletet és sajtótörténet-elméle-
tet taglaló írást közöl, amelyben
a magyarországi médiaoktatás
szerepérõl beszél, amellyel ro-
konságot mutat Marian Petcu
bukaresti egyetemi tanár A sajtó-
történet kutatásának aktuális fel-
adatai címû összefoglalója. A
sajtó/médiatörténet-írás gya-
korlati módszereit veszi sorra

Zsugán Gyula a svájci közszol-
gálati televízió archívumának
aligazgatójával készített interjú-
ban. Máté Erzsébet a romániai
kommunista sajtó komikus
nyelvhasználatát elemzi, Zólya
Andrea Csilla a parodisztikus
zsurnalizmust veszi górcsõ alá,
Péter Árpád a Kolozsváron zaj-
ló Nemzetközi Filmfesztivál
2010-es „felvonásáról” ír terje-
delmes elemzést. A száz-
harminc oldalas lapszám kurió-
zuma Cseke Gábor, írása,
amely azt szemlélteti, hogy a
szocializmus cenzúrája alatt mi-
képpen tudtak az újságírók
„igazat hazudni”. 

HIRDETÉS

A klasszikus sajtót sújtó szabadság-
vesztés alól úgy tûnik az új médiu-
mok sem kivételek. Silvio
Berlusconi olasz miniszterelnök,
médiacézár keze újabban az online
publikáló magánszemélyeket, fõleg
a bloggereket, a twitterezõkek szeret-
né megregulázni. Legalábbis ezt ter-
vezi legújabb rendeletével. Arra kö-
telezné azokat, akik az interneten
szeretnének publikálni, hogy legális
domain-neveket jegyeztessenek be,
lenyomozhatóvá, személyhez köthe-
tõvé téve ezáltal az eddig anonim
oldalakat is. A beterjesztett tervezet
ugyanakkor szeretné meggátolni a
közéleti személyiségekrõl rejtett ka-
merával, mikrofonnal stb. készült
felvételek interneten való közzététel-
ét is. Továbbá így szeretnék védeni
azokat a személyeket, akik jogi el-
járás alatt állnak, attól, hogy ese-
tenként nem publikus, a magán-

életre vagy állambiztonságra vonat-
kozó adatok szivárogjanak ki.
Az elõírások megszegõit több tízezer
eurós büntetés várná. Az olasz és
nemzetközi blogszféra természetesen
felizzott, újólag, sokadszorra Berlus-
coni szemére hányva a sajtószabad-
ság ellen tett lépéseit, többen hangot
adva azon félelmüknek, hogy így
akár mondvacsinált okok miatt is
súlyos megrovásban részesülhetnek
azok az online publikálók, akik ké-
nyes, esetenként jogtalanul titkosí-
tott, és kiemelt közéleti jelentõséggel
bíró információkat közölnek.
A kezdeményezés nagyon hasonlít a
Romániában nemrégiben berob-
bant „sajtószabadság versus
nemzetbiztonság”-ügyre, amelyet
így foglalhatunk össze: országunk
politikai vezetõsége nemzetbiztonsá-
gi fenyegetésként értékeli a sajtót, és
el szeretné érni, hogy a média ne bí-

rálja többé a politikusokat, köztiszt-
ségviselõket.
Kétlem, hogy a két neolatin ország
kitûnõen rímelõ kezdeményezése
egymástól független lenne, de ezt
persze lehetetlen bizonyítani. A saj-
tó, a média szerepe mindig is az
volt, az kellett (volna) legyen, hogy
leleplezze az igazságtalanokat, pel-
lengérre állítsa a közjó ellen vétõ-
ket, vagyis: tájékoztassa az állam-
polgárokat olyan, az õ szûkebb-tá-
gabb környezetüket érintõ esemé-
nyekrõl, amelyeket azoknak tudni-
uk kell ahhoz, hogy fennmaradhas-
son a de facto demokrácia. Azon-
ban mit tapasztalunk a mostani
sajtótól? A „keményvonalas” pub-
likációk, a nyomtatott lapok elem-
zõ, kritikus rétege haldoklik, és a
média fõsodra negatív, romboló
bulvárt publikál. Az imitt-amott
felbukkanó, kormány- és orszá-

