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Elsõsorban a romák helyzeté-
nek javítására fogalmaz majd

meg ajánlásokat az ENSZ Faji
Megkülönböztetés Elleni Bizott-
sága a Romániáról szóló, három
hónap múlva elkészülõ jelentésé-
ben. A dokumentum tartalmát
Románia raportõre elõlegezte
meg, miután a genfi székhelyû
testület meghallgatta a román
kormányküldöttség válaszait a
romániai kisebbségek helyzete
kapcsán feltett kérdésekre – tud-
tuk meg a küldöttség vezetõjétõl,
Asztalos Csabától. Az Országos
Diszkriminációellenes Tanács el-
nökének tájékoztatása szerint a
jelentés kitér majd a magyar ki-
sebbségek helyzetére is. 
Folytatása a 2. oldalon 

Boldogságkeresõ fotók

Mitõl boldog, mi a boldogság? – teszi fel 
a két kérdést interjúalanyainak Geréb At-
tila világutazó, akinek 25 országban ké-
szült fotóiból nyílt kiállítása a Marosvá-
sárhelyi Fotóklub Várgalériájában. 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2340 ▲
1 amerikai dollár 3,2170 ▲
100 magyar forint 1,5220 ▲

Borbély László: segítjük 
az uniós pályázókat

A finanszírozási feltételek, illetve a törvé-
nyek módosításával siet a Környezetvédel-
mi Minisztérium az uniós támogatásokra
pályázók segítségére – jelentette be Borbély
László tárcavezetõ tegnap, sürgetve a struk-
turális alapok intenzívebb lehívását is.

Kultúra 8

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 3
Elnöki szurkapiszkák

A bércsökkenés miatt elégedetlenkedõ poli-
tikusokat ironizálta tegnap az államfõ,
miközben a Bákó megyei Sãuceºti-en meg-
tekintette az árvízvédelmi munkálatokat.

Napszámos krumpliszedõk Székelyföldön. A törvénytervezet a legkisebb órabért 1 lejben, a legnagyobbat pedig 10 lejben rögzíti Fotó: ÚMSZ/archív

Árnyékban
A jelen székelyföldi valósága jóval 
összetettebb, mint ahogyan ebbõl az 
árnyékjelentésbõl kiderül. Mi több, he-
lyenként jól kivehetõ belõle az a szán-

dék is, hogy nem is any-
nyira az éppen ülésezõ
ENSZ fóruma felé be-
szél, hanem a romániai
magyarság kormánysze-
repet is vállaló, törvényes
képviseletére szeretné

Genfben is ráhúzni 
a vizeslepdõt. 

ÚMSZ

A tegnap a képviselõház jogi
bizottságának ülésén visszak-

erültek az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) mûkö-
dését szabályozó törvénybe azok
a cikkelyek, amelyeket legutóbb
a szenátus törölt – tudtuk meg
Máté András Leventétõl, a testü-
let tagjától. Az RMDSZ-es kép-
viselõ azonban azt állítja: a jog-
szabály továbbra is alkotmányos
aggályokat vet fel. A törvényrõl a
jövõ héten kezdõdõ rendkívüli
ülésszakában szavaz a képviselõ-
ház. A jogszabály utána a szená-
tushoz kerül, a felsõház az au-
gusztus 24-i ülésszakán szavaz a
tervezetrõl. A törvényt az Alkot-
mánybíróság küldte vissza a par-
lamentbe. 3. oldal

„Feljavították” 
az ANI-törvényt

Székedi Ferenc

ENSZ-vizsga 
kisebbségügyben

Napszám, kifehérítve
A munkaerõpiac szabályozását célozza négy RMDSZ-képviselõ törvénytervezete 

Kolozsváron jövõre többszö-
rösére emelnék a dinnyeáru-

sokra kiszabott piaci bérleti díja-
kat. Bár a törvény jelenleg is szi-

gorú a szezonális árusokkal, a na-
gyobb gondot az okozza, hogy a
termés minõsége elmaradt az
elõbbi évekhez képest. 6. oldal 

Meglékelik a dinnyeárusokat?

