
Kényszerleszállást hajtott
végre tegnap reggel két izra-

eli helikopter Argeº megyében.
Az incidens egy héttel az után
történt, hogy Brassó megyében

lezuhant egy szintén izraeli
szállítóhelikopter, a fedélzetén
tartózkodó hét személy közül
senki nem élte túl a balesetet. 
3. oldal

Fiatal filmesek Homoródon

Ma kezdõdik Homoródfürdõn a 9. Film-
tett–Duna Mûhely alkotótábor, ahol a
szervezõk tervei szerint öt kisjátékfilm és
hét animációs film készül. „Az erdélyie-
ken és magyarországiakon kívül Vajdaság-
ból, Svájcból és Csehországból is érkezett
jelentkezés” – mondta lapunknak Buzo-
gány Klára szervezõ.

új magyar szó
2010. augusztus 4., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2371 ▼
1 amerikai dollár 3,1996 ▼
100 magyar forint 1,5091 ▲

A kincsmentés 24. órája

Már számos könyvet
és tanulmányt közölt
erdélyi kutatásairól
Magyar Zoltán, a
Magyar Tudományos
Akadémia Néprajzi
Kutatóintézetének fõ-
munkatársa. A na-
pokban ismét nálunk,
pontosabban a Szil-
ágyságban és az
Avasban járt. Ez al-
kalommal kérdeztük
közös dolgainkról.

Média 9

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Esõverte búzatermés

A súlyos esõzések akkora károkat okoztak a
mezõgazdaságban, hogy az idei, ötmillió
tonnára becsült búzatermés mintegy harma-
da  alkalmatlanná vált a pékipari feldolgo-
zásra – nyilatkozta Adrian Rãdulescu, az
agrárminisztérium államtitkára.

ÚMSZ

Mai elutazása elõtt a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) ar-

ra szólította fel a román kor-
mányt, tegyen meg mindent an-
nak érdekében, hogy a parla-
ment szeptember 15-ig fogadja
el az egységes nyugdíjtörvényt.
Emil Boc miniszterelnök ellen-
ben arra kérte a nemzetközi
pénzintézet képviselõit, hogy
adjon minimum két hetes hala-
dékot, ugyanis a parlamenti va-
káció miatt képtelenség olyan
gyorsan „átvinni” a plénumon a
jogszabályt. A liberálisok a kor-
mány hibáira hívták fel az IMF-
küldöttség figyelmét, szerintük a
Boc-kabinet csõdbe viszi az or-
szágot. 3. oldal 

Ki tudja újjáéleszteni az orvosokban azt a reményt, hogy munkájukból idehaza is tisztességesen meg tudnak élni?

Menekülnek az orvosok
Külföldre ûzik a hazai egészségügyi alkalmazottakat a kormány megszorításai

Elnéptelenedhet a hazai egészségügy: a megszorító intézkedések és a rossz munkakörül-

mények miatt egyre több orvos és asszisztens vállal külföldön munkát. Nem egyedi jelen-

ségrõl van szó, a kelet-európai országok hasonló gondokkal küzdenek. Romániában azon-

ban olyan nagy a migrációs kedv, hogy lassan az ország lesz Európa „orvosellátója”. A

székelyföldi kórházak vezetõi úgy vélik: ha jól szervezett az intézmény, és hitele van az ott

végzett munkának, az elkötelezett munkatársakat maradásra lehet bírni. 7. oldal 

Viszlát, 
de veled maradok!

Az IMF kialakítja a kölcsön-visszafizeté-
sekhez nélkülözhetetlen legfontosabb
költségvetési sarokszámokat, majd eléré-

sükhöz sugall jó néhány
eszközt, de a végsõ dön-
téseket az illetõ kormá-
nyokra bízza. Úgy mûkö-
dik, mint egy multinacio-
nális cég: meggyõzõdése,
hogy ugyanazok a recep-

tek bármely ország-
ban érvényesek.

Itthagyott 
a Valutaalap

Lassan normalizálódni kez-
denek a 2008-ban szélsõsége-

sen magas szintet elért ingatlan-
piaci árak Románia nagyobb vá-
rosaiban. Az árzuhanást befolyá-
soló legfontosabb tényezõk közül
a vásárlóerõ visszaesését, a mak-
rogazdasági helyzet romlását, il-
letve a kereslet-kínálat megválto-
zott viszonyát említik az ágazat
szakértõi. Szerintük az ország-
szerte hónapok óta megfigyelhe-
tõ ingatlanpiaci olcsobbadásnak
egyelõre nem látható a vége. Ez
alól talán egyedül Kolozsvár a ki-
vétel, ahol július folyamán – sze-
rény mértékben ugyan – emel-
kedtek a lakásárak. Az ingatla-
nok még mindig Bukarestben a
legdrágábbak, míg a legolcsób-
bak Temesváron. 6. oldal 

Pincébe tartó 
ingatlanárak

Székedi Ferenc

Az izraeli gépeknek nem kedvez a román légtér Fotó: Mediafax

Izraeli kényszerleszállások



Hírösszefoglaló

Megtorlással fenyegetõzött
Észak-Korea tegnap a déli

szomszédja által erre a hétre, a
két ország vitatott tengeri határa
közelébe tervezett hadgyakorlat
miatt. A KCNA hivatalos észak-
koreai hírügynökség jelentése
szerint az észak-koreai hadsereg
„hatalmas csapással” szétzúzza
majd a dél-koreai gyakorlatot.
Phenjan egyúttal felszólította a
kereskedelmi hajókat, hogy ke-
rüljék el a tengeri határ körüli vi-
zeket. A dél-koreai hadgyakorlat
a tervek szerint csütörtökön kez-
dõdik, s jövõ hétfõig tart majd.
Szöul hadgyakorlata válasz arra,
hogy állítása szerint márciusban
egy észak-koreai tengeralattjáró-
ról kilõtt torpedó elsüllyesztette a
Cshonan nevû korvettjét 46 ten-
gerész halálát okozva. Phenjan
tagadja, hogy köze lett volna az
incidenshez  annak ellenére is,
hogy egy nemzetközi szakértõi
bizottság bizonyítottnak találta
felelõsségét. Az észak-koreai fél
többször is kérte, hogy szakértõit
a helyszínre küldhesse, Szöul
azonban megtagadta ezt. A ha-
tártérségben 1999-ben, 2002-ben
és tavaly halálos áldozatokkal já-
ró összecsapások zajlottak le a két
Korea haditengerészeti egységei
között. A határvonalat az ENSZ
jelölte ki az 1950 és 1953 közötti
koreai háború befejezése után, de
Phenjan nem ismeri el a világ-
szervezet által kijelölt határt. 
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Röviden

Feltehetõen a magyar kajakos 
holttestét találták meg a Drávában

Horvát sajtóinformációk szerint feltételez-
hetõ, hogy annak a magyar férfinak a
holttestét találták meg a Drávában, aki
még múlt csütörtökön tûnt el kajakozó
társaitól. A horvát rendõrség a honlapján
tegnap közölte, hogy hétfõn délelõtt, fél
11 körül találtak rá egy férfi holttestére a
Drávában, nem messze Répástól. Az azo-
nosítást megkezdték, a boncolást pedig
szerdára tûzték ki, hogy a halál okát meg
tudják állapítani. Horvát sajtóinformációk
szerint a vízen, az ágak között lebegõ
holttestet egy horgász találta meg, õ érte-
sítette a kaproncai (Koprivnica) rendõrka-
pitányságot. Feltételezhetõ, hogy az áldo-
zat az a magyar férfi, aki még csütörtö-
kön tûnt el. Juhász Zoltán zágrábi konzul
az MTI érdeklõdésére elmondta: kedden
délutánig a horvát hatóságok nem jelez-
ték, hogy megtalálták volna a Dráván el-
tûnt magyart. 

Halálra ítéltek egy volt iraki 
vezetõt mocsarak kiszárítása miatt

A megdöntött iraki diktatúra egykori ve-
zetõinek perében halálra ítéltek egy poli-
tikust a déli országrészben lévõ mocsa-
rak kiszárítása miatt, amire azért volt
szükség, hogy leverhessék az ott élõ fel-
kelõket. A tegnapi bejelentés szerint a
bagdadi bíróság hétfõn hozott halálos
ítéletet Mezbán Hider Hádi, a Forradal-
mi Parancsnokság Tanácsának tagja el-
len, Abdel-Gani Gafur életfogytig tartó
elzárást kapott, míg Vatbán Ibrahím al-
Haszant, Szaddám Huszein akkori elnök
féltestvérét bizonyítékok hiányában fel-
mentették. A mocsárlakó síiták felkelése
az elsõ öbölháború után, 1991-ben tört
ki. A 15-20 ezer négyzetkilométer kiter-
jedésû lápvidék 90 százalékát Szaddám
Huszein döntésére különféle eszközök-
kel, köztük vegyi fegyverekkel kiszárítot-
ták, hogy ne nyújthasson menedéket a
felkelõknek. Lakossága 250 ezer fõrõl 30
ezerre csökkent. 

Zardari: a nemzetközi erõk 
alulmaradnak a tálibellenes harcban

A nemzetközi közösség vesztésre áll a
tálibok elleni harcban, mert alábecsülte
az általuk okozott probléma méreteit –
állapította meg Aszif Ali Zardari pakisz-
táni elnök a Le Monde címû francia napi-
lapban. Az újság tegnapi számában meg-
jelent interjúban Zardari megjegyezte,
hogy „a csapaterõsítés nem hatékony vá-
lasz a tálib mozgalomra”. „Ahhoz, hogy
az afgán nép támogatását is élvezhessük
ebben a folyamatban, arra van szükség,
hogy segítsük õket a gazdasági fejlõdés-
ben, valamint bebizonyítsuk, hogy nem-
csak változtatni tudunk életükön, hanem
jobbá is tudjuk azt tenni” – hangsúlyozta
a pakisztáni elnök, aki szerint az afgá-
nok számára nem egyértelmû az össze-
függés a katonai beavatkozás és a jobb
jövõ között.

Megerõsítették a lengyel 
elnökválasztás hitelességét

A lengyel legfelsõbb bíróság megerõsítet-
te tegnap, hogy érvényes volt a júniusi
elnökválasztás, és így a héten sor kerül-
het Bronislaw Komorowski beiktatására
a tisztségbe. A bíróság közölte, hogy
több mint 370 panaszt vizsgáltak ki. Eb-
bõl 16-ot jogosnak minõsítettek, de az
egyik szabálytalanság sem volt olyan sú-
lyú, hogy bármiféle hatása lett volna a
választás kimenetelére. Bronislaw
Komorowski pénteken teszi le a hivatali
esküt. Megválasztása soron kívül történt,
mert az elõdje, Lech Kaczynski elnök a
kíséretével együtt repülõgép katasztrófa
áldozatául esett áprilisban. Az elõre ho-
zott választáson Komorowski ellenfele
Lech Kaczynski ikertestvére, Jaroslaw
Kaczynski volt.

Hírösszefoglaló

Legalább harminchét ember
meghalt tegnap virradóra Pa-

kisztán legnagyobb városában,
Karacsiban azt követõen, hogy
néhány órával korábban meggyil-
koltak egy városi képviselõt.
Raza Haider az Indiából érkezett
bevándorlókat tömörítõ Mu-
ttahida Kaumi Mozgalmat képvi-
selte. A férfit két motorkerékpá-
ron közlekedõ támadta meg egy
mecsetnél. A gyilkosság pánikot

váltott ki a 16 milliós városban.
Pártja tiltakozó megmozdulások
megtartására szólított fel, a ha-
tóságok ugyanakkor elrendelték
az iskolák bezárását a városban,
illetve a Karacsitól 174 kilomé-
terre keletre fekvõ Haidará-
bádban. A kereskedõk bezárták
boltjaikat, az utcák pedig na-
gyon gyorsan kiürültek, miköz-
ben több negyed fegyverropo-
gástól volt hangos. A gyújtoga-
tások kezdõdtek, aminek követ-
keztében leégett egy bútorpiac.

Különbözõ kórházi tisztviselõk
adatai alapján legalább harminc-
hét ember halt meg. Nyolcvan
ember lõfegyvertõl származó sé-
rülést szenvedett el.

Tegnap reggel még mindig hal-
latszottak lövések, illetve egyes
negyedekben továbbra is épületek
álltak lángban. Dzsamil Szúmro
tartományi szóvivõ kijelentette:
úgy véli, hogy a történtek azok-
nak az erõknek a mûve, amelyek
szeretnék megbuktatni a megvá-
lasztott helyi kormányzatot. 

Eelszabadult a pokol Karacsiban

ÚMSZ

„Magyarország szokatlan,
nem európai törvényt foga-

dott el, amely alapján az is kap-
hat állampolgárságot, aki soha
nem élt Magyarországon, aki-
nek semmi köze az országhoz”
– állította Daniel Lipšic szlovák
belügyminiszter abban az inter-
júban, amelyet az Új Szó címû
szlovákiai magyar napilap kö-
zölt. „Ilyesmit tett korábban
Oroszország Dél-Oszétiával
kapcsolatban vagy Románia
Moldáviával összefüggésben.
Viszont Közép-Európában ez
felettébb szokatlan. Klasszikus
politikai taktika, hogy naciona-
lizmussal kell elterelni a polgá-
rok figyelmét más, komoly
problémákról” – tette hozzá
Lipšic. Megjegyezte: van elkép-
zelése a probléma megoldásá-
ról, de „javaslataimat nem a saj-
tóban fogom elmondani, elõbb
a koalíciós partnerekkel kell
egyeztetni”. 

Arra a felvetésre, miért veszé-
lyes a magyar állampolgársági
törvény Szlovákiára nézve, a mi-

niszter kifejtette: „Azt monda-
nám, alapjában véve már né-
hány éve mindenkinek van ket-
tõs állampolgársága. Szabadon
utazhat az Európai Unióban,
Magyarországot beleértve, ott
tanulhat, dolgozhat, semmiben
nincs korlátozva. Nem látom
okát annak, miért kellene még
egy állampolgárság.” „Felmerül
a kérdés, miért fogadta el Buda-
pest ezt a törvényt, ha Szlovákia
és Magyarország egyaránt EU-
tag. Hiába keresem a jóindulatot
ebben” – tette hozzá Lipšic.

A miniszter szerint igaza volt
Robert Fico korábbi kormányfõ-
nek, amikor arról beszélt, hogy
Magyarország szélsõséges meg-
nyilvánulásokat exportál Szlo-
vákiába. „Igaz, hogy Szlovákiá-
ba gyakran járnak magyarorszá-
gi szélsõséges szervezetek tagjai,
ez egyszerûen tény. Különféle
tevékenységet fejtenek ki, fõleg
az ország déli régióiban. Az Eu-
rópai Unió tagjai vagyunk, a ha-
tárok nyitottak, tehát nem lehet
meggátolni a jelenlétüket. Ebbõl
a szempontból igaza volt
Ficónak” – vélekedett Lipšic.
Korábban Rudolf Chmel, a ki-
sebbségekért felelõs szlovák mi-
niszterelnök-helyettes úgy véleke-
dett: érvényteleníteni kellene a
szlovák állampolgársági törvény
azon módosítását, amellyel Po-
zsony a magyarországi kettõs ál-
lampolgárságot megkönnyítõ tör-
vénymódosításra reagált. 

Észak-Korea 
megtorlást ígér

Megkezdték a kormányprogram vitáját

Megkezdte az új szlovák kormány programjáról szóló vitát tegnap
a pozsonyi parlament. A dokumentumot Iveta Radicová minisz-
terelnök terjesztette a törvényhozás elé. „A legfõbb célunk megújí-
tani az emberek hitét abban, hogy Szlovákia az a hely, ahol jó,
nyugodt és értelmes életet lehet élni” – jelentette ki Radicová. A
miniszterelnök élesen bírálta az elõdje, Robert Fico vezette kor-
mány munkáját, és azt, milyen állapotban vehette át az országot.
Radicová elégedetlenségét fejezte ki a szlovák–magyar viszony
mai állapotával is, és kijelentette, hogy változásokra van szükség.

Daniel Lipšic belügyminiszter

Pakisztán legnagyobb városában gyújtogatások kezdõdtek Raza Haider meggyilkolása után

Hírösszefoglaló

Tûzpárbaj alakult ki libanoni
és izraeli katonák között a két

ország határán, jelentette a BBC.
Az izraeli hadsereg közlése sze-
rint két katonájuk megsérült az
incidensben. Más források szerint
legkevesebb három libanoni kato-
na és egy libanoni újságíró meg-
halt. A síita Hezbollah szervezet
televíziója, az al-Manár szerint
egy magas rangú izraeli katona is
életét vesztette. Az izraeli kato-
nák egy fát akartak kivágni Liba-
non területén, a libanoni hadse-
reg figyelmeztetõ lövéseket adott
le rájuk, amire azok ágyútûzzel
válaszoltak. Egy épületet izraeli
harckocsiból kilõtt rakéta talált el.
Egy forrás szerint az izraeli heli-
kopter két rakétát lõtt ki egy liba-
noni katonai állásra a falu közelé-
ben, eltalált egy páncélozott sze-
mélyszállítót, amelyben a két li-
banoni katona bennégett. Egy
harmadik társuk súlyosan megse-
besült, más forrás szerint õ is
meghalt. A Libanonban állomá-
sozó ENSZ-kéksisakosok felszólí-
tották a libanoni és az izraeli had-
sereget, tanúsítson maximális ön-
mérsékletet a határincidenst köve-
tõen. Az izraeli külügyminisztéri-
um a libanoni kormányt tette fele-
lõssé az események miatt, és az-
zal fenyegetett, hogy következmé-
nyei lesznek annak, ha az erõszak
folytatódik. A zsidó állam szerint
a lövöldözés az ENSZ Biztonsági
Tanácsa 1701-es határozatának
egyértelmû megsértése volt. Ez-
zel a nemzetközi jogi dokumen-
tummal zárták le a 2006-os izrae-
li–libanoni háborút. Az izraeli
közlés szerint katonáik nem lép-
tek át a libanoni határon. 