grengetõ oknyomozó riportok (mint
például a Wikileaks nemrégiben az
afgán háborúról közölt titkos doku-
mentum-özöne) által vetett hullá-
mok napok alatt elcsitulnak az ol-
csó, legtöbbször pornográf kon-
notációjú bulvárban. Az olaszor-
szági és romániai rendelkezések azt
szeretnék elérni, hogy a maradék,
statisztikailag már alig-alig számí-
tó kritikai újságírás is elhallgasson,
szûnjön meg, oldódjon fel, és a fel-
hõtlen, problémamentes világról be-
szélõ média vegye át a helyét. Tör-
ténelmi tapasztalataink azonban
azt mutatják: jó, ha a sajtó, az
alapvetõ emberi jogokon kívül min-
den törvényhez és eseményhez kriti-
kusan viszonyul. Erkölcsre épülõ
országnak/világnak nem kellene
félnie az igazság nyilvánosságától.

Péter Árpád

Médiagnózis

Halál a sajtószabadságra?
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6.50 Ezer év szentjei
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.55 Antje
9.05 Mekk Elek az ezer-
mester
9.15 Marsupilami
9.40 A dzsungel könyve
10.05 Zorro 
(am. kaland sor.)
10.30 Daktari 
(am. kalandfilmsor.)
11.30 Újrakezdés 
(olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.25 Magyar elsők
16.40 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
17.25 Kézjegy
18.10 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az autózás legendái
22.00 Alibi (holland-am.
vígj., 2006)
23.30 Sporthírek
23.40 Shaolin a szélben
(kínai balettf.)
1.30 Váltó Extra
1.55 Híradó (ism.)

DUNA TV, 22.00
Alibi

Amióta világ a világ, a férfiak megcsalják asszonyukat, ah-
ogy a nők is hűtlenkednek. De Ray Elliot az egyetlen ember,
aki meglátja ebben a páratlan üzleti lehetőséget. Ray testi-
lelki jóbarátjával, Jack McCaddennel indította be az Alibi-
szolgálatot, ám Jack a nagy fogás után eltűnt szem elől.
Jack fejére ötmillió dolláros vérdíjat tűztek ki, sokan és sok-
féleképp próbálják őt megtalálni.

RTL Klub, 22.20
Komolytalan komornyik

A kétbalkezes Bobot már számtalan munkahelyről rúgták ki,
mert kárt csinált. Ez alkalommal meglátja egy komornyik-
képző iskola hirdetését és úgy dönt, megpróbálkozik vele.
Szerencséjére megbízatást kap Anne Jamiesontól, akinek
csemetéi nem éppen a hagyományos családmodellhez szok-
tak. A gyerekek kezdetben mindent megtesznek azért, hogy
elvágják Bob bimbózó komornyik-karrierjét.

m1, 22.40
Ismeretlen szeretteim

Terry Evanshen sikeres sportoló: a kanadai futballmezőny
egyik legtehetségesebb tagja volt. Feleségével és három
gyönyörű lányával él, amikor egy autóbaleset nyomán kó-
mába esik. Idővel magához tér, de minden korábbi emlékét
elveszíti. Kínkeserves út áll az erős férfi előtt, ha vissza akar
találni saját énjéhez, és szeretteihez. A film valós történet
alapján készült.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.05 Kukori és Kotkoda
10.15 Félix levelei
10.25 Sherlock Holmes,
a mesterkopó
10.55 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Átjáró
15.10 Hétmérföld
15.50 Kalandozó
16.15 Egy lépés előre
(sor.)
17.05 Bűvölet (sor.)
17.55 Caterina 
és a lányok 
(olasz sor.)
18.50 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, 
Szinkronúszó- 
és Nyíltvízi EB (élő)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Magyar válogatott
Válogatás az utóbbi 
évtizedek legjobb magyar
könnyűzenéiből.
22.10 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB
0.10 Záróra 
- Bödőcs Tibor
0.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
1.25 Elit gimi 
(olasz sorozat)

7.00 Autómánia Autós-
magazin (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 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.25 Lost - Eltűntek
(am. kalandfilmsor.)
16.25 Lost - Eltűntek
(am. kalandfilmsor.)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.45 Gálvölgyi-show 
- Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 Komolytalan 
komornyik 
(am.-kan.-angol vígjáték,
2005)
Utána: RTL-hírek
0.10 Megcsalatva 
(amerikai thriller, 1991)
2.20 Reflektor Sztárma-
gazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.30 A nyomozás (olasz-
sp.-am. kalandf., 2006)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója (né-
met vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat (talk
show)
18.30 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Doktor House (am.
sor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám
22.20 Doktor House (ame-
rikai sor.)
23.20 Mercy angyalai
(amerikai sor.)
0.20 Szellemekkel suttogó
(amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Nyílt tengeren (ame-
rikai filmdráma, 2003)
4.00 Két TestŐr - Életmód-
magazin (ism.)
4.25 Animációs filmek