Kolozsváron tízszeresre emelnék a dinnyeárusok bérleti díjait

Kockázatos és költséges az idén napszámost fogadni: fokozottan ellenõrzik a hatóságok 
a feketemunkát. Egy új, az RMDSZ négy parlamenti képviselõje által kidolgozott törvény-
tervezet értelmében a jövõben a munkaadó adózik majd az alkalmi munkások után, de a
napszámosoknak továbbra sem jár sem nyugdíj, sem betegbiztosítás. A mezõn bármikor el-
lenõrzést tarthatnak a munkaügyi revizorok, a törvényalkotók szerint ez biztonságosabbá és
átláthatóbbá teszi a rendszert. A munkaadó és az alkalmazottak viszont panaszkodnak:
megemelkednek a munka költségei, és tovább nõ az érintettek kiszolgáltatottsága. 7. oldal 

Fotó: Baló Levente
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Izraelnek el kell ismernie fele-
lõsségét a Gázai övezetbe tar-

tó segélyhajók elleni támadás
ügyében – mondta tegnap Ahmet
Davutoglu török külügyminiszter
Benjámin Netanjahu izraeli kor-
mányfõ hétfõi bírálataira reagál-
va. „A helyzet teljesen világos: Iz-
rael civileket gyilkolt meg a nem-
zetközi vizeken, tehát vállalnia
kell a felelõsséget” – mondta
Davutoglu. A külügyminiszter
azokra a bírálatokra válaszolt,
amelyeket Netanjahu fogalma-
zott meg hétfõn egy – a flottilla
ügyét vizsgáló – ötfõs izraeli vizs-
gálóbizottság elõtt. A kormányfõ
azt hangoztatta, hogy országa a
nemzetközi joggal összhangban
cselekedett, és felrótta Ankará-
nak, hogy nem állította meg a ha-
jókat. Május 31-én izraeli kom-
mandósok megtámadták a Mavi
Marmara zászlóshajót, amely
megpróbálta áttörni a Gázai öve-
zet körüli blokádot. A katonai
mûveletben kilenc palesztinbarát
török aktivista vesztette életét. 

ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. augusztus 11., szerda2

Röviden

Bizalom az új szlovák kormánynak

Megkapta tegnap a bizalmat a pozsonyi
parlamenttõl az Iveta Radicová vezette
új szlovák kormány. A 150 tagú testület-
ben a jobbközép négypárti kormány
programnyilatkozatáról való szavazáskor
145-en voltak jelen az ülésteremben. Eb-
bõl 79-en igent mondtak, míg 66 képvise-
lõ nemmel szavazott. A szavazatok ará-
nya tükrözi a koalíció és az ellenzék kép-
viselõinek számát.

ENSZ: egyre több halott és sérült
Afganisztánban

Az év elsõ hat hónapjában huszonöt szá-
zalékkal nõtt az afganisztáni harcok civil
áldozatainak száma, legtöbbjük halála a
felkelõk számlájára írható – olvasható az
ENSZ tegnap közzétett jelentésében. A
dokumentum igazolta a szövetségesek
erõfeszítéseit, ugyanis az elõzõ év elsõ fe-
lében a civil halálos áldozatok 31 százalé-
káért voltak felelõsek a nemzetközi erõk,
míg az idei év elsõ hat hónapjában 18
százalékra csökkent ez az arány. Stanley
McChrystal, az afganisztáni nemzetközi
erõk egykori, valamint David Petraeus, a
csapatok jelenlegi parancsnoka nagy
hangsúlyt fektetett a civil áldozatok szá-
mának csökkenésére. 

Eltávolítanák a Lech Kaczynskinak
emléket állító keresztet

Ezrek tüntettek tegnapra virradóra Varsó-
ban követelve, hogy távolítsák el a Lech
Kaczynski néhai lengyel államfõ emlékére
állított fakeresztet az elnöki palota elõl. A
keresztet az elnököt és kíséretét szállító re-
pülõgép áprilisi katasztrófája után cserké-
szek helyezték el. A hétfõ este kezdõdött
felvonulás résztvevõi szerint a keresztet egy
közeli templomba kell szállítani, mert nincs
helye egy olyan nemzet elnöki palotája
elõtt, amelyet világinak határoz meg az al-
kotmánya. 

Baku: elítélték a tavalyi ámokfutás
miatt õrizetbe vett személyeket

Szigorú – életfogytig tartó, illetve 11 éves
– börtönbüntetésre ítélték tegnap Azerbaj-
dzsánban azt a négy férfit, akiket a bakui
kõolajipari egyetemen tavaly áprilisban
történt, 12 emberéletet követelõ ámokfu-
tással összefüggésben vettek õrizetbe a ha-
tóságok. A tragédia kapcsán egy ideig
csak az egyetemen lövöldözni kezdõ, és
végül magával is végzõ azeri származású
grúz állampolgárt, Farda Gadirovot emle-
gette a rendõrség. A 29 éves Gadirov töb-
bek között egy olyan videofelvételt is ké-
szített, amelyen kifejezte az azeri társada-
lom iránt érzett gyûlöletét. 