Favágásból 
tûzpárbaj Pozsony ismét

bírálja Budapestet



ÚMSZ

Mai elutazása elõtt a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) ar-

ra szólította fel tegnap délelõtt a
román kormányt, tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy
a parlament szeptember 15-ig
fogadja el az egységes nyugdíj-
törvényt. Emil Boc miniszterel-
nök ellenben arra kérte a nem-
zetközi pénzintézet képviselõit,
hogy adjanak minimum kéthe-
tes haladékot, ugyanis a parla-
menti vakáció miatt képtelenség
olyan gyorsan „átvinni” a plénu-
mon a jogszabályt. Mint ismere-
tes, a nyugdíjtörvényt az év ele-
jén fogadta el a kabinet, majd
több hónapos vita után a felsõ-
ház is áldását adta rá. Jelenleg a

jogszabály a képviselõházban
„rostokol”. A kormánnyal tör-
tént találkozó után a Jeffrey
Franks vezette IMF-küldöttség
ellátogatott a Nemzeti Liberális
Párthoz (PNL) is, ahol az ellen-
zéki párt képviselõi arra figyel-
meztették a pénzintézet vezetõ-
it, hogy ha nem lesz kormány-
váltás, jövõre újabb hitelt kell fo-
lyósítaniuk Romániának a bérek
és nyugdíjak kifizetésére. 

Az állami alkalmazottak fize-
tése a jövõ év elejétõl fokozato-
san visszatér a 25 százalékos
csökkentés elõtti szintre – nyilat-
kozta tegnap Adriean Videanu
gazdasági miniszter. „2011-tõl
megteremtjük a feltételeket,
hogy a 25 százalékkal csökken-
tett fizetések fokozatosan vissza-

térjenek az eredeti szintre” – fo-
galmazott Videanu. Mint isme-
retes, a közalkalmazottak bérét
július 1-jétõl csökkentette 25 szá-
zalékkal a kormány. A bukaresti
vezetés így kívánja visszaszoríta-
ni a kiadásokat, és tartani a
Nemzetközi Valutaalappal
(IMF) közösen kitûzött 6,8 szá-
zalékos idei költségvetési hiány-
célt. Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter egy nappal koráb-
ban azt nyilatkozta, hogy ha a
jövõ évi fizetésalapot összehan-
golják 60 ezer állami munkahely
felszámolásával, akkor lehetsé-
gessé válik a fizetések átlagosan
10 százalékos emelése, ám ké-
sõbb döntenek arról, hogy ez mi-
lyen formában oszlik el az egysé-
ges bérezési rendszerben. 
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The Goodby Girl. Ez egy
1977-es, nagy sikerû ameri-
kai film címe, amelyet Eu-

rópa számos országában
szabad fordításban Viszlát,
de veled maradok! címmel
játszottak, Magyarországon

pedig Hölgyem, Is-
ten áldja címmel

vonzott annak idején telt házakat. Richard
Dreyfuss esztendõre rá Oscar-díjat kapott a
férfi fõszerepért, az MGM-produkció pedig
még napjainkban is felbukkan a különbözõ
kábeltévés csatornákon. 
Viszlát, de veled maradok! Talán ez a rövid
mondat tudná a legjobban összefoglalni a
Nemzetközi Valutaalap ma elutazó küldött-
sége legutóbbi látogatásának eredményeit. A
világ egyik legnagyobb pénzügyi intézmé-
nyének szakemberei nem a világsajtóból tájé-
kozódnak, hanem az újabb kölcsönrészletek
kiutalása elõtt a saját szemükkel gyõzõdnek
meg, hogy Románia teljesíti vagy sem
mindazokat a feltételeket, amelyekben a hi-
telszerzõdés megkötésekor megegyeztek. Nem
annyira az apró részletek érdeklik, mint a
megbeszélt makrogazdasági mutatók tiszte-
letben tartása. 
Az IMF ugyanis nem csupán Románia, ha-
nem a más, kölcsönökért folyamadó orszá-
gok tekintetében is kialakítja a kölcsön-visz-
szafizetésekhez nélkülözhetetlen legfontosabb
költségvetési sarokszámokat, majd elérésük-
höz sugall jó néhány eszközt, de a végsõ dön-
téseket az illetõ kormányokra bízza. Ame-
lyeknek azután nincsen könnyû dolguk, hi-
szen a valutaalap voltaképpen úgy mûkö-
dik, mint egy hatalmas multinacionális cég:
meggyõzõdése, hogy ugyanazok a receptek a
világ bármely országában érvényesek. Ha li-
beralizálják a piacot, akkor csökkenhetnek
az árak – ez az egyik axióma, amellyel a kõ-
olajipari termékeket szállító görög vállalko-
zók megpróbáltak szembeszállni, de sikerte-
lenül: déli sorstársaink bizony kénytelenek
lesznek a hazai szállítókon kívül más, nyil-
vánvalóan multi-cégeknek engedélyezni,
hogy megjelenésükkel lenyomják az árakat.
Egy másik axióma az, hogy a költségvetési
deficit adott szinten tartása érdekében egy
ország alapjában véve két dolgot tehet: vagy
csökkenti a kiadásait, vagy növeli a bevétele-
it. Románia a megszorító intézkedésekkel,
az új nyugdíjtörvénnyel, a fizetések lefaragá-
sával, a közszférában dolgozók létszámának
csökkentésével az elsõ úton indult el, de me-
net közben, az áruforgalmi adó növelésével
átváltott a másodikra is. A Romániánál
sokkal jobban eladósodott Magyarország
úgy döntött, hogy egyelõre nem hallgat az
IMF-tanácsokra és a bankok megadóztatá-
sával próbálja növelni költségvetési bevétele-
it, de szinte biztosra vehetõ, hogy a fõszerep-
lõ gyors búcsúját elõbb-utóbb kénytelen lesz
megszívlelni, és a filmet ugyanazon címmel
a Duna-parton is újrajátsszák: viszlát, de ve-
led maradok! 
Nem kétséges ugyanis, hogy ezekben a világ-
gazdasági produkciókban kire osztották a fõ-
szerepet, és kik azok, akik még akkor is sta-
tisztálnak, ha úgy gondolják, hogy körülöt-
tük forog a világ.

Román lapszemle

Viszlát, 
de veled maradok!

Székedi Ferenc

A szervezett bûnözés délkelet-európai ter-
jedésének veszélyére figyelmeztet az
Europol, miután kiderült, hogy a hírhedt
Hells Angels motorosbanda székhelyeket
telepít a régióba. (România liberã) Ötven-
millió eurós uniós támogatásra tett szert a
kolozsvári BBTE, mely jelenleg mintegy
ötven uniós projektben vesz részt.
(România liberã) Az AIDS és különbö-
zõ hepatitis-megbetegedések robbanássze-
rû elterjedésétõl tartanak a szakértõk, mi-
vel lassan támogatás nélkül maradnak
azok a nemzetközi segélyprogramok, me-
lyek a kábítószerfüggõk és prostituáltak
számára ingyen juttattak injekciós tûket és
óvszereket. (Evenimentul Zilei)

Itthagyott az IMF

ÚMSZ

Kényszerleszállást hajtott vég-
re tegnap reggel két izraeli he-

likopter Argeº megyében. A két
katonai helikopter román–izraeli
közös légi gyakorlaton vett részt,
amikor mûszaki okok miatt sür-
gõs leszállási engedélyt kértek. Az
incidens egy héttel az után tör-
tént, hogy Brassó megyében lezu-
hant egy szintén izraeli szállító
helikopter, a fedélzetén tartózko-
dó hét személy közül senki nem
élte túl a balesetet.

A két helikopter mûszaki okok
miatt hajtott végre kényszerleszál-
lást tegnap reggel 8 óra körül, az

Argeº megyei Vulpeºti település
közelében. Az egyik gép dél körül
felszállt, a másik helikopter azon-
ban a motor meghibásodása miatt
a földön maradt. Hivatalos forrá-
sok szerint a meghibásodott heli-
kopter csak azután szállhat majd
fel, hogy Izraelbõl megérkezik a
szükséges cserealkatrész.

A védelmi minisztérium közlé-
se szerint két, CH-53 típusú izrae-
li szállító helikopterrõl van szó,
amelyek a Blue Sky 2010 elneve-
zésû, román–izraeli légi gyakorla-
ton vettek részt, és az incidens pil-
lanatában Izrael felé tartottak.

Mint ismeretes, múlt héten egy
másik, ugyanilyen típusú izraeli

helikopter lezuhant Brassó me-
gyében. A rossz idõjárási viszo-
nyok miatt a helikopter nekiütkö-
zött a Déli-Kárpátokhoz tartozó
Bucsecs-hegység egyik magasla-
tának. A katasztrófa következté-
ben hat izraeli és egy román ka-
tona vesztette életét. Az izraeli
helikopterek a szimuláció része-
ként egyebek közt különleges
erõk szállítását, kutató- és mentõ-
akciók idegen környezetben való
végrehajtását gyakorolták Romá-
niában, a július 18. és 29. között
lezajlott román–izraeli légi gya-
korlat keretében.

Újságírói kérdésre izraeli kato-
nai források azzal magyarázták a
romániai hadgyakorlatot, hogy
így tudnak felkészülni arra az éles
helyzetre, amikor hosszú berepü-
léseket kell végrehajtaniuk isme-
retlen területre. A Jerusalem Post
címû izraeli napilap hétfõi számá-
ban arról írt, hogy az izraeli légi-
erõ a múlt heti helikopter-baleset
után is folytatja a gyakorlatozást
Romániában, mivel javítani kí-
vánja az izraeli pilóták képességét
a hegyvidéki repülésre.

Izrael és Románia 2006-ban
kezdett közös katonai gyakorlato-
kat, amikor Saul Mofaz akkori iz-
raeli védelmi miniszter román
kollégájával öt évre szóló megálla-
podást írt alá, amely szerint az iz-
raeli légierõ légi egységeket küld
Romániába gyakorlatozni. 

Kényszerleszállást hajtott végre 

két CH-53 típusú izraeli helikopter

Az IMF-küldöttség protokoll-látogatását a PNL a kormány hibáinak kihangsúlyozására használta Fotó: Mediafax

M. Á. Zs.

„Bármilyen bizalmatlansági
indítványt támogatunk,

amely a Boc-kormány bukását
eredményezi” – szögezte le teg-
nap Mihai Voicu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) alelnöke. Az
RFI rádiónak adott interjúban a
PNL szóvivõje hozzátette: tulaj-
donképpen a dokumentum szö-
vege sem számít, ha az a mosta-
ni kormány menesztését céloz-
za. „Ezzel tulajdonképpen sze-
retném megnyugtatni a szociál-
demokratákat, hogy számíthat-
nak ránk. Még akkor is támogat-
juk a kezdeményezést, ha úgy-
nevezett szociáldemokrata meg-
oldásokat javasolnak, ugyanis a
bizalmatlansági indítvány egyet-
len célja az alkotmány értelmé-
ben, hogy megbuktassa a hiva-
talban levõ kormányt” – magya-
rázta Voicu. A bizalmatlansági
indítvány elfogadása utáni idõ-
szakról beszélve Voicu leszögez-
te: a szociáldemokratákkal kö-
zösen kell kormányozniuk. „A
Boc-kormányt megbuktató par-
lamenti többségnek a jövendõ
kabinet összeállításában is meg
kell mutatkoznia. Készek va-
gyunk a kormányzati szerepvál-
lalásra, és attól se zárkózunk el,
hogy parlamenti támogatást biz-
tosítsunk egy szakértõi kor-
mánynak az elõrehozott válasz-
tások megtartásáig” – fogalma-
zott a PNL szóvivõje. 

Voicu: bármit 
Boc menesztéséért

Cs. P. T.

Visszatért tegnap a hírteleví-
ziók képernyõjére az a fil-

mecske, amelyen Traian Bã-
sescu államfõ állítólag megüt
egy kisgyereket. Az elnökvá-
lasztási kampány során több
ezerszer sugárzott felvételrõl
korábban az Országos Krimino-
lógiai Szakvéleményezési Inté-
zet (INEC) megállapította,
hogy hamisítvány, ám az intéz-
mény egyik volt alkalmazottja,
Cãtãlin Grigoraº mást állít.
Nemrég megjelentetett könyvé-
ben a kriminológus azt írja,
hogy az INEC igazgatója,
Cristian Dumitrescu olyan filc-
tollal jelölte meg – elemzése
elõtt – a filmecskét tartalmazó
CD-t, amelynek tintája megron-
gálta a mágneslemez tartalmát.
Dumitrescu tegnap a Gândul na-
pilapnak azt nyilatkozta, hogy a
lemezre speciális, a célra alkal-
mas filctollal írt. „A CD-n talál-
ható film elemzésében Cãtãlin
Grigoraº is részt vett annak ide-
jén, és akkor nem jelentette,
hogy a lemez tartalma károso-
dott” – mondta az igazgató. Tá-
jékoztatása szerint egykori be-
osztottja korábban sorozatos
igazolatlan hiányzások után tá-
vozott az intézménybõl. A
kerdésben tegnap állást foglalt
az államelnöki hivatal is. Az ál-
lamfõ közleményében azzal vá-
dolta meg a felvételeket újra su-
gárzó Realitatea hírtelevíziót,
hogy ismét manipulálni próbálja
a közvéleményt, ahogyan azt a
választási kampány idején tette.
A televíziót egyébként korábban
megbüntette az Országos Audio-
vizuális Tanács is a filmecske
többszöri lejátszása miatt. 

Ismét a tévében
az elnöki pofon

Tegnap temették el a múlt heti szerencsétlenség román áldozatát Fotó: Mediafax
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B. T.

A kormány illetékesei
szerint a Nemzetközi Va-

lutaalap, a Világbank és az
Európai Unió az egységes
bértörvény és a Munkatör-
vénykönyv jelentõs módosí-
tását kéri. A nemzetközi
pénzintézetek szerint rugal-
masabbá kell tenni a munka-
erõ alkalmazásának és elbo-
csátásának procedúráját. A
Világbank nagyobb bérrés
bevezetését, a bérrácsok kö-
zötti különbség növelését
tartja szükségesnek. 

Kormányköröktõl szárma-
zó értesülésnek megfelelõen
a költségvetési alkalmazások
egységes bérezését szabályo-
zó újabb törvénytervezetet
valamikor augusztus közepe
táján bocsátanák közvitára.
A dokumentumról szeptem-
ber elején döntene a kor-
mány, majd a jogszabály a
parlament elé kerülne.

Csökkenõ kisbérek

A kiszivárogtatott infor-
mációk szerint a módosítá-
sok egyik elemét az azonos
szakmák egységesítése képe-
zi majd. Így például, a jelen-
legitõl eltérõen, az eljövendõ
egységes bérrács már nem
tesz különbséget a gépkocsi-
vezetõ és a sofõr között; az
új besorolásban csakis a so-
fõr munkakör szerepel. Meg-
szûnik a menedzser-asz-
szisztens és a titkár közötti
besorolási különbség is, a jö-
võben csak titkári kategória
létezik majd.

Ennél jóval fontosabb vál-
toztatásnak ígérkezik az,
hogy a kidolgozás alatt álló
jogszabálytervezet értelmé-
ben azonos tisztségért azo-
nos fizetés jár majd, a költ-
ségvetési szektortól függetle-
nül. Így például a védelmi
tárcánál alkalmazásban lévõ
sofõr juttatása megegyezik

majd a többi tárcánál alkal-
mazott sofõrökével. 

A kormány teljesíteni
szándékszik a Világbank el-
várását, így megnövelné a
bérszintek közötti különbsé-
get. A nemzetközi pénzinté-
zet szerint ugyanis jelenleg
megengedhetetlenül kicsi az
eltérés a legkisebb és a legna-
gyobb fizetés között. Csak-
hogy ez korántsem bizonyul
egyszerû dolognak, a nem-
zetközi pénzintézmények
igényének megfelelõen
ugyanis a bérolló szétnyitása
ellenére bele kell illeszkedni
a már korábban megállapí-
tott bérköltségi keretbe. A fi-
zetések közötti különbségek
növelése tehát csakis a ki-
sebb bérek lefaragásával va-
lósítható meg – amihez
azonban aligha lesz bátorsá-
ga a kormánynak. Kor-
mányforrások nem tartják
ezért kizártnak, hogy a kabi-
net megpróbálja rávenni a
világbankiakat a jelenlegi
bérrács érintetlenül hagyásá-
ra, még akkor is, ha erre cse-
kély az esély. A Világbank
romániai irodájának külügyi
megbízottja, Daniel Kozak
legalábbis ennek kapcsán
nem volt hajlandó semmi-
lyen konkrét nyilatkozatra,
azt azonban nem titkolta,

hogy az általa képviselt in-
tézmény úgy véli, a jelenlegi
fizetési rendszer nem áll
összhangban a végzett mun-
kával, a Világbank szerint
ugyanis azonos munkáért
azonos bér jár.