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

10.30 Psych - Dilis detek-
tívek 11.20 Testvérek (so-
rozat) 12.10 Kincsek a
padláson 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A mé-
dium (sorozat) 16.00 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.00 Segítség, szülő
vagyok! 19.00 Gordon
Ramsay 20.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (sorozat) 22.20
Miami trauma (sorozat)
23.10 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Ovidiu Lipovan mű-
sora 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Wrestling WWE Super-
stars 23.00 BoxBuster:
Nagy meccsek 0.00
Sport.ro Hírek

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

8.10 Murdoch nyomozó
rejtélyei (sorozat) 10.00
Televíziós vásárlás 13.00
Beugratás (amerikai vígjá-
ték) 15.05 Majom a havon
(kanadai vígjáték) 16.40
Gyerekből felmentve (am.-
angol-kan. vígjáték) 18.30
Trópusi atomvihar (ameri-
kai katasztrófa film) 20.05
A Vörös Báró (német-angol
akciófilm, 2008) 22.00
Willow (amerikai kaland-
film, 1988) 0.25 Sárká-
nyok bosszúja (amerikai
thriller, 2004)

8.00 Eltévedve Panamá-
ban 9.30 A sátor 10.30
Ezüstszerelem (ismétlés)
12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Légy az
enyém (reality show)
17.00 Aliye 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Házasulandó fiam van
20.30 Vendéglő nálunk
otthon 21.30 1001 éjsza-
ka (sorozat) 23.00 Gyilkos
izgalom (amerikai-kanadai
filmdráma, 2006) 1.00 A
Sci-Fi Mesterei (amerikai
sci-fi sorozat)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 14.00 Nash Bridges
(am. sorozat) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sorozat)
17.00 Gyilkos pletyka (kan.
film dráma) 19.00 Amy-
nek ítélve (am. sorozat)
20.00 Nash Bridges (am.
sorozat) 21.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 22.00
Viharos vizeken (amerikai
film dráma) 

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 Önök kérték!
(ism.)
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
(ism.)
16.05 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
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Maupassant törté-
neteiből (sor.)
22.10 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB
22.40 Ismeretlen szeret-
teim (kan. életr. drám.,
2005)
0.15 Az Este - Szerda
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Memento

7.00 Hírek
7.30 Románok a világ vé-
gén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Bízd csak Beaverre
(am. sor.)
9.00 Átváltozás (ism.)
10.00 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Napközben
12.05 FIFA 2010 nyitó-
koncert
12.15 Életre szóló utazás
12.50 Damo (sor.)
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
16.55 Az új paradicsomok
(dokumentum sorozat)
17.50 Sziluettbarát recep-
tek
18.20 Történelmi emlé-
kek
18.30 Damo (sor.)
19.40 Győzd le az árvízet!
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Különleges kiadás
(live)
22.10 Államok kontra
John Lennon (amerikai do-
kumentumfilm)
23.55 A világ hercegnői
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Dr. House (am. sor.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Nora Roberts: 

Azúrkék égbolt 
(amerikai romantikus film,
2007)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.45 Fertőzésveszély
(amerikai thriller, 1992)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Odüsszeusz és az
alvilág istennője 
(angol-kanadai-román ka-
landfilm, 2008)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Nyomtalanul 
(am. krimisor.)
1.00 Odüsszeusz és az al-
világ istennője (ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Vakáció 
– Nicole és Alex műsora
10.00 Xena 
a harcos hercegnő 
(amerikai kalandsorozat)
11.15 Columbo: 
Ölni már nincs idő 
(amerikai krimi,1992)
13.00 Híradó, Sport
14.00 A Bermuda-három-
szög rejtélye 
(am.-angol minisor.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Megvendégeljük 
- reality show
17.45 Bemutatlaj 
a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
Alina Petrescuval
20.30 Zsarubosszú
(amerikai akciófilm,
1998)
Sz.: Gary Daniels, 
Gregory McKinney
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígjáték 
sorozat)
1.00 Game show: 
Face the Pro