Hétszázan haltak meg 
a kínai földcsuszamlásban

Már több mint hétszáz holttestet találtak
meg az északnyugat-kínai Kanszu tarto-
mány Csoucsü megyéjében, ahol vasárnap
a magas hegyek tövében épült falvakat
rombolt porig az esõ miatt lezúdult föld,
szikla és sár – jelentette tegnap a helyszín-
rõl a kínai média. A legfrissebb tájékoztatás
szerint a megtalált holttestek száma a hét-
fõn közölteknek több mint a duplájára,
702-re emelkedett. 

A japán miniszterelnök bocsánatot
kért a koreaiaktól a gyarmatosításért

Kan Naoto japán miniszterelnök bocsána-
tot kért tegnap a koreaiaktól a 35 éves ja-
pán gyarmati uralom alatt okozott szenve-
désekért és károkért. Kan bocsánatkérése
a Koreai-félsziget bekebelezésének közelgõ
századik évfordulója alkalmából kiadott
közleményben olvasható. A miniszterel-
nök tudatja, hogy „mély bûntudatot érez
és õszinte bocsánatkérést fejez ki” a gyar-
matosítás éveiben okozott szenvedésekért
és károkért.

Folytatás az 1. oldalról

„A bizottság a magyar kisebbség
közigazgatásban való képviseleté-
vel elégedetlen, szerintük van ten-
nivaló az anyanyelvi oktatás terén
is. A jelentés ugyanakkor arra ké-
ri majd Romániát, csökkentse a
gazdasági válság bizonyos közös-
ségeket érintõ hatását” – mondta
az ÚMSZ-nek Asztalos. 

A román delegáció vezetõje
szerint a bizottság tagjai – a ro-
mák helyzetét firtató kérdéseik
mellett – arról érdeklõdtek: hasz-
nálhatják-e a kisebbségek anya-
nyelvüket az igazságszolgáltatás-
ban és a közigazgatásban, illetve
milyen mértékû Romániában az
anyanyelvû felsõoktatás finanszí-
rozása. 

Amint arról már beszámol-
tunk, az ENSZ-bizottság meg-
hallgatta azt az árnyékjelentést is,
amelyet három erdélyi magyar
szervezet – a Pro Regio
Siculorum Egyesület, a Bolyai
Kezdeményezõ Bizottság és az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
– készített. A testület ugyanakkor
tanulmányozta azt a dokumentu-

mot is, amelyet a Romani Criss
Egyesület terjesztett be a románi-
ai romák helyzetérõl.

A három erdélyi civil szervezet
által kiadott közlemény szerint
képviselõik elõadásukban Szé-
kelyföld területi autonómiájáról
és a romániai magyar oktatásról
értekeztek. Cunnold-Benkõ Eri-
ka, a Pro Regio Siculorum Egye-
sület elnöke Székelyföld specifi-
kus gondjairól beszélt: mint vá-
zolta, habár a lakosság 80 száza-
léka magyar nemzetiségû, a ma-

gyar nyelvnek nincs hivatalos stá-
tusa és a hivatalos dokumentu-
mok többsége csak román nyel-
ven jelenik meg. Hantz Péter, a
BKB alelnöke az oktatási rend-
szerben tapasztalható diszkrimi-
natív elemekrõl beszélt: tájékozta-
tása szerint a magyar etnikum
alulreprezentáltsága már a közép-
iskolában elkezdõdik, részben
azért, mert a magyar diákoknak a
román nyelvet anyanyelvi szinten
kell tanulniuk, és anyanyelvi szin-
tû vizsgákat kell tenniük ebbõl a
tárgyból. A BKB alelnöke kifejtet-
te: míg a magyar nemzetiség a la-
kosság 6,6 százalékát teszi ki, a
felsõoktatásban tanuló diákok
mindössze 1,6 százaléka tanulhat
magyarul. Megoldást szerinte az
állami magyar egyetem visszaállí-
tása, illetve a Sapientia–Erdélyi
Magyar Tudományegyetem ro-
mán állami támogatása jelenthet-
ne. „A fórumon elhangzott kérdé-
sekbõl ítélve a magyar civil szer-
vezetek delegációjának tagjai arra
számítanak, hogy az általuk föl-
vetett gondok egy része bekerül a
bizottság végleges jelentésébe” –
írták közleményükben. 