Átírják a 
Munkatörvénykönyvet?

A törvénytervezetrõl ki-
szivárgott információk alap-
ján gazdasági szakértõk kö-
rében csaknem egyöntetû a
vélemény, miszerint az új
bérráccsal, ha végül is beve-
zetésre kerül, csaknem min-
den közalkalmazott elége-
detlen lesz. 

Hasonlóképpen sok fejtö-
rést és gondot okoz a kabi-
netnek az alkalmazások és el-
bocsátások procedúrájának

egyszerûsítése is. Ehhez
ugyanis a Munkatörvény-
könyv idevágó alkalmazása-
in kell változtatni, gyakorlati-
lag az egész szöveget át kell
fogalmazni, ideértve a járulé-
kos törvényeket, a kollektív
munkaszerzõdésre, a szak-
szervezeti és munkaadói ér-
dekvédelmi szervezetek mû-
ködésére és tevékenységére, a
munkakonfliktusokra vonat-
kozó jogszabályokat is. 

A Munkaügyi Minisztéri-
um illetékes államtitkára, Va-
lentin Mocanu szerint ez
esetben számolni kell a szak-
szervezetek és a munkaadók
kemény ellenállásával. Az
eddigi tapasztalatok alapján
azonban a kormány ezen
még viszonylag könnyen túl-
teheti magát, nagyobb gon-
dot okoz viszont annak való-

színûsége, hogy a munkaerõ-
piac rugalmasabbá tétele tág
teret nyit az adócsalás, a fe-
kete munkaerõpiac elõtt. A
Munkaügyi Minisztérium
adatai szerint jelenleg is igen
sok olyan munkavállaló van,
akit papíron napi két órás
munkaidõre szerzõdtettek,
de valójában nyolc órát dol-
gozik, a fennmaradó hat órá-
ért pedig feketén kapja meg a
pénzt. Ezért nem kizárt,
hogy a kabinet képtelen lesz
ezt az elvárást teljesíteni, an-
nak ellenére, hogy az uniós
tagállamok nagyköveteihez
hasonlóan nemrégiben a
Nemzetközi Valutaalap Ro-
mániával foglalkozó küldött-
ségének vezetõje, Jeffrey
Franks maga is ismételten
hangsúlyozta ennek az intéz-
kedésnek a fontosságát. 

A romániai alkalmazott tölt a legtöbb
idõt a munkahelyén, uniós szinten is –
derül ki az Eurostat nemrégiben közzé-
tett tanulmányából. A tavalyi évet átfogó
felmérés egyaránt figyelembe veszi a „hi-
vatalos” munkaidõt és a „túlórákat”. Ro-
mániában a heti átlagos munkaidõ 41,2
óra, két órával több mint az uniós átlag.
Egyébként a tizenkét, újabban bekerült
állam közül tíz esetében az átlagos mun-
kaidõ ugyancsak túllépi az uniós szintet,

ez alól csupán Észtország és Ciprus képez
kivételt. A legkevesebbet, heti 37,3-37,4
órát az írek, a franciák és a finnek dolgoz-
nak. Dániában a heti átlagos munkaidõ
38,2 óra. A tanulmány szerint a romániai
alkalmazottak 66 százaléka állítja, hogy
túlórázik, 33 százaléka pedig szombaton
és vasárnap is dolgozni kényszerül. A
megkérdezett romániai alkalmazottak 70
százaléka idén nem megy pihenõszabad-
ságra.

Dolgos románok

Máris elavult az új bértörvény

Gy. Z.

A hétfõi merénylet nyo-
mán a török hatóságok

több mint joggal feltételezik,
hogy a terrorcselekményt az
úgynevezett Kurdisztáni
Munkáspárt (PKK) szakadár
aktivistái követték el. A sze-
relvényt Erzincan városa kö-
zelében a sínekre elhelyezett
robbanóanyaggal siklatták ki.
Az idén nem ez volt az elsõ
terrorcselekmény. Március
30-án egy támadásban há-
rom török katona veszítette
az életét. Június 19-én hu-
szonkét halottat követelt a
PKK lázadóival kirobbant üt-
közet. Július 1-jén a hadsereg
és a kurdok közötti összecsa-
pásnak tizenhét halálos áldo-
zata volt.

A szélsõséges szárny

Kurdisztánt – persze – hiá-
ba is keresnénk az atlaszok-
ban; a PKK éppen azért
küzd, hogy inkább elõbb,
mint utóbb megtalálhassuk.
Mármint önálló államként,
merthogy földrajzi egység-
ként, noha több részre szab-
dalva azért létezik. Hegyes
vidék ez Törökország, Irak és

Irán határainál, kis mérték-
ben átnyúlik Szíriába és Ör-
ményországba is. A területet
több népcsoport lakja, min-
denekelõtt a Mezopotámiá-
ban legõsibb, négyezer-öt-
száz éves múltra visszatekin-
tõ kurdok. Szervezeteik évek
óta küzdenek politikai és ka-
tonai eszközökkel a kurd au-
tonómia kivívásáért, avagy
egy kurd állam létrehozásá-
ért. A szóban forgó területen
azonban más népcsoportok
is hasonló célokat tûztek ki,
mások mellett az asszírok,
szírek és a Bibliából is jól is-
mert káldeusok. Ezeknek a
csoportoknak az érdekei
azonban sok esetben megold-
hatatlan területi konfliktus-
ban állnak egymással. A
fennálló államok – minde-
nekelõtt Törökország – pedig
gyakorta a legkeményebb
eszközökkel küzdenek min-
den önállósági törekvéssel
szemben. 

Mindez közrejátszhatott
abban, hogy az elmúlt he-
tekben Ankara és a kurdok
között a konfliktus újra ki-
élezõdött. A PKK szélsõsé-
ges szárnyának egységei
szinte naponta borítják láng-
ba a szíriai–iraki–iráni határ

mentén a török hadsereg
garnizonjait, és az illegális
szervezet támadásokat intéz
Nyugat-Törökország fekete-
és a földközi tengeri kikötõ-
városai ellen.

A negyedik fázis

Murat Karayilan, a PKK
vezetõje a napokban újfent
megerõsítette, hogy nem fog-
ja kímélni a Kemer és
Antalya között elterülõ turis-
taközpontokat sem. Pedig a
szervezet esztendõkön át
tiszteletben tartotta az egyol-
dalúan meghirdetett tûzszü-
netet. Ez a gesztus elsõsor-
ban annak szólt, hogy bár az
1999-ben Kenyában elfogott
PKK-gerillavezért, Abdullah
Öcalant Törökországban ha-
lálra ítélték, büntetését utóbb
nemzetközi nyomásra élet-
fogytiglani börtönre változ-
tatták. Azóta azonban eltelt
egy kerek évtized, és a nép

sorsában semmi pozitív vál-
tozás nem állt be.

A kurd párt most a „küz-
delem negyedik fázisáról”
szónokol, amelynek végén „a
gyõzelem vár”. Törökország
viszont az 1990-es évek
„piszkos háborújának” mód-
szereit vette ismét elõ. A kur-
dok lakta vidékek polgári la-
kossága a török különleges
egységek bevetéseitõl szen-
ved. Falvak kapnak lángra,
marhalegeltetés közben gyer-
mekek veszítik életüket. Az
ankarai hadsereg iráni kato-
nákkal közösen bombázza
Észak-Törökországban a PKK
hátországát. A csapatmozgá-
sok egy küszöbön álló offen-
zíva képét vetítik elõre.

A magányos rab

A PKK csalódottságában
úgy érzékeli, hogy az ankarai
iszlámista AKP-kormány vé-
get vetett a „demokratikus

nyitásnak”, noha Recep
Tayyip Erdoganék 2009-ben
még reményt keltettek a konf-
liktus tartós elsimításában.
Tüntetõ módon kurd harco-
sok „békeküldöttségként”
szálltak alá a hegyekbõl; a
központi kurd nyelvû rádió-
adásokat engedélyeztek; sõt:
az egyetemeken még kurd
szakokat is megígértek. A
nacionalista–kemalista ellen-
zék és a katonaság nyomásá-
ra azonban a kormányfõ az
óvatos reformokat hagyta el-
aludni. Helyette a kurdközeli
Béke és Demokrácia Pártja
(BDP) politikusainak százait
börtönözték be, azt a régi ürü-
gyet vetve a szemükre, hogy
kapcsolatban állnak a betiltott
PKK-val. A Márvány-tenger
egyik szigetén, Imralin magá-
nyosan raboskodó Öcalan
megkockáztatta: a „demokra-
tikus nyitás” pusztán egy „un-
dorító megsemmisítési terv”
leplezése a kurdok ellen.

A PKK mellesleg már
évekkel ezelõtt hozzálátott
egy helyi önkormányzat fel-
építéséhez. Arra hivatkozva,
hogy a török hatóságok
csöppet sem csipkedték ma-
gukat az ügyben, a KNC-
hez, azaz a Kurd Nemzeti
Kongresszushoz közelálló
erõknek kell a vízszolgálta-
tásról, a betegellátásról és a
szemétszállításról gondos-
kodniuk. Mára nyilvánvaló-
vá vált, hogy a PKK ezzel
stratégiai célt követett, amely
szorosan összefügg Törökor-
szág európai uniós csatlako-
zási folyamatával. A kurd
párt az EU helyi önkor-
mányzatokra vonatkozó Eu-
rópai Chartáját vette célba.
Az eredetileg Belgium, Spa-
nyolország vagy Nagy-Bri-
tannia helyzetére megoldást
kínáló joganyag ugyanis Tö-
rökországra alkalmazva ön-
rendelkezést hozhat a kur-
dok számára is. 

Kurd ököl, mint békejobb?

Jóformán még meg sem száradt a tinta
rajta, még egy éve sincs, hogy elfogad-
ták, a kormány máris gyökeresen mó-
dosítani kívánja az egységes bértör-
vényt, de változtatások várhatók a
Munkatörvénykönyv esetében is.

Ismét fellángolt a kurd háború Török-
országban. Legutóbb a hét elején re-
pítették a levegõbe egy utasszállító és
tehervonat hét vagonját az ország ke-
leti részében. Ankara az Európai
Unióba tartana, de a sok egyéb aka-
dályozó probléma mellett a kurdkér-
dést is rendeznie kell.

Kurd tüntetõk életfogytiglani büntetését töltõ vezérük, Abdullah Öcalan fényképével



Nem várt felismerésre vezetett a gazdasági
válság. Arra, hogy azok a politikusok, akik
a szegények jótevõinek hiszik vagy csak
hirdetik magukat, valójában tönkreteszik
országukat, s a legtöbbet éppen a szegé-
nyeknek ártanak. 
A bölcsõtõl a sírig gondoskodó jóléti állam
prókátorai valójában hamis próféták, akik
érdekes módon mind Julius Nyerere volt
tanzániai elnök eszméinek nagy csodálói
közé tartoztak-tartoznak – véli a harcos li-
berális publicista, Theodore Dalrymple is. 
Dalrymple a nyolcvanas években orvosként
járt Tanzániában, ahol akkor már negyed
százada Julius Nyerere államelnök igen le-
sújtó eredménnyel próbálkozott az afrikai
szocializmussal. A kávéexportra alapozott
mezõgazdaságot erõszakkal kollektivizálta,

a külkereskedelmet pedig
állami irányítás alá von-
ta. Ezután nemhogy más
növények termesztése
fejlõdött volna, de még a
kávékivitel is csökkent.

Az ország hamarosan élel-
miszersegélyre szorult,

és ennek intézésére
aztán hatalmas hiva-

tali apparátus jött létre. Voltaképpen Tan-
zánia legnagyobb exportcikke a segélyek
iránti kérelemtömeg lett. Az apparátus ter-
mészetesen abban volt érdekelt, hogy az
ország magatehetetlen maradjon, különben
nem lenne szükség a segélyekre, ergo ma-
gára az apparátusra sem.
Az egyszerû emberek pe-
dig látták, hogy ha gon-
doskodni akarnak gyerme-
keikrõl, akkor arra kell tö-
rekedniük, hogy csemetéik
bekerüljenek a segélyosztó
apparátusba. 
Dalrymple megállapítja, hogy egyébként is
nehezen körülírható a szegénység fogal-
ma. Manapság azt szokás szegénynek ne-
vezni, aki az egy fõre esõ átlagos jövede-
lem felénél kevesebbõl él. Egyszerû mate-
matikai számítás szerint azonban elõfor-
dulhat, hogy hiába nõ mindenkinek az
életszínvonala, statisztikailag egyre több
lesz mégis a szegény. Márpedig, aki sze-
gény, azt a jóléti állam prófétái szerint se-
gélyezni kell. Ezzel mindjárt mentesítik is
az illetõt attól, hogy tegyen valamit magá-
ért és a családjáért, megszûnik a társada-
lom, a közteherviselés iránti kötelezettsé-

ge. A jóléti szocialista állam nagy jósága
mögött valójában a szegények megvetése
húzódik meg. A szegénypártiak ugyanis
azt gondolják a szegény emberrõl, hogy
képtelen segíteni magán. Ám a segélyek el-
osztásában részt vállaló szegénypártiak ér-

deke éppen az, hogy ne
szûnjön meg a szegény-
ség, hogy jótékonyságuk-
nak tárgya és haszna is
maradjon. 
Dalrymple korántsem ön-
célúan emlegeti Tanzánia
példáját. Úgy látja, hogy

Nagy-Britanniában nagyon is hasonló fo-
lyamatok játszódtak le az elmúlt évtizedek-
ben. S mi, kelet-európaiak hirtelen megvi-
lágosodhatunk: nálunk is ugyanaz történt
és történik.
Romániában az állam biztosítja ma a köz-
oktatást és az egészségügyi ellátást, termé-
szetesen az ennek megfelelõ alacsony szol-
gáltatási színvonalon és az ezzel járó ma-
gas adókért. Nem véletlen tehát, hogy az
ország pénzügyi válsághelyzetbe került. 
Azon sem kell csodálkozni, hogy a társa-
dalom legszámkivetettebb rétegei is hamis-
nak érzik a gondoskodó állam mítoszát,

mert húsz év alatt megtapasztalták: a szo-
ciális védõháló fenntartása az éhhalál kö-
zelébe taszíthatja a kedvezményezetteket.
Ezért nem átütõ erejû a szakszervezeti til-
takozás, ezért nem nõ az ellenzéki pártok
népszerûsége olyan arányban, amilyen
arányban a kormánypártok ázsiója zuhan.
Ma a politikai pártok egyike sem kínál elfo-
gadható megoldást a szegénység felszámo-
lására, az ezt célzó erõfeszítéseik pedig csak
elmélyítették a válságot. A pártelnökökben
a felmérések szerint lényegesen kevesebben
bíznak, mint ahányan kételkednek õszinte-
ségükben, jóhiszemûségükben vagy ráter-
mettségükben. Csak a nacionalista, demok-
ráciaellenes pártok támogatottsága emelke-
dik. Egyesek emiatt a nyugati típusú társa-
dalom végnapjairól beszélnek. Ám valószí-
nûleg elsietik a temetés napjának kitûzését. 
Ám egyvalami biztos, a válság mélyül, a je-
lenlegi politikai osztály teljes csõdje szük-
séges a folyamat megfordításához. Aztán
meg kell találni a módját, hogy ne a szegé-
nyeket, a krónikus szegénység  fenntartását
támogassa a társadalom, hanem a közép-
osztály erõsödését. Erre húsz éve nem tör-
tént kísérlet. Talán érdemes lenne megpró-
bálni! 

Úgy látszik, egyszóval, nem sok a remény a közeljövõben, hogy
a Szellem ismét úr legyen a nemzeten – ahogy történetének
klasszikus korszakában, az Eötvösök és Deákok idejében úr volt
–, s ellen tudjon állni a szörnyû politikai divatoknak, a barbárság
különbözõ ragályainak, melyek ma fertõzik Európát. (…) Mégis,
ahogy e cikk elején írtam, én szívem legmélyén gyógyíthatatlan
hiszek ennek a magyar szellemnek mindent kibíró erejében. El-
hallgat, de nem hal meg. (…) Lassan ébredek tudatára ennek a
bizonyosságomnak, mely fittyet látszik hányni a tényekre: nem
tartozom azok közé, kik nemzetük sorsán kétségbeesni tudnak! 
Nem, ez a nemzet nem vész el.
A jövõ bizonnyal sötét és kétséges. Ha csak rá is gondolok erre,
tele vagyok ijedt kérdésekkel, amikre nem tudok felelni. (…) En-
gem fõleg a szellemi rész izgat. Mi lesz, ha elborít bennünket a
zsarnokságnak és barbárságnak az az áradata, mely ebben a szo-
morú Európában mindenütt ott les már az ajtó küszöbén, ahol
az emberi jogokból és közszabadságokból egyetlen parányi rést
engednek? (…) 
Egyet azonban tudok: a szabad magyar szellem súlyos válságo-
kon mehet át, de kialudni nem fog. Ezt tudom, mert érzem: úgy
érzem, ahogy magamról éreztem egész hosszú betegségem alatt,
hogy nem fogok meghalni. Mélyen a tudat alatt ült bennem ez
az érzés. S amint kábultan, lábadozva s félig még lázasan, hall-
gattam az elsõ híreket, melyek a politika szédítõ fordulatairól s
Magyarország új, kockázatos helyzetérõl beszéltek, szinte azono-
sítottam magamat hazámmal: mindez csak múló betegség!