7.00 Kandikamera
7.30 Nicsak ki főz!
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
9.45 Elvált nők klubja
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Aki tud, az nyer –
verseny show 
(ism.)
15.30 Senki sem tökéle-
tes (ism.)
16.00 A mentőalakulat
(am. filmdráma, 1994)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Nicsak ki főz!
20.30 Gyilkos Illinoisból
(kanadai-amerikai krimi,
1992)
22.30 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 Mondenii Show -
Best Of
23.30 Extralarge: 
Fekete mágia 
(német-olasz akciófilm,
1991)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek 
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Trevelen és Paul
Cox/Keino
8.00 Újjáépítők - A rövid
sárga busz
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Tornádók nyomá-
ban - Extázis
13.00 Túlélés törvényei -
Ecuador
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei
20.00 A túlélés törvé-
nyei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvé-
nyei
23.30 Halálos fogás
0.30 A borzalom pillana-
tai
1.30 Fegyvertények
2.30 Végzetes másodper-
cek
3.00 A túlélés törvényei -
Afrikai szavanna
4.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei

7.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
7.50 Győzd le az árvízet!
8.00 Studió 24 (francia
sorozat)
9.00 Utazás párhuzamos
világokban
10.00 Hírek, sport
10.20 Gitárok ideje
11.20 Mesék a vadonból
11.50 Időbeszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Studió 24 
(francia sorozat)
18.00 Euronews
18.10 Győzd le az
árvízet!
18.20 Időbeszéd
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi sor.)
20.00 Elisa lánya 
(olasz sorozat)
21.00 Bazár
21.30 Az én költségveté-
sem
22.00 Hírek, sport
23.10 Szerelmi recept
(német romantikus film,
2007)
0.50 Mosoly négy keré-
ken
1.25 Texasi krónikák 
- A Holtak útján 
(amerikai sor.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZERDA
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Ma Hermina nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Hermina nõi név a
Herman férfinév nõi pár-
ja, más feltevések szerint a
germán Ermin vagy Irmin
isten nevével függ össze.
Holnap Domonkos napja
van.

Évfordulók
• 1708-ban  II. Rákóczi
Ferenc seregei vereséget
szenvedtek az osztrák csá-
szári haderõtõl Trencsén
mellett.
• 1914-ben Németország
hadat üzent Franciaor-
szágnak.
• 1914-ben Törökország
elzárta a Dardanellákat.
• 1948-ban Tildy Zoltán
után Szakasits Árpád lett a
Magyar Köztársasági el-
nöke.

Vicc 
Egy rettentõ kis autó áll
meg a benzinkútnál. Ki-
száll egy apró ember és
kér 4 deci benzint. A kutas
megvetõen néz rá, majd

kis idõ múlva megszólal:
– A kerekeket ne fingjam föl?

Recept
Zöldborsóleves
Hozzávalók: Fél kg zöld-
borsó, (lehet friss, fagyasz-
tott vagy konzerv), 2-3 db
sárgarépa, só; nokedlihez:
2-3 tojás, liszt, só; rán-
táshoz: kb. 2 k. liszt, pici
olaj, p.paprika.
Elkészítés: A zöldborsót sós
vízbe felteszem fõni, majd
hozzáadom a karikára vá-
gott sárgarépát. Ha mindket-
tõ megpuhult, akkor elkészí-
tem a rántást kb. 2 k. lisztbõl
kevés olajjal, ha megpirult,
pici p.paprikát adok hozzá,
és besûrítem vele a levest. A
tojásokból a liszttel, pici só-
val a szokásos módon
nokdlit készítek, és beleszag-
gatom a levesbe,és ha a no-
kedli puhára fõtt, elkészült a
leves. Ha konzervbõl borsó-
ból készítem, akkor elõbb a
répát megfõzöm, beleszag-
gatom a nokedlit, majd a
rántás jön, és csak utólag
adom hozzá a borsót.

2010. augusztus 3., kedd   www.maszol.ro

Egy vak ember ült egy épület
elõtt a lépcsõn, lábánál kalap,
táblával, a következõ szöveg-
gel: „Vak vagyok. Kérem, se-
gítsenek!” Arra ment egy em-
ber, és látta, hogy a kalapban
alig van pénz, csak pár fillér.
Lehajolt, dobott a kalapba és
anélkül, hogy megkérdezte
volna, elvette a táblát, és a
másik oldalára írt egy monda-

tot. A vak ember észrevette,
hogy egyre több pénzt dobnak a
kalapba az emberek.  Akkor
megkérdezte az egyik arra járó
embert, hogy segítsen és olvassa
el, mi van a táblára írva. Az pe-
dig hangosan felolvasta:  „Ta-
vasz van, és én nem láthatom.”
Változtass a szemléleteden ha
valami nem sikerül, és meglá-
tod, minden jobbra fordul!