ENSZ-vizsga kisebbségügyben

Hírösszefoglaló

Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) tegnap befejezett-

nek nyilvánította a H1N1 vírus
okozta influenza világjárványt –
jelentette be a szervezet fõigazga-
tója, Margaret Chan. Ebben az
influenzában mintegy 18500-an
haltak meg a vírus 2009. áprilisi
felbukkanása óta, haláleseteket
Romániában is jegyeztek. Mar-
garet Chan a bejelentéssel a
WHO sürgõsségi bizottsága teg-
napi tanácskozásán elfogadott
ajánlásokat követte, amelyen azt
vizsgálták meg, hogy a H1N1 inf-
luenzát visszaminõsíthetik-e „vi-
lágjárvány utáni” fázisba, vagy
továbbra is pandémiás kórként
kezeljék.

A WHO közölte: a H1N1-es
influenza feltartóztatására készült
védõoltások továbbra is hatéko-
nyak ezen vírus ellen, s használni
kell ezeket a kockázati csoportok

megvédésére. Margaret Chan ki-
jelentette: „a világjárvány utáni
fázisban tartunk”. Az újinfluen-
za- járvány, amely több mint
negyven év óta az elsõ világjár-
vány volt, a következõ években
szezonális influenzaként terjed-
het majd. Ezért mindenképpen
továbbra is szükség van az egész-
ségügyi hatóságok éberségére. A
vírus továbbra is veszélyezteti a
kockázati csoportokat, minde-
nekelõtt a terhes nõket, akiket
megvédhet a kórral szemben a
védõoltás.

A betegség 2009 áprilisában
ütötte fel a fejét Mexikóban és az
Egyesült Államokban, s a WHO
2009. június 11-én nyilvánította
világjárványnak. Margaret Chan
májusban közölte: az újinfluen-
za-járvány viszonylag enyhe le-
folyású volt, a vírus nem mutáló-
dott egy veszélyesebb változatba,
ezért a kezelésére szolgáló
gyógyszer (a tamiflu) és a külön-

bözõ oltóanyagok hatásos védel-
met nyújtottak. 

Az ENSZ szakosított egészség-
ügyi szervezetét heves bírálatok
érik a világjárvány-riasztás elren-
delése miatt, miután a járvány
egyes országokban a vártnál eny-
hébbnek bizonyult. Chan kedden
ismét védelmébe vette a WHO in-
tézkedéseit. A WHO korábban
már elutasította azokat a vádakat,
hogy a gyógyszergyárak befolyá-
sára nyilvánította volna világjár-
ványnak az új influenzát.

Több ország a felhalmozott
vakcinakészletek egy részének
megsemmisítésére kényszerült a
szavatossági idõ lejárta miatt.
Hollandiában júliusban 17 millió
adag fel nem használt megsem-
misítését kezdték meg a megren-
delt 17,8 millió adagból, míg az
Egyesült Államok számára gyár-
tott H1N1-vakcinák egynegyede
– 260 millió dollár értékû 40 mil-
lió adag – kerül a szemétbe. 

Ankara: Izraelé
a felelõsség

WHO: már nincs
újinfluenza-járvány

Lekerülhetnek a maszkok: a WHO szerint az újinfluenza-járvány viszonylag enyhe lefolyású volt

Hantz Péter, a BKB alelnöke

Fotó: Agerpres/EPA
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A moszkvai önkormányzat
már a példátlan hõség kezde-

tén szigorú ellenõrzés alá vonta a
fõváros területén és környezeté-
ben lévõ 193 gyermektábort, és
azt a mintegy tízezer gyereket,
akiknek egészségi állapota miatt
különösen veszélyes a füstköd,
napokon belül elviszik a fõváros-
ból Krímbe, Odesszába, Kubany-
ba, illetve Bulgáriába – jelentette
Vlagyimir Putyin kormányfõnek
Jurij Luzskov polgármester teg-
nap. Dmitrij Medvegyev elnök
korábban azt mondta, hogy aki
az erdészeti dolgozók közül nem
szakította meg idejében a szabad-
ságát a tüzek miatt, annak esetleg
már nem is kell munkára jelent-
keznie, és vétségek esetére is az
elbocsátásig terjedõ felelõsségre
vonást helyezett kilátásba. Ezek
után valóban leváltott több veze-
tõ beosztású személyiséget, így
tegnap a Moszkvai terület erdé-
szeti fõfelügyelõjét. Az ország-
ban hivatalos közlés szerint teg-
nap délelõtt 557 erdõ- és tõzegtûz
dúlt mintegy 177 ezer hektáron,
ebbõl közel 80 ezer hektáron
pusztított összesen 68 nagy tûz,
és hétfõn valamivel több tûz ke-
letkezett, mint ahányat eloltot-
tak. A tûzveszélyes idõszak kez-
detétõl 26 229 tûz ütött ki mint-
egy 766 ezer hektáron, ezen be-
lül valamivel több, mint ezer tõ-
zegtûz. Közben tegnap, a déli
órákban a moszkvai meteoroló-
gusok viharjelzést adtak ki. Elsõ-
sorban száraz – esõ nélküli – vi-
harokra lehetett számítani, dör-
gésre, villámlásra és viharos szél-
re. A déli órákban Moszkvában
több helyen esett az esõ néhány
percig, de az aszfaltról pillanatok
alatt elpárolgott a víz, és nem hû-
tötte le a levegõt. Egyelõre sem
jelentõs csapadékra, sem érezhe-
tõ lehûlésre nem lehet számítani.
A sajtó beszámolt arról, hogy a
tüzek jelentõs részét emberek
okozzák, részben gondatlanság-
ból, kisebb részben azonban
szándékosan, hogy új házhoz
jussanak. 