Babits Mihály: A tömeg és a nemzet, 1938

A szegénység fenntarthatóságáról
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Az eltelt két évtizedben megszaporodtak az ünnepek.
Nem a klasszikus szabadnapokra gondolok, amelyeket
a naptár piros betûvel kínál a pihenni, sörözni és flek-
kenezni vágyó emberiségnek, hanem azokra, amelye-
ket a kisebb etnikai közsség sajátosan csak magának
tart fenn, minekutána azok államivá tételére nem való-
színû, hogy a következõ diadalmas autonóm demokrá-
ciákban sor kerülne. 
A civil társadalmakban a lokális, néprajzi, etnospeci-
fikus ünnepeknek, vallási ceremóniáknak, sajátos em-
léknapoknak – túl a történelmi tudat ingerlésén – kö-
zösségerõsítõ szerepet is szán az ünnepség rendezõje,
megrendelõje, végrehajtója, a szociológus. 
Olyan kiváló napokra gondolok, mint például márci-
us 15. vagy Petõfi évfordulói, falunapok, a
Cikmántorról elszármazott cikmántorok és cikkán-
torok világtalálkozója, a krumplinaszádok összejöve-
tele Pityókapusztán stb. 
Mi történik ezeken? Minél történelmibb egy dátum (s
az idõ mindent egyre megtörténtebbé ken), annál in-
kább kezdõdik egy meghívott, kijelölt mozsárágyú,
fõsegédtorreádor ünnepi beszédével, politikai felhang-
okig sikló nyilatkozatával, jõ néhány szavalat, amatõ-
rök pityegése, profik harsánysága, táncika, koszorúk és
tömegoszlatás sárban vagy sár nélkül. Ja, olykor nyalka
huszárok, soha nem gyalogbakák, fáradt tüzérek, ho-
lott az volt a nemzet leginkább múltja során. 
Máskor az eszem-iszom és az ezzel járó mértéktelen
epeszelídítõ-májserkentõ-fogyasztás, jól esõ böffin-
tések, és persze kirakóvásár, amikor apuka kirakja az
utolsó krajcárját is egy csinos pillogatós nyalókáért,
csicserészõ tollforgóért, kaviár ízû baseballsapkáért
(handmade). 
Mi volna, ha ezeket a lassan gépiessé váló, ismétlõdõ
közalkalmakat megtöltenénk valamilyen új tartalom-
mal is? Színházzal, komédiával, másként-fesztivállal,
kilépéssel a nemzetiségi hõs-komorkodásból, irodalomi
pankrációval, gyermeket is lekötõ programmal... 
Egy hadosztálynyi ember tanult meg szervezni, össze-
hozni, menedzselni, nyugtalanítani, reklámozni jól-
rosszul az elmúlt idõkben. Ám még mindig – holott a
legtöbb fiatal szervezõ soha nem látta – kísért a kom-
munista rituálé az ünnepségekben. A komcsi rituálé
pedig a korábbi szocdem, polgári, barokkos úri vagy

moszkvai modellbõl származik. Fontos a rep-
rezentáció, a tekintélyek elõtti hajbók.
Fontos az önismétlés, amely a teljes kiürü-
lésig, a közérdektelenségig vezet.
Amikor az ember bólint az ünnepség hírére
és kinyitja a Dráva-Száva tévét, ahol a hír-

adóban szónokok szónoklanak, mala-
cok pirulnak, falunapok verítékeznek,
fesztiválok iválnak feszt: decibellek be-

cipelnek és elûznek tízezreket. Sebestyén Mihály
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A válság mélyül, 
a jelenlegi politikai 
osztály teljes csõdje
szükséges a folyamat
megfordításához.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A kezelés utolsó napjára mindig elfogy a tab-
letta.” Murphy-törvény

Szöveg nélkül

Szellem, áradatban

Ünnepi 
mûsorajánlatunk

A nap címe. Románia horoszkópja,
Marius Niþu, Gândul.

Magyarázat. A cím és a cikk természete-
sen arra a felmérésre vonatkozik, amely
szerint – többek között – Románia lakos-
ságának negyven százaléka hisz a horosz-
kópok jóslataiban. A szerzõ ezt használva
kiindulásul, felállítja az ország horoszkóp-
ját, „feleslegessé téve” Emil Boc sajtónyi-
latkozatait. 

EBA kifakadt. Miután Monica Macovei
azzal vádolt meg több PD-L-politikust,
hogy lopnak, az elnök lánya megsokallta a
belsõ bírálatokat és elég népes hallgatóság
elõtt (szegény Stolo, Sebastian Bodu,
Schuman-ösztöndíjasok, népség, civilek)
idegesen és keményen megbírálta õt. A
Cotidianul szerint apja lánya a következõket
mondta az ANI anyukájáról: elfelejtette,
hogy honnan indult, és válaszolnia kellene
arra a kérdésre, hogy mibõl tartja fenn
Londonban tanuló lányát; különben is,
nem a PD-L listáin lett európai parlamenti
képviselõ? EBA szerint – Cristian Predához
hasonlóan – a szigorú Monica azért engedi
meg magának mindezeket, mert jóban van
az újságírókkal. Csak nehogy az apai szív
meghasadjon, látván a két „lány”, a politi-
kai és a természetes gyermek ideges
hajbakapását. Cristian Preda ez alkalom-
mal be fogja jelenteni, hogy csalhatatlan je-
lei vannak: kopaszodik.

Egyiknek sikerült, a másik elterült. No,
ha már itt tartunk, akkor számoljunk be
arról is – az Evenimentul zilei alapján –,
hogy Cristian Predát a párt (értsd: a PD-L)
vezetõsége magyarázatok végett magához
hívatta. Preda mindenféle rosszakat mon-
dott Bocról, többek között például azt,
hogy kerékpárral akar a Holdra menni; a
behívásáról pedig annyit jegyzett meg: szí-
vesen megy, mert régen meg akarja kér-
dezni a miniszterelnököt, miként van az,
hogy „ahelyett, hogy a gazdaság nõne és
csökkenne a PSD, a gazdaság csökken és a
PSD nõ?” A magyarázat tényleg Bocban
rejlik. 

A nap álhíre. Emil Boc kijelentette, hogy
ha átvészeljük az összeomlást, és van tü-
relmünk megvárni a fellendülést, aki meg-
marad, annak utána már nagyon jó lesz. 
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Júliusban egy százalék-
kal lettek olcsóbbak az

ingatlanok Románia na-
gyobb városaiban a júniusi
árakhoz képest – derült ki
abból az országos szinten
végzett felmérésbõl, melyet
az imobiliare.ro adatbázisa
alapján végeztek. A lakható
területek négyzetméter-
enkénti ára tizenkét euróval,
azaz hat százalékkal esett
vissza a júniusi árhoz viszo-
nyítva, 1151 eurón állapod-
va meg – de az árzuhanás
eléri a 45 százalékot is 2008-
as csúcsévhez képest, mely
a leggyümölcsözõbb bevé-
telt hozta az ingatlanszektor
számára.  

Az árzuhanást befolyáso-
ló legfontosabb tényezõk kö-
zül a vásárlóerõ visszaesé-
sét, a makrogazdasági hely-
zet romlását, illetve a keres-
let-kínálat megváltozott vi-
szonyát említik az ágazat
szakértõi. Ezek alapján a
lakásbizniszben érdekelt
ügynökök arra számítanak,
hogy az árak tovább „csúsz-
nak” majd a lejtõn, amint az
az elmúlt hónapokban is
megfigyelhetõ volt.

Bár az olcsulás egyaránt
érintette a régi és új lakáso-
kat, Bukarestben például az

újonnan felépített ingatla-
nok ára csupán 0,9 száza-
lékkal hagyott alább, a régi
építmények átlagban 2,8
százalékot vesztettek érté-
kükbõl.

Zuhant Brassó

A nagyvárosok versenyé-
ben Brassó bizonyult az
„árcsuszamlás” bajnoká-

nak, ahol 3,2 százalékkal
estek a lakásárak. Ennek
köszönhetõen jelenleg már
ezer euró alatti összegért
(946 euróért) vásárolható
egy négyzetméter lakóterü-
let az újonnan létesített la-
kóparkokban is.

A Cenk lábánál elterülõ
városhoz hasonlóan Kons-
tancán is az ezer eurós pszi-
chológiai küszöb körül álla-

podtak meg az árak. Itt 1034
eurót számolnak fel egy
négyzetméterért, miután az
ingatlanértékesítõk 1,4 szá-
zalékkal hagytak alább a jú-
niusban megszabott áraik-
hoz képest. (A vásárlóknak
még így is 6,4 százalékkal
kevesebbet kell fizeniük,
mint egy évvel ezelõtt.) A
felmérés készítõi ugyanak-
kor megjegyzik, hogy a kikö-

tõvárosban hosszú idõ után
elõször kerülnek kevesebbe a
régi lakások, mint az újak.

Drágít Kolozsvár

Kivétel a tendencia alól
Kolozsvár, ahol 0,1 száza-
lékkal emelkedtek az árak
július folyamán, folytatva az
elõzõ hónapokban megkez-
dett növekedést – bár még
mindig alacsonyabb szinten
maradva a 2009-ben mért
értékhez képest.  

Iaºi-ban ezzel szemben
igen kedvezõ feltételek vár-
nak a potenciális vevõkre:
átlagban már kilencszáz
euró alatt vásárolható az in-
gatlan négyzetmétere – az
új lakások árából akár 5 szá-
zalékkal is hajlandók enged-
ni az itteni tulajdonosok. 

Temesvár a legolcsóbb

Temesvár már sorrendben
a negyedik hónapja bizo-
nyul a legolcsóbb romániai
nagyvárosnak, az ingatlan-
árak tekintetében, ahol a ré-
gi épületek négyzetméteren-
kénti ára még a 850 eurót
sem éri el. A bánsági város-
ban jelenleg tizenhárom
százalékkal kerülnek keve-
sebbe a lakások, mint 2009-
ben. 

Röviden Pincébe tartó lakásárak
A 2008-as csúcsértékek után megszelídülnek a nagyvárosok ingatlanajánlatai 

Bajnokok ligája

Az energia-, gyógyszeripar,
illetve az építkezések voltak
a tavalyi év legsikeresebb
gazdasági ágazatok Romá-
niában, melyek a gazdasági
válság ellenére üzleti nyere-
séget is tudtak termelni. A
legnagyobb veszteségeket
viszont az autó- és kémiai
ipar, a fémfeldolgozás, vala-
mint (paradox módon) az
építõanyagokkal foglalkozó
vállalkozások könyvelték el
– derült ki a Ziarul
Financiar által összesített
cégbírósági adatokból.

Szélenergia-szomj

Bár a romániai szélenergia-
ágazat iránt már-már „rob-
banásszerû” befektetõi ér-
deklõdés tapasztalható, az
országos energiaszállítási
rendszer nem tudja kielégí-
teni a keresletet, mivel je-
lenlegi kapacitása négyszer
kisebb a megrendelések ará-
nyánál – írta a Hotnews.ro.
A szektor képviselõi szerint
Románia pár éven belül
Közép- és Kelet-európa leg-
nagyobb szélenergia-terme-
lõjévé nõhetné ki magát.

Autók 
„second-hand”-bõl

Több mint húsz százalékkal
emelkedett a viszonteladók
által értékesített, másodkéz-
bõl származó gépkocsik el-
adása az elsõ félévben az
egy évvel ezelõtti arányhoz
viszonyítva – írta a Mediafax.
Az ágazat szereplõi úgy vé-
lik, ha a tendencia a jelenle-
gi ütemben folytatódik, az
eladások hamarosan újra
elérhetik a 2008-as szintet,
mely az autókereskedõk ed-
digi legjobb idõszaka volt.  

„Normalizálódik 
Európa”

A számos kockázat ellenére
a normalizálódás szakaszá-
ba lépett Európa gazdasági
helyzete – vélte tegnapi nyi-
latkozatában Jean-Claude
Juncker, az euróövezet
pénzügyminisztereit tömö-
rítõ Eurogroup elnöke. A
pénzügyi szakember ki-
emelte, hogy az európai
bankrendszer stabilabb,
mint azt az elemzõk a
stressz -tesztek elvégzése
elõtt jósolták, és ez a tény
megnyugtatta a piacokat.

Épül a pálinkafõzõgyár  

Hatszázmillió forintból
épülne fel Magyarországon
az M6-os autósztráda mel-
lett az elsõ olyan gyár, ahol
különbözõ elektromos ház-
tartási gépek alkatrészei
mellett kisüzemi pálinkafõ-
zõ berendezések, alkatré-
szek is készülnének.  Mint
ismeretes, a budapesti par-
lament nemrég fogadta el a
kormány azon javaslatát,
mely szerint a házilag fõ-
zött pálinka ötven liter
mennyiségig jövedékiadó-
mentessé válik – annak da-
cára, hogy az Európai Bi-
zottság még meghiúsíthatja
a döntést. 

ÚMSZ

A súlyos esõzések akkora
károkat okoztak a mezõ-

gazdaságban, hogy az idei,
ötmillió tonnára becsült bú-
zatermés mintegy harmada
alkalmatlanná vált a pékipa-
ri feldolgozásra – nyilatkozta
Adrian Rãdulescu, az agrár-
minisztérium államtitkára. 

A mezõgazdasági tárca
adatai szerint július 28-áig a
termõterületek 75 százalé-
kán, másfél millió hektáron
learatták már a termést.
Összesen 4,4 millió tonna
búzát gyûjtöttek be, melynek
túlnyomó részét, közel 4,3
millió tonnát a magánterme-
lõk. A tisztségviselõ szerint
azonban az aratás befejezé-
séig, augusztus közepéig

még nem tudható biztosan,
hogy importra szorul-e az
ország vagy sem. A tavaszi
becslések 6,6 millió tonnás
búzatermésrõl beszéltek –
ezt a szélsõséges idõjárás hi-
úsította meg, mely több mint
száztízezer hektáron „mosta
el” a termést. A gabona pia-
ci ára ugyanakkor emelkedõ-
ben van: jelenleg 50 és 52
bani között vásárolják a sü-
tésre való búza kilóját. 

„Sokan azzal az indokkal
importálnak inkább Magyar-
országról búzát, hogy az
jobb minõségû a hazai ter-
mésnél, ám ez szerintem
csupán álkifogás. Valójában
az árak miatt döntenek így,
hisz a magyar búza huszon-
öt százalékkal olcsóbb” – vé-
lekedett Rãdulescu. 

Ennek ellenére nincsenek
irigylésre méltó helyzetben
a magyar gazdák: az egyre
kiszámíthatatlanabb idõjá-
rás, a jégesõk és a viharok
hatalmas károkat okoztak a
mezõgazdaságban, melynek
elsõsorban a biztosítótársa-
ságok fizetik meg az árát. A
Magyar Biztosítók Szövet-
ségének júliusi adatai alap-
ján közel hétezer mezõgaz-
dasági káresetet jelentettek
be a biztosítótársaságoknál
– számolt be róla a Napi
Gazdaság – a bejelentett
károk értékét a szakemberek
hatmilliárd forint fölé becsü-
lik, ugyanakkor arra is fi-
gyelmeztetnek, hogy az im-
már „szokásos” augusztusi
viharszezon még csak most
kezdõdik. 

Hírösszefoglaló

Átlagosan tíz százalék
fölötti fizetésnövekedést

tesz lehetõvé a jövõ évre
meghatározott fizetésalap
az egységes bérrendszer
alapján – jelentette be
Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter, anélkül azon-
ban, hogy pontosításokkal
szolgált volna arról, hogyan
is oszlana meg a 39 milliárd
lejes pénzalap a közszféra
intézményei között. 

„Mindez matematikai
kérdés. Elképzelhetõ, hogy
szükség lesz elbocsátásokra
annak érdekében, hogy ez a
növekedés megvalósítható
legyen, de az is lehet, hogy
nem lesz szükség, leginkább
attól függ, hogy milyen fize-
tést határoz meg a január el-
sejétõl érvénybe lépõ egysé-
ges bértörvény” – magya-
rázta a tárcavezetõ. Szerinte
magasabb fizetésküszöb
esetén  az alkalmazottak
számát csökkenteni kell,
míg alacsonyabb bérek mel-
lett ez fölöslegessé válhat.
Az alapszámítások alapján
azonban a 39 milliárd lejes
alap még hatvanezer sze-

mély elbocsátása mellett is
képes lesz béremelést „gen-
erálni”– érvelt Vlãdescu.
Ugyanakkor hangsúlyozta:
az más kérdés, hogyan való-
sul meg ez a bérnövekedés
az alacsonyabb, illetve ma-
gasabb fizetések esetében.

Mint ismeretes, a kor-
mány a Nemzetközi Valuta-
alappal kötött szerzõdésé-
ben vállalta, hogy jövõ év
elejéig megválik hetvenezer
állami alkalmazottól, a köz-
szolgák számát így 1,29
millióra csökkentve. A meg-
állapodásban az is szere-
pelt, hogy a 2011-es költség-
vetésben egy mindössze 39
milliárd lejes alapot különí-
tenek el az állami bérekre.

Tegnapi videokonferen-
ciájában Adriean Videanu
gazdasági miniszter is
megerõsítette, hogy 2011-
ben újra megteremtõdnek
a feltételek a közalkalma-
zotti bérek szintjének visz-
szaállításához, melyet júli-
us elsejétõl 25 százalékkal
csökkentettek annak érde-
kében, hogy a kormány
tartani tudja a kitûzött 6,8
százalékos költségvetési
hiánycélt. 