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Rengeteg idejét elrabolja egy
ember üres fecsegésével. Igyekez-
zen lerázni az illetõt. Az este kü-
lönleges romantikus kalandot
tartogat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Fontolja meg alaposan azt az
ajánlatot, amit egyik üzletfelétõl
kap, mivel az remek lehetõség-
nek tûnik. Este különleges ka-
land vár Önre.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Munkája során törekedjen a biz-
tonságra, mert könnyen megtör-
ténhet a baj. Lehet, hogy kisebb
összejövetelt rendez otthonában,
és minden tökéletesen alakul.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Állandó tompa derékfájás kínoz-
za. Minél többet jár kezelésre,
annál reménytelenebbnek látja
teljes gyógyulását. Kímélje ma-
gát, ne cipekedjen!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Remek kis kiruccanásban lehet
része. Kedvese meglepõ program-
ajánlattal áll elõ. Tudja, ha kész
tények elé állítja Önt, nehezen
hátrál meg.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szeret együtt lenni kedvesével.
Kerül minden olyan helyszínt,
ahol túl sokan vannak. Kimond-
hatatlanul jó érzés egy kis idõre

kiszabadulni a mindennapok ro-
hanásából.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Saját önfejûségének köszönheti,
hogy konfliktusba keveredett.
Más helyett kell tartania a hátát,
vagyis Ön viszi el a balhét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hajlamos mindent csak bírálni,
emiatt sokan nem is kedvelik. Ne
tegyen semmit, ami egy barátság
végét okozhatja.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Végre megnyugszanak Ön körül
a kedélyek. Örömét ossza meg
másokkal, mert az Önbõl áradó
nyugalom és derû kedvezõen hat
másokra is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyon várja a mai összejöve-
telt, ahol találkozhat néhány
olyan ismerõsével, akiket már
régóta nem látott. Szerelem ural-
ja szívét, lelkét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pénzügyeit vizsgálva örömmel
veszi észre, hogy sikerült egy ki-
csit lecsökkenteni kiadásait. Egy
közelgõ esemény híre teljesen láz-
ba hozza.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy magánéleti problémája
még jelentéktelennek tûnhet, de
igyekezzen megoldani, mielõtt
késõ lenne. Amihez hozzányúl
az üzleti életben, mind arannyá
változik.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Atlétika

Turós-Jakab László 

Az elsõ vasárnapi döntõ-
ben a 35 éves svájci Vik-

tor Röthlin pályafutása elsõ
aranyérmét nyerte miután
2:15:31 órás eredménnyel el-
sõ lett a maratonfutásban. 

A hölgyeknél csak a ma-
gasugró horvát Blanka Vlasic
(2,03 m – az Eb-k legjobbja)
és a 4x400 m-es orosz váltó
igazolta a papírformát, igaz,
utóbbiban megannyi kiváló-
ság szerepelt, Kapacsinsz-
kaja, Krivosapka, Usztalova
és Firova. 

Az 1500 m-en az ismeret-
len spanyol Nuria Fernández
(4:00,20) meglepte az esélye-
sebb francia Hind Déhibát és
honfitársnõjét, Natalia Rod-
riguezt, a 4x100 m-es váltó-
ban pedig a Povg–
Pogrebnyjak–Rjemjen–
Brisina-összeállítású ukrán
kvartett lett gyorsabb min-
denkinél. 

Kettõs török siker született
5000 m-en, ahol Alemitu
Bekelet (14:52,20 p) honfi-
társnõje, Elvan Abeylegesse
követte és a portugál Sara
Moreira. 

Férfi diszkoszvetésben Fa-
zekas Róbert a harmadik
magyar bronzérmet szerezte
meg, 66,43 m-es teljesítmé-
nye azonban jócskán elma-
radt a lengyel Piotr Mala-
chowskiétõl (68,87 m) és a
német Robert Hartingétól
(68,47 m). Távolugrásban a
német Christian Reif (8,47
m) nagyon elkapta a fonalat,
a francia Kafétien Gomis
(8,24 m) pedig egyetlen centi-
vel repült távolabbra a brit
Christopher Tomlinsonnál. 