Az ingatlanok még mindig Bukarestben a legdrágábbak, míg legolcsóbbak Temesváron

Jövõtõl emelkedhetnek 
a közalkalmazotti bérek

Elverte az esõ a búzatermést

Fotó: Archív

A hónap közepén elfogadásra váró
egységes bértörvénytõl függ, hogy
2011-ben megvalósulhat-e és ha igen,
milyen formában a közalkalmazottak
tíz százalékos fizetésnövekedése – véli
Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter.

Csak az aratás befejezése után derül ki, hogy Romániának szüksége lesz-e búzaimportra
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Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Kiürülhetnek a hazai
kórházak: a megszorító

intézkedések hatására négy-
ezer orvos hagyhatja el az
országot a jobb fizetés remé-
nyében még ebben az évben
– hívta fel a hazai illetékesek
figyelmét a Román Orvosi
Kamara fõtitkára, Viorel
Rãdulescu. Miközben Ro-
mániában 25 százalékkal
csökkentik az amúgy sem
magas közalkalmazotti bére-
ket, Nyugat-Európában egy
orvos tízszer, egy asszisztens
akár tizennégyszer többet
kereshet, mint itthon úgy,
hogy jobb munkakörülmé-
nyek között, kevesebbet dol-
gozik. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium tud a jelenségrõl:
adatai szerint az utóbbi há-
rom évben folyamatosan
nõtt a kivándorlók száma. 

Költséges az orvosgyár

A legkedveltebb célország
Nagy-Britannia, de sokan
választják Franciaországot,
Írországot, Svédországot,
Németországot és Belgiu-
mot is. Legtöbben Bukarest-
bõl és a nagyobb egyetemi
központokból távoztak: Te-
mesvárról, Kolozsvárról és
Iaºi-ból. Az orvosi kamara
felmérésébõl kiderül, hogy
az intenzív terápián, a sür-
gõsségi ellátásban, a dia-
betológián és belgyógyásza-
ton, a kardiológián és a se-
bészeten vált akuttá a szak-
emberhiány.  „Az is rend-
kívül aggasztó, hogy egye-
temi tanárok nélkül mara-
dunk. A iaºi-i orvosi egyete-
men például már csak
egyetlen sebész van” –  hív-
ta fel a figyelmet Vasile
Astãrãstoaie, az orvosi ka-
mara elnöke. 

A megszorító intézkedé-
sek miatt nem csak a külföld
veszélyezteti a közegészség-

ügyet, ma már a magánszfé-
rában is jobban megéri állást
keresni, mint állami kórház-
ban dolgozni – figyelmezte-
tett Dan Peretianu, az orvo-
sok szakmai érdekvédelmi
szövetségének (CFMR) el-
nöke, aki szerint a privát in-
tézetekben dolgozó szakem-
berek már a bércsökkentés
elõtt is nagyságrendekkel
többet kerestek. A szakem-
ber szerint ez azzal járhat,
hogy hamarosan elnéptele-
nedhetnek az állami kórhá-
zak, járóbeteg-rendelõk, la-
boratóriumok. A távozókat
felszippantja a magánszek-
tor, ez pedig azt jelenti,
hogy a betegek egyre többet
fizetnek azokért a szolgálta-
tásokért, amelyek a társada-
lombiztosítás alapján elér-
hetõek kellene hogy legye-
nek. A túl alacsony orvos-
bérek túl sokba kerülnek az
országnak, állítja a szakem-
ber, az állam még mindig az
egyik legköltségesebb
„orvosgyár” Európában. Az

ország lakosságának szám-
arányához képest nagyság-
rendekkel több orvos végez
évente, mint a nyugati or-
szágokban. Romániában
6000 medikus kap diplomát
évente, a hatvanmilliós
Franciaországban 6500, a
hetven millió lakossal ren-
delkezõ Nagy-Britanniában
pedig 7000. A végzõsök fele
kap állást, itthon  a hazai
egyetemek tehát rendkívül
magas költségbe „üresbe”
dolgoznak és képzik a diplo-
más munkanélkülieket, illet-
ve a tudásukat külföldön ka-
matoztató szakembereket  –
véli Peretianu. 

Most megy a java

Háromszéken tavalyhoz
képest megháromszorozó-
dott a külföldön munkát
vállaló orvosok száma – tá-
jékoztatta lapunkat Dr. Ke-
rekes Jenõ. A Kovászna
Megyei Orvosi Kamara el-
nöke szerint idén eddig

négy orvos mondott fel és
távozott, míg tavaly és az-
elõtt is egy-egy orvos vállalt
külföldön munkát. Ez a
szám alacsonynak tûnhet,
de figyelembe véve, hogy
Háromszék kis megye kevés
orvossal, jelentõs méretû-
nek tekinthetõ az elvándor-
lás – fejtette ki Kerekes Je-

nõ. Hozzátette, az elvándor-
lás 2-3 hónapja kezdõdött,
és eddig felmondott két csa-
ládorvos, a mentõszolgálat-
nál dolgozó rezidens inten-
zív terápiás orvos, illetve a
sepsiszentgyörgyi kórház
sürgõsségi osztályáról egy
orvos. Ugyanakkor a me-
gyei orvosi kamara további
egy személynek kiadta már
az úgynevezett „good stan-
ding” igazolást, amely a jó
szakmai magaviseletérõl
szól, ez kell a külföldi alkal-
mazáshoz – tudtuk meg a
szakembertõl. A háromszé-
ki orvosi kamara elnöke sze-
rint az elvándorlásnak csu-
pán egyik oka a pénz. A má-
sik oka, hogy az orvosokat
ellehetetlenítik a rossz mun-
kakörülmények és a bürok-
rácia. „Nem mindegy, hogy
egy bejáratott, jól felszerelt
helyen dolgoznak, vagy
olyan helyen, ahol befolyik
a víz, nincsenek felszerelé-
sek, vagy a rendelõkért a ta-
valyi ár dupláját kell bérként
kifizetniük” – fejtette ki ka-
maraelnök. 

Ezt a megállapítást tá-
masztja alá a lapunknak nyi-
latkozó Lukács Antal, a
székelyudvarhelyi kórház
orvosigazgatója. Ebben az

intézményben nem érzékel-
hetõ a migrációs kedv, sõt az
igazgató szerint egyre töb-
ben keresnek itt munkát,  a
rezidens orvosok zöme
egyenesen kéri, hogy itt gya-
korlatozhasson. „A nagy ér-
deklõdés minden bizonnyal
az intézmény jó hírnevének
köszönhetõ, ugyanakkor
nem mellékes az sem, hogy
egy  igencsak látogatott, jól
felszerelt és közkedvelt kór-
házról beszélhetünk.  Bár
köztudott, hogy a bérek sza-
bályozva vannak, tehát min-
den egészségügyi intéz-
ményben ugyanazok, ná-
lunk a megengedett felsõ ha-
tárértékhez állnak közelebb,
és ez sem elhanyagolható
szempont” – magyarázza la-
punk kérdésére az  igazgató. 

Demeter Ferenc, a csík-
szeredai megyei kórház me-
nedzsere az ÚMSZ-nek úgy
nyilatkozott, „bár ellentétes
az intézmény érdekeivel, de
érthetõ a távozók döntése”.
A Hargita megyei központi
intézménybõl az orvosok
közül az aneszteziológus tá-
vozott Nagy-Britanniába, az
asszisztensek mobilitása na-
gyobb, de ezen a területen –
véli a szakember – jó az
utánpótlás. 

Menekülnek a romániai orvosok
Külföldre ûzik a hazai egészségügyi alkalmazottakat a kormány megszorító intézkedési

Nemcsak az alacsony fizetések, a rossz munkakörülmények miatt is elsietnek az orvosok

Csehországban ugyanolyan pánik van az
orvosok elvándorlása miatt, mint Romá-
niában. „A gond az, hogy a cseh társada-
lomnak az orvos alulértékelt és alulfize-
tett tagja” – nyilatkozta  Zdenek Mrozek,
a cseh orvosi kamara alelnöke.  A Cseh
Orvosok Szakszervezete a közelmúltban
megválasztott politikai vezetõkhöz for-
dult, hogy az orvosok fizetésének kiegé-
szítésére évi 117-157 millió eurót bizto-
sítson.  Csehországban a frissen végzett
orvos havi 650 eurónak megfelelõ fizetés-
re számíthat. Az átlagos havi bér 900
euró. A fiatal orvosok egy része azonban
csak havi 235 euró részfizetést kap, noha
valójában teljes munkaidõben dolgozik.
Ugyanez a helyzet Lengyelországban,

ahol az asszisztensnõk sztrájkoltak a ne-
héz munkakörülmények és az alacsony
bérek miatt. Magyarországon felmerült
az orvosok „röghöz kötése”. A tavaly el-
fogadott jogszabály a magyar állam költ-
ségén, rezidens képzésben résztvevõ fia-
tal szakembereket tíz évre egyetlen kór-
házhoz kötötte, a kötelezõ szolgálat ad-
dig tartott, amíg a pályakezdõ „le nem
dolgozta” a képzésére fordított kiadáso-
kat. A szigorú rendelet felháborodást kel-
tett az orvostársadalomban, sokan már a
szakképzés ideje alatt külföldre menekül-
tek, hogy szabaduljanak a kötelezettség-
vállalástól. Végül idén júliusban a ma-
gyar kormány hatályon kívül helyezte a
népszerûtlen intézkedést. 

A csehek és a lengyelek sem állnak jól

Kovács Zsolt

Az elmúlt idõszak árvi-
zei felgyorsították az ár-

vízvédelmi rendszerek javí-
tási, korszerûsítési munkála-
tait – ez azonban azt jelenti,
hogy a költségek is napról
napra nõnek. Kovács Ödön,
a Kovászna megyei vízfel-
ügyelõség vezetõje tegnap a
komollói gátakra vitte az új-
ságírókat, ahol egy áteresz
cseréjének elmaradása miatt
a Feketeügy áradásakor
akár 200 ezer köbméter víz
is felgyûlhet. Az elmúlt hét
folyamán Borbély László
környezetvédelmi miniszter
javaslatára a Környezetvé-
delmi Alapból 10 millió lej
vissza nem térítendõ támo-
gatást juttattak Kovászna
megyének árvízvédelmi cé-
lokra, és ez lendületet adott

a javítási, korszerûsítési
munkálatoknak. Kovács
Ödön arra hívta fel a figyel-
met, hogy a háromszéki víz-
ügy a Râmnicu Vâlcea-i
központhoz tartozik, amely
évente mintegy 2 km gát fel-
javítására osztott pénzt. Eb-
ben a tempóban 195 év kel-
lene a teljes gátrendszer fel-
újításához, annak ellenére,
hogy az Olt menti gátak
hossza megközelítõleg 760
km-re tehetõ, amelynek fele,
390 km Kovászna megyé-
ben található, a maradék pe-
dig 6 másik megyében he-
lyezkedik el. Kovács Ödön
kifejtette, gondot jelent,
hogy a Kovászna megyében
található 280 átereszbõl
100-ért felel a vízügy, a töb-
bi pedig a Talajrendezési
Ügynökség gondozásában
van, tehát a vízügy hivatalo-

san nem javíthatja, cserélhe-
ti õket. A problémát Borbély
László miniszterrel is ismer-
tették, aki ígéretet tett arra,
hogy a Talajrendezési Ügy-
nökségtõl átszervezik a zsili-
pek adminisztrálását. Tamás
Sándor, a Kovászna Megyei
Tanács elnöke szerint straté-
giai problémáról van szó:
helyi szinten a gondokat
már nem lehet kezelni. „Ha
az elmúlt tíz évet nézzük, ki-
derül, hogy Bukarestben
nem gondolkodtak hosszú
távú megoldásokban: 2000
és 2007 között összesen öt-
millió lejt fordítottak Ko-
vászna megye árvízvédele-
mére vagy mederszabályo-
zási munkálatokra. 2007–
2009 között ez az összeg
már 20 millió, idén pedig 11
milliót juttattak erre a célra”
– tárta fel a politikus. 

Stratégiai árvízvédelemre
várnak a háromszékiek

Munkatársunktól

Egyre többen lesznek
rosszul a napok óta tom-

boló hõségtõl, tegnap Buka-
restben és több romániai
nagyvárosban is arról szá-
moltak be a mentõszolgála-
tok, hogy megnövekedett a
segélykérések száma. Buka-
restben négyszáz esethez ri-
asztották a mentõket: az
érintettek elsõsorban szív-
és érrendszeri panaszok mi-
att kértek segítséget. A szak-
értõk arra figyelmeztetnek,
hogy a rosszullétek jelentõs
része megelõzhetõ lenne, ha
az emberek betartanák a
biztonsági szabályokat:
megfelelõen táplálkoznának
(kerülnék a túl zsíros, magas
só- és cukortartalmú étele-
ket), gondoskodnának a
megfelelõ folyadékbevitel-
rõl, és délelõtt 11 és délután
17 óra között nem tartóz-
kodnának napon.  Az
Egészségügyi Minisztérium

már a kánikula beköszönte
elõtt figyelmeztette az ön-
kormányzatokat és az
egészségügyi intézménye-
ket, hogy addig, amíg ér-
vényben van a hõségriadó,
kötelesek krízisközpontokat
mûködtetni, ahol a köztere-
ken tartózkodók segítséget
kérhetnek, pótolhatják a
meleg okozta vízvesztesé-
get, és megfelelõen légkon-
dicionált helyiségekben pi-
henhetnek. Az Országos
Meteorológiai Intézet elõre-
jelzése szerint ma és holnap
még mindenképpen marad
a kánikula, a csúcshõmér-
séklet elérheti a 37 fokot, a
levegõ páratartalma is rend-
kívül magas lesz. Sárga
vészjelzés 21 megyében van
érvényben, leginkább az or-
szág déli, délkeleti megyéi
forrósodnak föl. A tikkasztó
meleg ellenére továbbra is
számítani lehet heves nyári
esõzésekre, villámlásra és
jégesõre is. 

ÚMSZ

Szabadlábon védekez-
het a kolozsvári érettsé-

gi egyik gyanúsítottja,
Dorel Avram. Az iskola-
igazgatót a múlt héten tar-
tóztatták le a helyi hatósá-
gok, ugyanis a korrupcióel-
lenes hatóság azzal gyanú-
sítja, hogy kilencszáz eurót
kapott az egyik maturan-
dustól, hogy átsegítse az
érettségi vizsgán. Felmerült
továbbá a gyanú, hogy
Dorel Avram megpróbált
közbenjárni az oktatási mi-
nisztériumnál az ügy eltus-
solása érdekében. Két má-
sik érintett intézményveze-
tõ továbbra is elõzetesben
marad. Kolozsváron rob-
bant ki az idei érettségi
egyik legnagyobb botránya:
42 egyforma román írásbeli
dolgozatot találtak az ellen-
õrök. 

Szabadlábon
az igazgató

Marad a kánikula



ÚMSZKULTÚRA8

Baloga-Tamás Erika

Tízórai idõben érkez-
tünk a Máréfalván zajló

Kaláka Táborba, ahol mint-
egy 80, az ország minden
tájáról, Magyarországról,
Franciaországból, sõt Kana-
dából érkezõ gyerekek maj-
szolták éppen a zsírral, pás-
tétommal vagy lekvárral
megkent házikenyeret. Az
evés befejeztével, ami iga-
zán nem tartott sokáig, sen-
kit nem kellett noszogatni
azért, hogy folytassa a meg-
kezdett munkáját, pillana-
tok múlva már csattogtak a
vésõk, pingáltak az ecsetek,
a fogashoz rögzített kender-
szálon pedig egyre több bog
keletkezett. Igen, egy héten
keresztül minden nap lázas
alkotómunka folyik a máré-
falvi kultúrotthonban és an-
nak udvarán, a gyerekek
egyre többet és többet tud-
hatnak meg a hagyományos
bútorfestés, a fafaragás – és
ezen belül is a székelykapu-
faragás – az ostorfonás és
bogozás, valamint a népze-
ne és néptánc rejtelmeirõl.
A tábor elsõdleges célja a
hagyományápolás megis-
mertetése a gyerekekkel, de
legalább ennyire nagy hang-
súlyt fektetünk a közösség-
teremtésre is, meséli az
ÚMSZ-nek a tábor vezetõje,
Szallós Kis Judit. Az au-
gusztus 1-je és 8-a között
zajló tábor már a tízedik,

így a gyerekek legalább fele
visszajáró vendég. 

Bátran kijelenthetjük,
hogy a máréfalvi táborban a
gyerekek elsõkézbõl tanul-
hatják el a népi mestersége-
ket, hisz olyan neves oktatók
egyengetik munkájukat, mu-
tatják meg a különbözõ fogá-
sokat, mint például Tifán
Irénke és Csató Kunigunda
bútorfestõk, vagy Tankó Al-
bert, azaz Berci bácsi, aki
már 2003-tól oktatja a fafara-
gást a tábor keretében. „Az
itt tevékenykedõ gyerekek-
nek a fafaragás tanításával

együtt a munkaszeretet is cé-
lom átadni, ugyanakkor a
precíz munkavégzésre is
nagy hangsúlyt fektetek, eze-
ket az élet más területein is
hasznosíthatják késõbb. Ha
végignézünk az elkészített
tárgyakon, láthatjuk, hogy
mindenikben nagy odafigye-
lés, óriási erõfeszítés, egyszó-
val kemény munka fekszik”
– szögezi le Berci bácsi. Az
udvaron felállított fafaragó
részlegen vésõk, kalapácsok
csattogásától hangos a hely.
A bútorfestés mellett, talán
ez a legnépszerûbb mester-

ség a gyerekek körében, így
nem meglepõ, hogy legalább
ugyanannyi lányt látunk fa-
ragni, mint fiút. S, hogy Bo-
gos Barna máréfalvi résztve-
võ miért éppen a faragást
kedveli, a válasz egyszerû:
mert sok szerszámmal lehet
dolgozni.

A nagy odafigyelést és tü-
relmet igénylõ alkotómun-
kán kívül lazításra is van le-
hetõség, hisz a programban
szekerezés, lovaglás, bográ-
csozás, gyógynövény-isme-
reti séta is szerepel, tudtuk
meg a szervezõktõl. 
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Az alkotótábor résztvevõit a munkaszeretetre és precizitásra is ránevelik Máréfalván
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A kincsmentés 24. órája
Interjú az erdélyi szövegfolklór nyomába szegõdött Magyar Zoltán néprajzkutatóval

Sike Lajos

Miért fontosak a buda-
pesti néprajzosnak az erdé-
lyi „kiruccanások”?
– Az évrõl-évre megújuló
néprajzi „expedíciók” köz-
vetlen haszna az, hogy ama
bizonyos „utolsó óra” árnyé-
kában megörökítsük, s ezál-
tal megmentsük a feledéstõl
azt a tradicionális népkölté-
szeti örökséget, esetemben
elsõsorban a szövegfolklór
kincset (mondákat, meséket,
tréfás népi elbeszéléseket),
amelyeknek ma a nyolcvan
év körüli generáció tagjai az
utolsó tudói – a nálunk fiata-
labbaktól már csak szórvá-
nyos és töredékes anyag
gyûjthetõ. Ez tehát egyfajta
küldetés is, ha úgy tetszik, a
leletmentés varázsa és fele-
lõssége egyszerre, hiszen,
amit nem sikerül megörökí-
teni, azok a folklóralkotások
szinte bizonyos, hogy java-
részt a felejtés részévé vál-
nak, és a magyar kultúra szá-
mára egyszer és mindenkor-

ra elvesznek. Mindenekelõtt
ez motivál. 

Még mindig sok a gyûjte-
nivaló, annak ellenére, hogy
az 1990-es évektõl magyar
néprajzosok csoportjai raj-
zolttak ki az itteni egyete-
mekrõl? Melyek azok a te-
rületek, ahol még sok a „fe-
hér folt”?
– Amint az ez évi gyûjtõutak
példája is mutatja, bizony
még mindig akad olyan terü-
let, ahová nem jutott el kép-
zett folklorista, és ahol még
most, az utolsó óra utolsó
perceiben is van esély gazdag
folklórkincs megörökítésére.
Úgy érzem azonban, hogy a
nagy erdélyi szövegfolkloris-
ta generáció (Faragó József,
Nagy Olga, Vöõ Gabriella és
mások) letûntével némiképp
egyetemi szinten is háttérbe
szorult a népköltészet iránti
érdeklõdés, illetve egyes spe-
ciális mûfajok, mint például
az archaikus népi imádsá-
gok, és a folklóron belül ki-
vált a Keszeg Vilmos nevé-

hez köthetõ hiedelemkutatás
került elõtérbe. Talán ez az
oka annak, hogy az utóbbi
másfél évtizedben végzett er-
délyi néprajzosok között alig
akad olyan, akit elsõsorban a
népköltészeti érdeklõdés sar-
kallna a témaválasztása so-
rán, pedig érdemes lenne.
Igaz, a ballada mûfaja mára
valóban halott, és mesére
vagy mesemondóra találni is
csak ritka szerencsével lehet-
séges. De lám, még mindig
nem lehetetlen keleti magyar
nyelvterületen is egy olyan
mûfaj, amely hagyományos
formában még most is meg-
örökíthetõ, ráadásul bizo-
nyos szegmenseiben valószí-
nûleg a 21. században is to-
vább él majd. És ha csak a
mondát nézzük, még mindig
akad néhány vidék, amely e

tekintetben is javarészt fehér
folt, gondolok itt Szatmár,
Bihar, Arad megye egyes ré-
szeire, vagy éppen a Székely-
föld marosszéki részeire.

Könyveibõl is kiderül,
hogy vannak nálunk ked-
venc vidékei, mint például a
Szilágyság.
– A Szilágyság valóban a szí-
vem csücske. De mára azzá
vált több olyan szórványvi-
dék is, mint például a Mezõ-
ség, Hunyad megye vagy
Gyulafehérvár vidéke, észa-
kon pedig a már havasi jelleg-
gel bíró Avasság és a Lápos
völgye. S a havasokról szól-
ván, máig legnagyobb szerel-
mem Gyimes és a sok tekin-
tetben egyedülálló gyimesi
csángó népi kultúra.

Tudományos tevékenysé-
gét értékelik-e Erdélyben,
vagy inkább csak Budapes-
ten, ahol mostanában is
több elismerésben részesült?
– Remélem. Folklórgyûjte-
ményeim gondozásáért ki-
vált a marosvásárhelyi Men-
tor munkatársainak tartozom
köszönettel, a kiadó vezetõje
a folklór kiadását is egyfajta
missziónak tekinti. És persze
a néprajzi szakmán túl fontos
számomra az olvasók vissza-
jelzése is, akik minden jel
szerint örömmel és nem rit-
kán õszinte rácsodálkozással
fogadják köteteimet.

Az emlék, álom 
és a realitás határán
Baló Levente

Új kiállítótérrel gazdago-
dott Kolozsvár, a Hu-

manitas könyvesüzlet alag-
sorában nyílt meg a
Humanitas Galéria. Ebben
az új térben mutatta be Mira
Marincaº új munkáit ante/
post/real címmel. A plakát
fotókiállítást hirdet, a mun-
kák azonban, amelyeket lát-
hatunk a fotográfia határvi-
dékén helyezkednek el. Szá-
mítógépes kidolgozással
nyerik el végsõ formájukat,
gyakori a képek montázzsal
való öszszeállítása, áttüné-
sek használata és a színma-
nipuláció. A kiállítás vizuá-

lisan is kötõdik a mûvésznõ
korábbi kiállításához, mely-
rõl lapunkban tudósítottunk,
ez most látható képeken is
feltûnik a CD és a digitális
adattárolás motívuma, a
0101 végtelen számsora. A
fenti motívum mellet az al-
kotásokon végigvonul a
szemüveglencse, csiga for-
májú kövecske, átlátszó mû-
anyagtasak és különbözõ
üvegcsék. A képek világa ki-
zárólag ezekbõl a kis formá-
tumú tárgyakból épül fel, és
amint a cím is sugallja a lát-
ható realitáson túli dimenzi-
ókba vezet, az emlékezet és
a képzelgés világát próbálják
feltárni. 

A halál 
árnyékában
Tamás András

A politikai foglyok rend-
szerváltás elõtti hírhedt

gyûjtõtáborában, a nagy-
enyedi börtönben Közös neve-
zõ: A halál címmel nyílt kiál-
lítás illetve kezdõdött A kom-
munizmus nem történelem el-
nevezésû konferencia hét-
fõn. Ugyanekkor mutatták
be a Szekuritáté vadásza címû,
a francia televízió által ké-
szített dokumentumfilmet,
amely a CICCR régészei-
nek, a kommunista rezsim
áldozatainak sírjait, földi te-
temeit feltáró  munkáját is-
merteti. A múlt atrocitásait
fogházi körülmények között
bemutató rendezvény orszá-
gos premiernek számít, az
augusztus 2-a és 7-e között
megtekinthetõ kiállítást
mind a fegyencek, mind pe-
dig a fegyház alkalmazottai
is látogathatják. Az enyedi
börtönben megtekinthetõ
kiállítás anyaga 11 keresési,
sírfeltárási akciót ismertet
1948–1952 közötti esetek-
rõl, amelyek a hozzátarto-
zók kérésére, illetve terület-
kutatás során 2007-2009-
ben zajlott. A rendhagyó
tárlókban Beszterce, Hu-
nyad, Szatmár, Krassó-
Szörény, Kolozs, Fehér me-
gyében 18 golyó által kivég-
zett személy személyes tár-
gyai, családi, illetve a
Szekuritáté archívumából
elõkerült fényképei látha-
tók, videofelvételek. 

Doberdói 
emlékséta
Totka László

Itáliai emlékhelyeket és
doberdói harctereket ke-

resett fel egy nagyváradi és
székesfehérvári közös hely-
történeti kutatócsoport, tá-
jékoztatták a sajtót Nagyvá-
rad képviselõi. A Bihar és
Fehér megyei csoport célja
az volt, hogy az egykor egy-
más mellett küzdõ nagyvá-
radi 4-es és székesfehérvári
17-es honvéd gyalogezredek
harcainak helyszíneit közö-
sen bejárják és emlékhelyein
együtt tisztelegjenek. A ret-
tenetes múlt rejtélyei és
veszteségei elõtt tisztelgõ
csoport  számtalan emlék-
helyet, táblát keresett fel,
amelyek között számtalan
magyar és nagyváradi vo-
natkozású tárgyi emlék is
van. Helyi olasz társadalmi
szervezetek képviselõivel
együtt  felkeresték többek
között a Fogliano Re-
dipuglia I. világháborús
osztrák–magyar katonai te-
metõt, ahol 14 550 osztrák-
magyar katona alussza örök
álmát, majd megtekintették
a temetõvel szemben az
egykor a Doberdó-fennsík
ellen támadó 3. olasz hadse-
reg múzeumát.  Összesen
mintegy 34 helyszínen jár-
tak. Nagyváradon egy há-
borús emlékmû felállítását
tervezik, amelyhez már meg
is vannak a tervek, felállítá-
sára pályázni fognak, hang-
zott el a tájékoztatón. 

Már számos könyvet és tanulmányt
közölt erdélyi kutatásairól Magyar
Zoltán, a Magyar Tudományos
Akadémia Néprajzi Kutatóintéze-
tének tudományos fõmunkatársa. 
A Szilágyságban és az Avasban jár-
takor beszéltünk vele.

Évfordulós Kaláka Tábor

A kiállítás az emlékezet és a képzelgés világát próbálja feltárni
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Az elektronikus kommunikációs
eszközök felhasználóbaráttá, soko-
dalúvá válása azt eredményezte,
hogy egyre többen igényelik azt,
hogy bárhonnan és bármikor elér-
hessék az õket érdeklõ híreket, ol-
vashassák kedvenc könyveiket, hall-
gassák-nézzék az épp „trendi” mul-
timédiás tartalmakat, vagy épp
videótelefonhívásba – mintegy
szemtõl szembeni beszélgetésbe –
kezdjenek azokkal, akiknek az ar-
cát eddig csak maguk elé képzelték
telefonbeszélgetéseik alatt.
A GFK Románia legújabb kutatá-
sa szerint idén, annak ellenére,
hogy visszaesett a mobiltele-
foneladás, az okostelefonok iránt
nõtt a kereslet. Egyre többen – a
trendkövetõ mobilozókat most
hadd ne kritizáljuk – döntenek
úgy, hogy lecserélik régi, jól bevált
telefonjaikat, fõleg azért, hogy

megkönnyítsék munkájukat. Ez
azonban természetesen idõbe telik,
hisz a készülékkel való ismerkedés,
számítógéppel való szinkronizálás
több hetet is eltarthat, épp ezért
Kelet-Európában a tudatos
okostelefonvásárlók (üzletemberek,
újságírók, politikusok) egyelõre
csupán egynegyede használja mun-
kaeszközként, legtöbbjüknél csak a
személyes kapcsolattartást és a szó-
rakozást szolgálják. A digitális sze-
mélyi asszisztensek egyre nagyobb
térhódítása nem csak a telefongyár-
tókat érinti. A legnagyobb kihívás
elõtt talán éppen az újságok áll-
nak. Vagy nem is annyira kihívás?
Ha azt vesszük, hogy a mindig
kéznél lévõ, magunkkal vitt, autó-
buszon, metrón, állomáson elõka-
pott okostelefonon történõ mobil (!)
újságolvasás tulajdonképpen egye-
nes ági leszármazottja a negyedszá-

zaddal ezelõtti újságolvasásnak,
nem vagyunk messze az igazságtól.
A számítógép elõtt történõ, egy
helyben „végett” újságolvasást te-
hát kezdi felváltani az új mûszaki
eszközök segítségével történõ, a tra-
dicionálisra hasonlító „hírbeszerzé-
si” folyamat. Immár talán Asi-
movnak sem lehetne kifogása az új,
tenyérbe, zsebbe elférõ, ultrahor-
dozható és önálló, tartós akkumu-
látorú okostelefonok ellen. Az újsá-
gok tehát újabb kihívás elé kerül-
tek: az online platformra történõ
átevezés sikeresnek mondható, meg-
van az olvasótábor, van reklámbe-
vétel (persze utóbbi Rupert Mur-
dochnak, a News Corporation urá-
nak nem volt elég, de ez nem jelen
cikk témája), az okostelefonokra
„lekért”, számítógépre írt tartal-
mak azonban frissítést követelnek.
Egyrészt a készülékek kicsi képer-

nyõje miatt kiesnek a reklámok,
aminek a megrendelõ örül a legke-
vésbé, ha meg nem, tolakodásuk-
kal, harsány színeikkel meg nagy
gépigényükkel élvezhetetlenné teszik
az olvasást. Reklámozni megérné,
hisz egyre többet bámuljuk androi-
dos, symbianos mobilunkat, viszont
csak a minimáldizájn lesz megka-
pó. Ugyanakkor a háromképernyõs
cikkek kora is a végéhez közeledik,
ellenkezõ esetben az újonnan alaku-
ló újságolvasó-kaszt nem fogja bírni
idegekkel, vagy a touch-screen bán-
ja... Az összetett, de felhasználóba-
rát készülékek tehát „pörgõsebb”
médiafogyasztást indukálnak, és
az online publikálóktól is azt vár-
ják el, hogy tömör és könnyen át-
tekinthetõ tartalmakkal töltsék fel
médiaoldalaikat.

Farkas István

Médiagnózis

Médiahódítás okostelefonnal

F. I.

Ma kezdõdik Homoródfür-
dõn a 9. Filmtett–Duna Mû-

hely alkotótábor, a rendezõcso-
port tagjai már tegnap a helyszín-
re utaztak, hogy feltérképezzék a
terepet.

„Olyan helyszínt kerestünk,
ahol egyrészt rengeteg lehetõség
nyílik témákat találni, másrészt
pedig magának a tábornak is kel-
lemes hely” – válaszolta Buzo-
gány Klára lapunk azon kérdésé-
re, hogy miért éppen Homoród-
fürdõn szervezték meg a tábort.
A Filmtett – Erdélyi Filmes Portál
fõszerkesztõje szerint a székely
településen minden van, ami ih-
letként szolgálhat a fiatal filme-
seknek, „patakcsobogástól a fe-
nyõfákon át a különös formájú
és állapotú házakig”. 

A szervezõ elmondása szerint
a tábor története alatt soha eny-
nyi országból nem kaptak jelent-
kezést, mint az idén. „Az alaptá-
borlakókat képviselõ erdélyieken
és magyarországiakon kívül a
Vajdaságból, Svájcból és Csehor-
szágból is érkezett jelentkezés –
újságolta Buzogány – tehát elég
színes társaság gyûlt össze (a tá-
borlakók tíz szakmai csoportban
tevékenykednek – szerk. megj.),
ami remélem az elkészülõ filmek-
nek is jót fog tenni”. 

A rendezõcsoport élén Pálfi
György áll, aki idén harmadszor
vesz részt a táborban –, a forgató-

könyvírók munkáját pedig
Ruttkay Zsófia igazgatja. A két
mûvész közösen követte el a
Taxidermiát, mely két évvel ez-
elõtt az Oscarért folyó verseny-
ben képviselte Magyarországot.
Visszatérõ táborozó az erdélyi
rendezõ-operatõr Bálint Arthur
is, aki az operatõri csoport részt-
vevõit irányítja. A színészek cso-
portvezetõje Pálffy Tibor sepsi-
szentgyörgyi színmûvész, aki
többek között az Ezüst Medve dí-
jas Varga Katalinban szerepelt. Az
animációs csoport vezetését
Patrovits Tamás animációsfilm-
rendezõ, illusztrátor vállalta. A
vágást Czakó Judit Arany Pálma-

díjas vágó irányítja, a hangfelvé-
telt és -utómunkát pedig Zányi
Tamás és Komlódi Gábor.

A gyártásvezetõ-felvételveze-
tõ-produceri csoport élén hagyo-
mányosan Durst György Arany
Pálma-díjas producer és Boros
Melinda áll. A hagyományokhoz
híven a táborban a filmrõl való
írást is tanulni lehet: a filmkriti-
kus csoportot Margitházi Beja, a
Filmtett egyik alapítója, valamint
Varga Balázs filmesztéták és
egyetemi tanárok irányítják.

A szervezõk tervei szerint idén
öt kisjátékfilm, és hét animációs
film készül. „De elõfordulhat,
hogy a résztvevõk túllõnek a cé-

lon és több film készül majd, ami-
nek csak örülnének, hisz a tábor-
tól leginkább jó filmeket várunk”
– mondta Buzogány Klára. Ezek
a tábor után kezdik meg igazi éle-
tüket, általában külön blokkban
kerülnek bemutatásra bizonyos
fesztiválokon – például a Magyar
Filmszemlén, az Országos Diák-
és Ifjúsági Szemlén –, de a Duna
Televízió és a kolozsvári tévé is
mûsorra tûzi õket. Ezen kívül
nyilván azok a filmek kapnak saj-
tóvisszhangot, amelyeknek sike-
rül díjakat is szerezniük bizonyos
hazai vagy nemzetközi fesztivá-
lokon – magyarázta az ÚMSZ-
nek a szervezõ. 