A 3000 m akadályon a
franciák, Mahiedine Mekhi-
ssi Benabbad (8:07,87 p) és
Bouabdellah Tahri (8:09,28
p) oktattak. A 4x100-as vál-
tót a franciák nyerték, Chris-
tophe Lemaitre lett az elsõ
vágtázó, akinek sikerül trip-
láznia egy kontinensviada-
lon. A 4x400-as váltóban
meglepõ orosz siker szüle-
tett, a britek a második, a bel-
gák pedig a harmadik helyen
értek célba. 

Teljesített célkitûzések

A 33 román résztvevõ kö-
zül kettõnek sikerült dobogó-
ra állnia. Nicoleta Grasu
diszkoszvetõ közel állt az

aranyéremhez, Marian Op-
rea hármasugó pedig remek
versenyzéssel szerezte meg a
trikolór küldöttség második
ezüstérmét. Döntõs volt még
Bianca Perie (4. kalapcsvetés-
ben), Angela Moroºanu (5.
400 m gáton), Adelina
Gavrilã (5. hármasugrásban),
Sergiu Ursu (8. diszkoszve-
tésben) és a 4x400-as váltó
(Angela Moroºanu, Anama-
ria Ioniþã, Bianca Rãzor,
Mirela Lavric – 8.)

A 23 fõs magyar csapat há-

rom bronzérmet szerzett a
kalapácsvetõ Pars Krisztián,
a gátfutó Kiss Dániel és a
diszkoszvetõ Fazekas Róbert
révén. Papp Krisztina 8. lett
10.000 m-en és 14. 500 m-en,
Kálovics Anikó 10. 500 m-
en, Erdélyi Zsófia pedig 13.
lett 10.000 m-en. 

Remekelõ franciák

A barcelonai atlétikai Eu-
rópa-bajnokság éremtábláza-
tán az oroszok (10-6-8) vé-

geztek az élen, megelõzve a
franciákat (8-6-4), a briteket
(6-7-6) és a németeket (4-6-
6). Tizenhat nemzet atlétái
szereztek legalább egy arany-
érmet, s 27 ország szerepel
legalább egy medállal a bar-
celonai tisztelettáblán.    

Az Eb hõse Christophe
Lemaitre lett, aki a 100 és
200 méteres síkfutás után, va-
sárnap a 4x100-as váltó tag-
jaként is diadalmaskodott. A
20 éves francia lett az elsõ
sprinter, aki három aranyat
szerez egy Eb-n. Minden
érembõl szerzett egyet a fran-
cia Myriam Soumaré, s hon-
fitársa, Martial Mbandjock is
háromszor állt dobogóra,
míg a brit Mo Farah meg-
nyerte az 5000 és a 10.000
m-t is. A németek jól hajráz-
tak, fajsúlyos atlétáik hozták
a kötelezõt, s olyan újoncok
tették le a névjegyüket. mint
a 100 m-en gyõztes Verena
Sailer vagy az „aranyos” ge-
relyhajító Linda Stahl.  

A barcelonai kontinensvia-
dal azért is emlékezetes ma-
rad, mert a nagyszámú ho-
nosított atléta világverseny-
jelleget kölcsönzött neki.
Csakis így nyerhetett Török-
ország három aranyérmet, s
így duplázhatott a brit Mo
Farah is. Ha korábban csak a
francia, holland és brit csa-
patban szerepelt színes bõrû
atléta, ezúttal olyan nemze-
tek is feliratkoztak mint a né-
met, az osztrák, a török, a
norvég és a svéd is. 

Röviden
Gólzápor 
a ªtefan cel Mare úton  

Vasárnap további három
mérkõzést rendeztek a lab-
darúgó-Liga 1 második for-
dulója keretében. A ªtefan
cel Mare úton, a Dinamo 5-
3-ra nyert az újonc Sportul
Studenþesc ellen. Medgyesen
2-2-re mérkõzött a Gaz
Metan és a Temesvári FC.
Brassóban a házigazdák 3-1-
re verték az újonc Kolozsvá-
ri U-t. A Kolozsvári CFR
1907–Victoria Brãneºti-talál-
kozó lapzárta után fejezõ-
dött be.       

Eladná az Urzicenit 
Eugen Bucºaru

Eladná a 2009-es labdarúgó
román bajnok Unirea
Urziceni-t Dumitru , aki
nem tudja tovább pénzelni a
csapatot. Az üzletember 3
millió euróval tartozik Gigi
Becalinak, s ha törleszti
adósságát, a zsák fenekére
jut. Az önkormányzat nem
kíván befektetni a focicsapat-
ba, vevõ pedig eddig nem je-
lentkezett. 