Az Európai Unió munkavállalói közül a ro-
mániaiak töltenek a legtöbb idõt a munka-
helyükön – derül ki egy friss felmérésébõl. A
kutatás szerint nálunk az emberek átlag
41,2 órát dolgoznak hetente, ezzel Románia
a dobogó elsõ helyén áll. Ezt követi Málta
heti 40,6 munkaórával. A harmadik helyen
holtversenyben áll Nagy-Britannia és Lu-
xemburg heti 40,6 órával. A legkevesebbet
Finnországban dolgoznak: 37,3 órát. Pihe-
nés tekintetében fordítva áll a mérleg. Ro-
mániában átlagosan mindössze évi 21 sza-
badnap jár a dolgozóknak. Dániában és Né-
metországban évi 30 nap szabadság jár a
dolgozóknak, õket követi Olaszország, vala-
mint Ausztria és Norvégia.
Lusta finnek, henye dánok, vajon hogyan
boldogulnak így szegények?

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Fiatal filmesek Homoródon
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* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

MTI

Hatvannyolc éves korában
elhunyt Tom Mankiewicz

(képünkön) amerikai forgató-
könyvíró. A rákban szenvedõ
Mankiewiczet Los Angeles-i
otthonában érte a halál – írja a
Los Angeles Times címû napilap-
ra hivatkozva az MTI. Tom
Mankiewicz három James
Bond-film, a Gyémántok az örök-
kévalóságnak (1971), az Élni és
halni hagyni (1973) és Az arany-
pisztolyos férfi (1974) forgató-
könyvét is jegyzi, ezenkívül át-
dolgozta Richard Donner
Superman (1978) és Superman II.

(1980) címû filmjeinek szöveg-
könyvét is. Rendezõként nevé-
hez fûzõdik a Behálózva
(Dragnet) címû 1987-es mozi
Tom Hanks és Dan Aykroyd fõ-
szereplésével, valamint a Hart to
Hart címû, 1979 és 1984 között
futó amerikai tévésorozat szá-
mos epizódja. 

Tom Mankiewicz híres holly-
woodi családból származott.
Apja az Oscar-díjas filmrende-
zõ-forgatókönyvíró Joseph L.
Mankiewicz, nagybátyja a ha-
sonlón híres, ugyancsak Oscar-
díjas forgatókönyvíró és dráma-
kritikus, Herman J. Man-
kiewicz volt. 

Elhunyt a Bond-forgatókönyvíró

Kalapács alatt Batman

Kalapács alá kerül a Batman-képregény
hetven évvel ezelõtti elsõ kiadása, amely a
közel 300 fellelhetõ példányból a legjobb
állapotban maradt fenn. A Mike Wheat
alaszkai gyûjtõ egyik legértékesebb darab-
jának tekintett, 1940 tavaszán megjelent
képregényt a dallasi Heritage Auctions bo-
csátotta árverésre. Az elõzetes becslések
szerint a füzet legkevesebb 40 ezer dollárt
érhet, a holnapra tervezett árverésre érke-
zett on-line licitek viszont már 35 ezer dol-
lár fölött járnak. 

Õsztõl kiadatlan Jackson-dalok

Michael Jackson kiadatlan dalaiból tíz szá-
mot tartalmazó album jelenik meg novem-
berben a Sony Music gondozásában – írja
a Rolling Stone Magazinera hivatkozva az
MTI. A zenei szaklap információi szerint
Jackson állítólag egy merevlemezt is hátra-
hagyott, amely tele van a 80-as években
rögzített, eddig még sehol sem hallott szer-
zeményekkel. Az eddig még sohasem hal-
lott dalokat tartalmazó albumról szóló
megállapodás csak az elsõ része a tíz téte-
lesre tervezett, 250 millió dollár értékû
projektnek. 

Eladó Csíkszeredában egy autós értékjegy.

Érdeklõdni a 0722-994 890-ás telefonon.

Vásárolnék 12 személyes ezüst étkészletet, korona

jelzéssel. Telefon: 0255-257 476, 18 óra után.

Vásárolnék Székelyudvarhelyen és Sepsiszent-

györgyön 2 szobás összkomfortos családi házat,

a központhoz közel. 

Telefon: 0255-257 476, 18 óra után.

Eladók gyûjtõknek értékes, régi, magyar és vilá-

girodalmi könyvek. 

Telefon: 0255-257 476, 18 óra után.

Apróhirdetés

A fiatal filmesek legkevesebb öt kisjátékfilmet és hét animációs filmet készítenek a tíznapos táborban Fotó: archív
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6.50 Ezer év szentjei
7.20 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Lélek Boulevard
9.20 Krisztofóró
9.25 Mekk Elek az ezer-
mester
9.35 A dzsungel könyve
10.05 Zorro (am. kaland
sor.)
10.30 Daktari (am. kaland
sor.)
11.25 Derrick (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Fesztiválsoroló
16.05 A mindenséggel
mérd magad
16.15 Kisenciklopédia
16.25 Irány a strand!
16.55 Mámó
18.10 Második esély
(sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Frank Riva (min-
isor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Floyd Olaszország-
ban (ism. sor.)
22.00 Egy asszony élete
(francia filmdráma, 2005)
23.45 Sporthírek
23.50 Az oboa hangja
(brazil filmdráma, 1998)
1.50 EtnoKlub (ism.)

Pro Tv, 20.30
Jackie, a jó fiú

Diana, a csinos újságírónő egy drogbáró ellen próbál bizonyí-
tékot gyűjteni Ausztráliában. Ám miután felfedték kilétét,
menekülnie kell. Az utcán Jackie-be botlik, aki igen fontos té-
vés személyiség, háziasszonyok figyelik konyhai tanácsait.
Megmenti Dianát, de a lány által felvett anyagot belekeveri
saját kazettái közé. Az üldözők túszul ejtik Jackie barátnőjét
és a kazettát kérik váltságdíjként.

DUNA TV, 22.00
Egy asszony élete

Normandia, 1820. A zárdai nevelés után Jeanne könnyű, ró-
zsaszín illúziókkal röppen a világba, és féktelen remények-
kel érkezik szülei vidéki kastélyába. A számára kijelölt férfit
azonnal megszereti, s boldognak érzi magát. A szívszorító
történetben megismerhetjük a csalódásokat és vívódáso-
kat, melyek révén Jeanne az élet realitásaival szembenéző,
hűvös szívű asszonnyá érik.

TV2, 22.20
Cserebere szerencse

Igazán szerencsésnek mondhatja magát Ashley. A karrierje
egyenesben van és minden, amihez hozzáfog, sikeresen vég-
ződik. Jake pontosan az ellentéte. A világ legnagyobb lúz-
erét üldözi a balszerencse, soha, semmi nem sikerül neki.
Egy bulin Ashley és Jake véletlenül egymás mellé kevered-
nek és véletlenül megcsókolják egymást. Mit ad ég, csilla-
guk helyet cserél.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
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 (olasz
sor.)
17.55 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
18.50 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB 
(élő)
21.00 Híradó este
21.25 Yorkshire-i 
szívügyek 
(angol drámasorozat)
22.20 Magyar retro
23.20 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB
5 km-es férfi, 10 km-es
női összefoglaló
23.50 Záróra -
Krusovszky Dénes
0.15 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
1.00 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
1.55 Mámor nélkül 
(francia tévéf., 2001)

6.30 Top Shop
7.00 ittHON (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.25 Lost - Eltűntek
(amerikai kalandfilmsor.)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.10 Fókusz
21.45 Gálvölgyi-show -
Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
Utána: RTL-hírek
23.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
0.20 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
1.20 Reflektor 
Sztármagazin
1.35 Infománia 
- Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.15 Teleshop
12.40 A sittes (francia
vígj., 2003)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat
18.30 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények
20.05 Doktor House (am.
sor.)
21.10 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.45 Hőhullám (szóra-
koztató műsor)
22.20 Cserebere szeren-
cse (amerikai romant. víg-
játék, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.35 Dante pokla (ameri-
kai katasztrófa f., 1997)
4.15 Segíts magadon!
(ism.)
4.40 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

7.50 Columbo: Gyönyörű
gyilkos 9.15 Gyilkos sorok
10.20 Dilis detektívek
(sorozat) 11.10 Testvérek
(sorozat) 12.10 Kincsek a
padláson 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A
médium (sorozat) 16.00
Gyilkos számok 17.00 Al-
ice új élete (sorozat)
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Gordon Ram-
say 20.00 Jóbarátok
(sor.) 21.25 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 22.20 CSI
(sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 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) Ioana Cosma műso-
ra 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) Vali Moraru műsora
20.05 Szőkevadászat
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Wrestling:
WWE PPV Money in the
Bank

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké 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
(amerikai sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)

8.10 Murdoch nyomozó
rejtélyei (sorozat) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Hullámok szárnyán (am.
vígjáték) 14.55 A Mid-
somer gyilkosságok (krimi-
sorozat) 16.45 Túlvilági
kapcsolat (amerikai thril-
ler) 18.25 Kölcsönkenyér
visszajár (amerikai film-
dráma) 20.20 Karátos vé-
delem (amerikai akciófilm)
22.00 Nyomás utána!
(olasz-amerikai akció-vígjá-
ték) 0.05 Alibi nélkül
(amerikai-kanadaithriller)

8.00 Eltévedve Panamá-
ban 9.30 Vendéglő ná-
lunk otthon 10.30 Ezüst
szerelem (sorozat) 12.30
Hírek 13.15 Orovosok
14.45 Légy az enyém
17.00 Aliye 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Házasulandó fiam van
20.30 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül
(amerikai vígjáték, 2004)
22.30 Óriáspókok (ameri-
kai katasztrófa film, 2000)
0.30 Féktelen szenvedé-
lyek (erotikus film) 

9.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 10.00
Kisvárosi gyilkosságok
12.00 Amy-nek ítélve
(am. sorozat) 13.00 Őran-
gyal (am. sorozat) 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus (sorozat) 15.00 Kis-
városi gyilkosságok
17.00 Mielőtt szerettél
(am. vígj.) 19.00 Amy-nek
ítélve (am. sorozat) 20.00
Trükkös hekus (sorozat)
21.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 22.00 A médium (am.
krimisorozat)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(fr. vígj. sor.)
10.50 Üdítő (ism.)
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Rondó
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Elit gimi (olasz
drámasorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Már egyszer tet-
szett!
22.00 Halálos megtorlás
(am. filmdráma, 1986)
23.40 Az Este
0.10 Hírek
0.15 Sporthírek
0.20 Memento (ism.)
0.30 Teadélután (ism.)
1.30 Nappali (ism.)
2.45 Kilátás a Nagy-Ko-
paszról

7.00 Hírek
7.30 A selyem útján
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Beaver mindent
megold (sor.)
9.00 Az átváltozás (ism.)
10.00 Zöld arc
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 Kontra generáció
(ism.)
12.00 FIFA 2010
nyítókoncert
12.15 Mondd mi fáj
(ism.)
12.50 Damo (ism.)
14.00 Hírek, sport
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Új paradicsomok
17.55 A világ hercegnői
18.00 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
18.20 Történelmi emlé-
kek
18.30 Damo (dél-koreai
sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.30 FC Timişoara -
Myllykosken Pallo-47 lab-
darúgó mérkőzés (live)
22.30 A mágikus szem
23.00 Gyilkos szolgálat
(román sorozat)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc
0.20 Dr. House (sor.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fertőzésveszély
(amerikai thriller, 1992,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek
13.45 Betörő 

(am.-kan. vígj., 1987)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Délidő 
(am. dráma, 2009)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Andreea Esca-val
20.30 Jackie, a jó fiú
(hongk.-auszt.-am. akció-
vígj., 1997)
22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Nyomtalanul 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Jackie, a jó fiú (ism.)
2.30 ProTv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex szórakoztató műsora
10.00 Xena, 

a harcos hercegnő
(amereikai kalandf.)
11.15 Columbo: Columbo a
rendőrakadémián 
(amerikai krimi, 1990)
13.00 Híradó
14.00 A nagy per 
(magyarul beszélő, ameri-
kai f. dráma, 1985)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük 
– reality show
17.45 Mutassalak 
be a szüleimnek
19.00 Híradó
20.30 A vénlegény 
– szórakoztató műsor
22.30 Híradó
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Euforia Midnight Sun
Tour – (ism.)
1.15 Game Show: Smart
Casino
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Aki tud az nyer! (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Nicsak ki főz!
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Az Illinois-i gyilkos
(kanadai-amerikai krimi,
1992) (ism.)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Aki tud, az nyer!
15.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) (ism.)
16.00 Extralarge: Fekete
mágia (német-olasz akció-
film, 1991)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 Nicsak ki nyer!
20.30 Samurai Girl 

(amerikai filmsorozat)
22.00 Focus Monden (ism.)
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.15 Mondenii Show 
- Best Of
23.30 Égből pottyant 
gyermek 
(am. családi film, 1993)
1.30 Hírek, sport

6.30 Autókereskedők
úton - Bentley
7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Westbury és
Fuller
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
13.00 A túlélés törvényei
- Kimberley, Ausztrália
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Konyhai katasztrófák
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Gigászi 
építmények
20.00 Túlélés 
törvényei - Mexikó
21.00 Hogyan készült
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A Kosciuszko ka-
tasztrófája
23.30 Piszkos munkák 
- Vexcon
0.30 Verminators 
- Egy irtó jó csapat
1.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist

(ném. Sor.)
7.55 Győzd le az árvízet!
8.00 Studió 24 (fr. sor.)
9.00 Utazás párhuzamos
világokban (kan. sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.20 Gitárok ideje (ism.)
11.20 Mesék a vadonból
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Arc és hasonlóság 
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
17.00 Studió 24 (fr. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az árvízet!
18.20 Időálló beszéd
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Starhunter 2300
(sci-fi sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Rög a vérben 
(angol sor.)
0.45 Az én költségvetésem
(ism.)
1.20 Szerelmi recept 
(német film) (ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsoris-
mertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett vi-
lágok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, mű-
sorism.

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 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás  16.00 Hír-
adás, Sport Rádióújság

CSÜTÖRTÖK
2010. augusztus 5.
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Ma Domonkos nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A Domonkos a latin Do-
minicus név magyar válto-
zata. Jelentése az Úrhoz
tartozó, Istennek szentelt.
Holnap Krisztina napja
van.

Évfordulók
• 1903-ban  megválasztot-
ták X. Piusz pápát a katoli-
kus egyház vezetõjének.
• 1944-ben a Gestapo felfe-
dezte azt az amszterdami
búvóhelyet, ahol Anna
Frank és családja rejtõzik.
• 1965-ben megkezdték a
berlini tévétorony építését
az egykori Kelet-Berlinben.
• 1977-ben Franciaország
bekapcsolódott a nukleáris
fegyverek elterjedésének
megakadályozását célzó
egyezmény kidolgozásába.

Vicc 
A férfiak számára három-
féle nõ létezik: feleség, sze-
retõ, anyós. Az elsõvel kél,
a másodikkal él, a harma-
diktól fél.

Recept
Rakott zöldség olasz módra
Hozzávalók: 50 dkg burgo-
nya, 50 dkg sárgarépa, fél fej
zeller, 2 csirkemell (sült), 1 fej
vöröshagyma, 8 dkg vaj, 3
dkg liszt, 5 dl tej, 10 dkg re-
szelt sajt, õrölt bors, só.
Elkészítés: Forrásban lévõ
vízbe tesszük a csíkokra vá-
gott zöldségeket, 5 percig
fõzzük, majd félretesszük. A
felaprított hagymát 3 dkg
vajban megpirítjuk, majd rá-
szórjuk a lisztet, és felenged-
jük a tejjel. Kislángon, ke-
vergetve besûrítjük. Hozzá-
adjuk a reszelt sajtot, fûsze-
rezzük, és félretesszük. 3
dkg vajban 5-6 percig párol-
juk a felszeletelt burgonyát
és a csíkokra vágott húst,
majd itatóspapírra szedjük.
Tûzálló tálba rétegezzük a
burgonyát, a csirkehúst, a
sárgarépát és a zellert, majd
ráöntjük a sajtmártást. A
maradék vajat forgácsokra
vágva rászórjuk, és fo sütõ-
ben 1 órán át sütjük. (Félidõ-
ben mérsékeljük a sütõ hõ-
mérsékletét.)