Közeleg a rajt 
a másodosztályban is 

Tegnap sorsoltak a labdarú-
gó másodosztály
2010–2011-es idényére. Az
erdélyi csapatok a második
csoportban érdekeltek, az
augusztus 21-i nyitóforduló-
ban az alábbi a párosítás:
Aradi ACU – Nagybányai
FC, Nagyszebeni Voinþa –
Dacia Mioveni, Tordai
Arieºul – Nagyváradi Bihar
FC, Gaz Metan CFR
Craiova – CSM Râmnicu
Vâlcea, Petrolul Ploieºti –
Lupényi Minerul, Internaþi-
onal Curtea de Argeº –
Szilágysomlyói FC
Silvania, Alro Slatina –
Gyulafehérvári Unirea, FC
Argeº Piteºti – Aradi UT. 

Évente két randevú
Dél-Amerikában 

Az argentin és a brazil fut-
ballszövetség megegyezett
egymással arról, hogy a két
ország válogatottja mostan-
tól minden évben összecsap
két alkalommal. Az errõl
szóló megállapodást Julio
Grondona (Argentína)
és Ricardo Texeira (Brazí-
lia) elnök szignálta. 

Siófokon remizett 
a Videoton

A magyar labdarúgó-Sop-
roni Liga 1. fordulójának
mindkét vasárnapi mérkõ-
zése döntetlenre végzõdött.
A bajnoki cím egyik váro-
mányosaként a Videoton
nem tudott nyerni Siófo-
kon, ahol az újonc,
Sowunmi góljával, a 62.
percig vezetett. A székesfe-
hérváriaknak Vujovic
egyenlített, majd a siófoki
Délczeg Andicon megpat-
tanó lövése a kapufát talál-
ta el. A budapesti Szusza
Ferenc Stadionban, ötezer
nézõ elõtt, még gól sem
született az Újpest FC –
Gyõri ETO FC rangadón. 

Forma–1

Hírösszefoglaló

A vasárnapi Magyar
Nagydíjon sportszerût-

lenségi bemutatót tartott
Michael Schumacher tízhe-
lyes rajtbüntetést kapott a
mogyoródi verseny bíráitól,
ami azt jelenti, hogy augusz-
tus 29-én, a Belga Nagydí-
jon, tíz hellyel hátrébbról
rajtolhat. 

A verseny hajrájában Ru-
bens Barrichello (Williams)
jobbról próbálta megelõzni
volt ferraris csapattársát, s
az félrehúzva a kormány,t
majdnem a falra kente a
brazilt. Barrichello hajszál-
lal kerülte el az ütközést,
manõvere végül egyetlen
vb-pontot ért, amit Schu-
machertõl rabolt el. 

„Én a tisztességes küzdel-
met szeretem, de ez nem volt
fair – nyilatkozta Barrichello.
– Szabályszerû gokartos ma-
nõver volt. Ha õ még elõttem
fel akar szállni a mennyekbe,
ám legyen, de én nem akarok
meghalni. Ez volt eddigi pá-
lyafutásom legveszélyesebb
helyzete.”

A hétszeres világbajnok
Schumacher nem ismerte el,
hogy hibázott volna a 66.
körben: „Másképp ítélem
meg a történteket. Úgy vé-
lem, volt elég helye a célegye-
nesben, hogy elférjen mellet-
tem. Mindenesetre kétségte-

len, szerettem volna megne-
hezíteni a dolgát, amennyire
csak lehetséges.”

Negyedik futamgyõzelme
a vb-pontverseny vezetõ po-
zíciójába röpítette a 34 éves
ausztrál Mark Webbert.
„Fantasztikus munkát vég-
zett a csapat, nagyszerû na-
pot zártunk. Remek érzés,
hogy vezetem a világbajnok-
ságot” – nyilatkozta a ver-
seny után. 

A csütörtökön 29. születés-
napját ünnepelt Fernando
Alonso szerint is jó verseny
volt, amelyen sikerült elkap-
nia a rajtot. „Nehéz pillana-
tokat éltünk át, amikor a biz-
tonsági autó bejött a pályára,
mindannyian megpróbál-
tunk bemenni a bokszba. A
folytatásban Mark eszmélet-

lenül gyors volt, a mi lágy gu-
mijaink pedig sajnos nem
voltak annyira lágyak” –
mondta a kétszeres világbaj-
nok spanyol, aki vasárnap
második lett. 