2010. augusztus 4., szerda   www.maszol.ro

Bármihez, amit megtehetsz
vagy megálmodsz, fogj hozzá!
A merészségben zsenialitás,
erõ és varázslat rejlik. A hõsi-
esség nem az ünnepléssel vagy
az vágyakozással kezdõdik,
hanem a cselekvéssel. A leg-
nagyobb erõ a holtpontról va-
ló elmozduláshoz kell, az elsõ
lépéshez. Hõs az, aki úgy lép,
hogy bizonytalan a gyõzelem-

ben és az elõtte tornyosuló aka-
dályoktól fél is. A mégis megtett
lépés már gyõzelem. A végsõ
gyõzelem sokmindentõl függ, a
legtöbb hõs nem is éli túl küz-
delmét. Az igazi hõs nem a gyõ-
zelemért cselekszik, hanem a cé-
lért, kerüljön bármibe is. Aki
úgy válik hõssé, hogy túléli sa-
ját harcait, annak sok alázatra
van szüksége. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Remek hangulatban van. Ez
nem csoda, hiszen pénzügyei jól
alakulnak, és magánéleti kap-
csolata is harmonikus.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Beszélgetés során kínos helyzetbe
kerülhet egy meggondolatlan
megjegyzés miatt. Kitartóan és
precízen dolgozik, de talán túl ke-
veset pihen.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Elhatározza, hogy átrendezi ott-
honát, és már elõre izgul és örül
a végeredménynek. Kitûnõ a hu-
morérzéke, ennek köszönhetõen
sok jó barátja van.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Átadja magát a nyár varázsá-
nak. Jöhetnek a hûsvizû, kelle-
mes strandok, a nagy beszélgeté-
sek. Az életet ma kellemesnek, az
embereket szórakoztatónak látja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kihívó és rámenõs, mindent be-
dob, hogy hódíthasson. Aki jól
ismeri önt, az tudja, hogy valójá-
ban komoly, érzelmes kapcsolat-
ra vágyik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nincs kicsattanó formában, de a
Merkúr nem hagyja nyugodni.
A módszeresség segíthet. Írja ösz-
sze a kívánságait és készítsen a
kivitelezéshez terveket.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kisasszony havában sokat ígérõ
napok várnak Önre. Úgy érzi,
hogy fut a szekere, s ki akarja
használni a kedvezõ alkalmat
az érvényesülése érdekében.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szórakozásra, játékra, de tanu-
lásra is nyitott lesz ma. Szorgal-
mának és leleményességének kö-
szönhetõen pedig mindebbõl
még hasznot is húzhat. Olyan
lehetõsége adódhat, ami egysze-
ri és megismételhetetlen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ideális kapcsolata lehet az Ik-
rek-jegyûvel, hiszen mindketten
vágynak a kikapcsolódásra és a
romantikára.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tele van munkával, pedig a
legszívesebben valahol a sza-
badban töltené idejét szerettei-
vel. Rövidesen eljön annak is
az ideje.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Olyan dologba ne kezdjen,
amelyhez egyáltalán nem ért.
Legyen realista, ne kockáztas-
son. Egy rendkívül szimpatikus
emberrel hozza össze a sors.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy õszinte beszélgetés sokat se-
gíthet, hogy tisztábban lássa
kapcsolatuk jövõjét kedvesével.
Befolyásos barátjától bizalmas
információkat kap.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Túros-Jakab László

A bajnoki címvédõ CFR
1907 és az újonc Victoria

Brãneºti találkozójával zárult Ko-
lozsváron a labdarúgó Liga 1 má-
sodik fordulója. Erõtakarékos já-
tékkal a házigazdák csak egy óra
elteltével tudták megzörgetni
Cernea hálóját, igaz Mureºan
gólja után szûk három perccel
már Culio is betalált. Végered-
mény 2-0, s a „vasutasok” felzár-
kóztak a négyes élboly mögé. 

Andrea Mandorlininek, a ko-
lozsváriak olasz mesterének két-
szer is oka lett a bosszankodásra.

A 37. percben ugyanis Yssouf
Kone oly szerencsétlenül lépett
félre, hogy hordágyon kellett le-
vinni, s bizonyára hetekig nem
léphet pályára. A helyére küldött
Lacina Traore nem remekelt, tíz
perccel a vége elõtt lecserélték, az
egyre elégedetlenebb elefánt-
csontparti pedig hangos számon-
kéréssel illette az edzõt. Bár
Mandorlini nem kívánt nagy fe-
neket keríteni az ügynek, egyre
nyilvánvalóbb a feszültség amit
Traore mehetnékje táplál. 

A számok tükrében 

A második fordulóban egyet-
len vendégsiker sem született, a

látogatóknak mindössze négy
döntetlenre futotta erejükbõl.
Több mint 50 százalékkal nõtt az
eredményesség, 27 gól született,
igaz, ehhez döntõ módon járult
hozzá a Stefan cel Mare úti
nyolc hálózördülés. A 2010-
2011-es pontvadászat 20. gólját
Pena (Otelul), a 30-at Eric (Gaz
Metan), a 40-et pedig Curelea
(Sportul) szerezte, 2,55-ös gólát-
lagnál tartanak. 

A nyitófordulóhoz képest ja-
vult a sportszerûség is, kevesebb
sárgalapot, 35-öt mutattak fel, s
nem volt egyetlen kiállított játé-
kos sem. Két forduló után a Ra-
pid (egyetlen sárgalap) vezet a
fair-play-táblázaton, ahol az

újonc Marosvásárhely (11) sereg-
hajtó.  

Érdekes forduló következik 

Pénteken a Kolozsvári U–Vas-
lui (18 óra, GSP Tv), Rapid–
Oþelul Galaþi (20, DigiSport) és
Victoria Brãneºti–Universitatea
Craiova (21.45, GSP Tv) mérkõ-
zésekkel indul a 3. forduló mûso-
ra. Szombaton Marosvásárhelyi
MFC–Unirea Urziceni (18, Digi-
Sport) és Brassói FC – Steaua
(21, DigiSport), vasárnap pedig
Astra Ploieºti–Medgyesi Gaz
Metan (18, GSP Tv), Temesvári
FC–Kolozsvári CFR 1907 (20,
Antena 1) és Pandurii Tg.
Jiu–Dinamo (21.45, DigiSport)
találkozókra kerül sor. Hétfõn a
Sportul Studenþesc–Besztercei
Gloria (18, GSP Tv) meccs zárja
a fordulót. 

Röviden
Jónyer István 60 éves

Ma ünnepli 60. születésnapját Jónyer Ist-
ván világbajnok asztaliteniszezõ, az 1970-
es évek egyik legkiválóbb játékosa. A Mis-
kolcon született sportember összesen négy-
szer nyert vb-aranyérmet – egyszer egyéni-
ben, kétszer férfi párosban és egyszer csa-
patban –, s az Európa-bajnokságokon is
négyszer állhatott a dobogó legmagasabb
fokára. Több mint 30-szoros magyar baj-
nok, közel 350 válogatottságával pedig ha-
zai rekorder.

Babicz Sára ezüstérmes 

Tegnap megszerezte második érmét a ma-
gyar csapat a müncheni sportlövõ-világbaj-
nokságon, miután Babicz Sára második lett
a junior lányok 30+30 lövéses sportpisztoly
számában. A magyar csapat tájékoztatása
szerint Babicz kiválóan lõtt, és 577 körös
eredménnyel lett második, mindössze egy
körrel elmaradva a gyõztes orosz Olga
Nyikulinától. 

Robben megsérült 

Két hónapig nem számíthat vb-ezüstérmes
játékosára, Arjen Robbenre a Bayern Mün-
chen labdarúgócsapata. A holland kiváló-
ság combizomszakadást szenvedett a bal lá-
bában, miután a világbajnokság elõtt
ugyancsak izomsérüléssel kezelték.

Fabregas és Torres is marad 

Az Arsenal illetékesei szerint egyelõre
nincs szó arról, hogy a spanyol labdarúgó-
válogatottal világbajnok Cesc Fabregas a
Barcelonához igazoljon. Fernando Torres
tegnap bejelentette: az új vezetõedzõvel,
Roy Hodgsonnal folytatott beszélgetések
után eldöntötte, hogy továbbra is az FC Li-
verpool labdarúgócsapatánál marad. 

Pénzbüntetés a döntõsöknek

Pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a spa-
nyol és a holland sportági szövetséget a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA),
mert a két ország válogatott játékosai sport-
szerûtlenül viselkedtek a dél-afrikai világ-
bajnokság július 11-i döntõjében. A hollan-
doknak 15 ezer svájci frankot kell fizetniük
a nyolc sárgal apért és John Heitinga kiállí-
tásáért, a spanyoloknak pedig 10 ezret az öt
figyelmeztetésért. A FIFA fegyelmi sza-
bályzata kimondja, hogy ha egy válogatott-
ból legalább öt játékos lapot kap egy nem-
zetközi mérkõzésen, akkor az adott szövet-
séget pénzbüntetéssel kell sújtani.

Nem volt pozitív doppingteszt

Egyetlen doppingellenõrzés sem hozott po-
zitív eredményt a június 11. és július 11.
között rendezett dél-afrikai labdarúgó-világ-
bajnokságon, közölte tegnap a nemzetközi
szövetség (FIFA). A torna elõtt 256, majd
közben újabb 256 esetben vizsgálták a játé-
kosokat, azaz több mint 500 vér- és vizelet-
mintát vettek le. 

Contador–Schleck-helycsere

Bjarne Riis csapatánál, a Saxo Banknál
folytatja jövõ évtõl pályafutását Alberto
Contador, a Tour de France kerékpáros
körverseny háromszoros bajnoka. A 27 esz-
tendõs spanyol sztár két évre szóló megál-
lapodást kötött a dán istállóval, melynek el-
sõ számú versenyzõje lesz, azaz tulajdon-
képpen legnagyobb riválisának, a luxem-
burgi Andy Schlecknek a helyét veszi át.

Del Potro hamarosan visszatér

Tegnap elõször edzett a nyolc hónapja
csuklósérüléssel bajlódó Juan Martín del
Potro, a tenisz US Open tavalyi bajnoka. A
22 éves argentin játékos a januári
Australian Open óta harcképtelen, május-
ban csuklómûtéten esett át az Egyesült Ál-
lamokban.

Kosárlabda

T. J. L.

Hazai vereséggel kezdte meg
szereplését az Európa-bajno-

ki selejtezõben a magyar férfi ko-
sárlabda-válogatott, miután hét-
fõn este 91-82-re kikapott a bri-
tektõl. Szolnokon a Chicago
Bullst erõsítõ Loul Deng, illetve a
Dallasban és San Antonióban is
megfordult Pops Mensah-Bonsu
játszott fõszerepet, elõbbi 32,
utóbbi pedig 14 pontig jutott. A
magyaroknál Hanga (20), Voj-
voda (18) és Lóránt (15) volt a há-
rom legeredményesebb játékos. 

A B-csoport második mérkõzé-
sén Macedónia idegenben gyõzte
le 71-58-ra Ukrajnát. Mészáros
Lajos megfiatalított gárdája au-
gusztus 5-én Macedóniával ját-
szik Szkopjében, 8-án Bosznia-
Hercegovinát fogadja Szolnokon,
11-én pedig Ukrajnával mérkõzik
meg Lvovban. A visszavágókra
17-én, 20-án, 23-án és 26-án kerül
sor Birminghamben, Szolnokon,
Szarajevóban és Szombathelyen. 

Eredmények a másik két cso-
portból: Olaszország – Izrael 71-
79 (A), Montenegró – Lettország
96-66 (A), Grúzia – Lengyelor-
szág 84-65 (C), Portugália – Bul-
gária 59-67 (C). 

A román válogatott a B-divizíó
B csoportjában verseng. A Carl
John Neumann irányította gárda
mûsora: augusztus 11., Kolozs-
vár: Románia – Svédország; au-
gusztus 14., Tirana: Albánia –

Románia; augusztus 17., Temes-
vár: Románia – Azerbajdzsán;
augusztus 21., Minszk:
Fehéroroszország – Románia.
Hazai vereséggel rajtolt a magyar
nõi válogatott is, amely Miskol-
con 76-65-re kapott ki a monte-
negróiaktól. Fegyvernekyék 39-
30-ra vezettek a nagyszünetben, a
vendégek viszont 46-26-ra nyer-
ték az utolsó két negyedet. Szé-
kely Norbert csapatából Fegy-
verneky (21), Horti (15) és Kri-
vacsevics (11) szerezte a legtöbb
pontot, a gyõztesektõl pedig
Perovanovics (22) és Baletic (14).
A C-csoport másik mérkõzésén:
Törökország–Bulgária 76-67. 

A magyarok programja: au-
gusztus 5., Rusze: Bulgária–Ma-
gyarország; augusztus 8., Szol-
nok: Magyarország–Finnország;
augusztus 11., Konya: Törökor-
szág–Magyarország; augusztus
17., Cetinje: Montenegró–Ma-
gyarország; augusztus 20., Buda-
pest: Magyarország–Bulgária; au-
gusztus 23., Vantaa: Finnor-
szág–Magyarország; augusztus
26., Miskolc: Magyarország–Tö-
rökország. 

A román nõi válogatott késõbb
mutatkozik be a B csoportban. A
mûsor: augusztus 14., Bukarest:
Románia – Lettország; augusztus
17., Ruma: Szerbia – Románia;
augusztus 20., Targoviste: Romá-
nia – Izrael; augusztus 23., Riga:
Lettország – Románia. augusztus
26., Targoviste: Románia – Szer-
bia; augusztus 29., Ramat Gan:
Izrael – Románia. 

Liga 1: négyen az élen

Bár hétfõn este nem sikerült a hálóba találnia, Dani ismét a kolozsvári vasutasok egyik legjobbja volt

Bal lábbal kezdõ magyarok

Fotó: gsp.ro

ÚMSZ

A budapesti Margitsziget és
Balatonfüred ad otthont a 30.

Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és
Nyíltvízi Európa-bajnokságnak,
amely mától augusztus 15-éig
tart. Az öt nappal a rajt elõtt, Ba-
latonfüreden megtartott utolsó
sajtótájékoztatón a „vizes” konti-
nensviadal szervezõ-bizottsága
arról számolt be, hogy minden
készen áll egy felejthetetlen Eb-re. 

Bemutatták az Eb tiszteletére
kiadott 5000 forintos névértékû
ezüst emlékérméket, mindenki
megcsodálhatta az asztalokon a
valamennyi résztvevõ képmását
rejtõ üvegkockát, de még az
éremátadásokra tervezett ruha-
kollekciót is. Ismertették az in-
gyenesen megtekinthetõ meg-
nyitó-ünnepség programját. He-
lyi idõ szerint este fél 9-tõl egy
100 tagú cigányzenekar teremt
hangulatot, de lesznek majd Bad
Boyz-ritmusok, s tánc-show is a
PresiDance-csoport és a Strokes
elõadásában. Csúcspontként a
háromszoros olimpiai bajnok
férfi vízilabda-válogatott tart be-
mutatót, Vidék-Budapest felál-
lásban. 

Ami a házigazdákat illeti, min-
den idõk legnépesebb magyar
csapatát nevezték, 28 férfi és 31
nõi úszót, továbbá 14 szinkron-
úszót. Kiss László szövetségi ka-
pitány sok kellemes meglepetést
helyez kilátásba. „Becsületes és jó
felkészülésen vagyunk túl. Sze-
rencsére se sérülés, se betegség

nem hátráltatott minket, így bát-
ran kijelenthetem, hogy a Margit-
szigeten sok örömet okozhatunk
a kilátogató magyar közönség-
nek”, nyilatkozta a szakvezetõ,
aki 1991 óta áll a magyar úszó-vá-
logatott élén. 

A magyar úszók zöme 2-4 ver-
senyszámban is indul, s nem hiá-
nyoznak az ismertebb nevek:
Cseh László (200 és 400 m ve-
gyes), Gyurta Dániel (100 és 200
m mell), Kis Gergõ (400 és 800 m
gyors, 200 m vegyes), Verrasztó
Dávid (200 m hát, 200 és 400 m
vegyes), Jakabos Zsuzsanna (200
m pillangó, 200 és 400 m vegyes),
Hosszú Katinka (200 m pillangó,
200 és 400 m vegyes), Verrasztó
Evelyn (100 és 200 m gyors, 200
m vegyes), Mutina Ágnes (100 ,
200 és 400 m gyors) és Dara Esz-
ter (100 és 200 m gyors, 100 m
hát, 50, 100 és 200 m pillangó). 

A román küldöttség mindösz-
sze kilenc tagú, ideértve a három
mûugrót, Constantin Popoviciot,
Corina Popoviciot és Mara
Aiacoboaét is. Az úszók és ver-
senyszámaik: Norbert Trandafir
(50 és 100 m gyors, 50 m pillan-
gó), Alin Alexandru Artimon
(200, 400 és 800 m gyors), Dragoº
Agache (50 és 100 m mell),
Alexandru Coci (1200 és 200 m
pillangó), Ionela Cozma (50, 100
és 1500 m gyors) és Camelia
Potec (400, 800 és 1500 m gyors).
A tapasztalatot Potec képviseli,
aki 28 évesen egy olimpiai arany-
, és két világbajnoki bronzérem
büszke tulajdonosa. 

Rajtra kész a „vizes” Eb 

A Liga 1 állása
1. Dinamo 2 2 0 0 7-4 6
2. Brassó 2 2 0 0 4-1 6 
3. Oţelul 2 2 0 0 3-0 6
4. Steaua 2 2 0 0 4-2 6
5. CFR 1907 2 1 1 0 2-0 4
6. Rapid 2 1 1 0 2-0 4
7. Gaz Metan 2 1 1 0 5-4 4
8. Temesvár 2 0 2 0 4-4 2
9. Gloria 2 0 2 0 3-3 2
10. Urziceni 2 0 2 0 0-0 2
11. Astra 2 0 1 1 2-3 1
12. Craiova 2 0 1 1 1-2 1
13. Vásárhely 2 0 1 1 1-2 1
14. Vaslui 2 0 1 1 1-3 1
15. Pandurii 2 0 1 1 0-2 1
16. Sportul 2 0 0 2 3-6 0
17. Kv. U 2 0 0 2 2-5 0
18. Brăneşti 2 0 0 2 2-5 0 
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