„Nem igazán értettem,
hogy miért büntettek meg.
Pedig remekül kezdtem, sike-
rült Fernando támadását
visszaverni az elsõ kanyar-
ban. Az újrakezdésnél prob-
lémák voltak a rádióval, nem
nagyon tudtam, hogy mikor
megy majd ki a biztonsági
autó. Szerencsétlen voltam,
és csalódott vagyok, úgy gon-
doltam, meg tudom nyerni a
mai versenyt” – kesergett a
harmadik helyen célba ért
Sebastian Vettel, aki 1:22,362
perccel a leggyorsabb kört fu-
totta a Hungaroringen. 

Világverseny Barcelonában

Michael Schumacher tíz helyes rajtbüntetést kapott Fotó: MTI

Az Eb hõse Christophe Lemaitre vágtázó lett

Sportszerûségbõl elégtelen

Labdarúgás

T. J. L.

Ma és holnap a labdarú-
gó Bajnokok Ligája har-

madik selejtezõkörének visz-
szavágóit rendezik meg, s az
Unirea Urziceni és a Debre-
ceni VSC is csak a bravúrban
reménykedhet. A bajnoki
ezüstérmes Unirea két dön-
tetlennel kezdte a 2010–
2011-es hazai pontvadásza-
tot. Roni Levy legnagyobb
gondja, hogy játékosai zsi-
nórban három hivatalos mér-
kõzésen maradtak gólképte-
lenek, ideértve a Zenit elleni
elsõ meccset is. Ráadásul az
izraeli mester elvesztette
egyik alapemberét, Sorin
Paraschiv ugyanis lesérült a
Rapid elleni rangadón. A
másik oldalon a Zenit robog
az orosz bajnokságban.
Luciano Spalletti tanítványai
15 forduló után is veretlenek,
mindössze három mérkõzé-
sen remiztek, és kilenc pont
elõnnyel vezetik a tabellát.
Legutóbb Zenit éppen a baj-
noki címvédõ Rubin Ka-
zanyt gyõzte le 2-0-ra,
Kerzsakov góljaival. A
Zenit–Unirea-mérkõzés hol-
nap este fél 9-kor kezdõdik a
szentpétervári Petrovszkij-
stadionban, s az angol Mike
Dean vezeti. A debreceni 0-2
után a magyar bajnoknak

sem lesz könnyû dolga  Bá-
zelben. A hajdúságiak morál-
ja jó, hiszen 2-0-lal kezdtek
az új bajnokságban. A svájci
alakulat is jó formában van,
három forduló után az egye-
düli százszázalékos csapat a
kantonok Országában. Az
FC Bázel legutóbb a St.
Gallent gyõzte le 3-0-ra, a gó-
lokat Frei, Yapi és Almerares
szerezte. Az FC Bázel–Deb-
receni VSC mérkõzés hol-
nap, helyi idõ szerint 19.45-
kor kezdõdik, az orosz
Vlagyiszlav Bezborodov fújja
a sípot. 

A szerdai mûsor:
Fenerbahce Isztambul (tö-
rök) – Young Boys Bern
(svájci)  (2-2), PAOK
Szaloniki (görög) – Ajax
Amsterdam (holland) (1-1),
Celtic Glasgow (skót) –
Sporting Braga (portugál) (0-
3), Rosenborg BK (norvég) –
AIK Solna (svéd) (1-0), HJK
Helsinki (finn) – Partizan
Belgrád (szerb) (0-3), FC
Köbenhavn (dán) – BATE
Boriszov (fehérorosz) (0-0),
Dinamo Zágráb (horvát) –
Sheriff Tiraszpol (moldovai)
(1-1), Lech Poznan (lengyel)
– Sparta Prága (cseh) (0-1),
Gent (belga) – Dinamo Kijev
(ukrán) (0-3), Salzburg (oszt-
rák) – Omonia Nikoszia (cip-
rusi) (1-1), MSK Zilina (szlo-
vák) – Liteksz Lovecs (bol-
gár) (1-1). 

Nehéz feladat elõtt 
Urziceni és Debrecen 

Románia két ezüst-, Magyarország
pedig három bronzéremmel zárta az
atlétika július utolsó hetében, Barce-
lonában megrendezett kontinentális
seregszemléjét.
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