Még lángol a tûz
Oroszországban
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Jelentõsen feljavított formá-
jában fogadták el tegnap kép-

viselõház jogi bizottságának tag-
jai az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény tervezetét; a
jogszabályba visszakerültek azok
a cikkelyek, amelyeket legutóbb a
szenátus törölt – tudtuk meg Má-
té András Leventétõl, a testület
tagjától.

Eszerint a törvény ismét elõírja
a köztisztségviselõk vagyoni hely-
zetét vizsgáló, bírákból és ügyé-
szekbõl álló bizottságok megala-
kítását a táblabíróságokon. A
közméltóságoknak továbbra is
csak egy vagyonnyilatkozatot kell
kitölteniük, ám személyi adataik
– például a lakcím – nem kerül-
hetnek nyilvánosságra. Visszake-
rült az elõírás, hogy az ANI ellen-
õrei a tisztségviselõ mandátumá-
nak lejárta három évig vizsgálód-
hatnak vagyona ügyében; a sze-
nátusban elfogadott változat csu-
pán egy évet szabott meg erre. Új
elem a törvényben, hogy ezentúl
a szakszervezeti vezetõk és a Tár-
sadalmi és Szociális Tanács
(CES) tagjai is bekerülnének a va-
gyonvizsgálatnak alávetendõ köz-
méltóságok közé. Máté András
Levente szerint azonban a tör-

vénnyel továbbra sincs minden
rendben. „Elmondtam a bizottsá-
gi ülésen is: szerintem a jogsza-
bály új változata sem felel meg az
alkotmány elõírásainak. Elsõsor-
ban a táblabíróságon megalakí-
tandó bizottságok kapcsán me-
rülnek fel alkotmányossági aggá-
lyaim. Nem sokat erõsködtem

azonban, mert nem szeretném,
ha azt mondanák rólam, hogy a
korruptakat védem” – magyaráz-
ta lapunknak a jogász-képviselõ.
Mint ismert, a táblabírósági ANI-
bizottságok megalakítását
Frunda György is ellenezte, felsõ-
ház az RMDSZ-es szenátor ja-
vaslatára törölte a törvénybõl ezt
az elõírást.

A jogi bizottság tegnapi ülésén
– rendhagyó módon – részt vett
Emil Boc is. A kormányfõ arra
kérte a testület tagjait, hogy a
képviselõház jövõ kezdõdõ rend-
kívüli plenáris üléséig állítsák
vissza a törvényt abba a formájá-
ba, ahogyan azt a kormány elõ-
terjesztette és a képviselõház
már egyszer elfogadta. „Csak így
tudunk megfelelni az Európai
Bizottság által emelt követelmé-

nyeknek. A román állampolgár-
ok mindaddig nem lesznek teljes
jogú európai polgárok, amíg uni-
ós monitoring hatályban van.
Tõlünk, a politikai osztálytól
függ, hogy ezeket a jogokat mi-
nél hamarabb biztosítsuk szá-
mukra” – mondta Boc. Hozzá-
tette: az alsóház feladata, hogy a
módosításokat megtegye, a sze-
nátus pedig remélhetõleg ügy-
döntõ házként elfogadja a módo-
sított változatot. 

Mint ismert, az ANI-törvényt
az Alkotmánybíróság korábbi
döntése miatt került vissza a par-
lamentbe. A taláros testület – az
államfõ kérésére válaszolva –
megállapította, hogy a szenátus
alkotmányellenes módon módo-
sított a jogszabály képviselõház
által elfogadott változatán. 
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A helyzet kissé fura. Genf-
ben, az Egyesült Nemzetek
Szervezete rasszizmusellenes

testületének 77. ülésén min-
denekelõtt romániai magyar
intézményvezetõk ismertetik
az ország nemzeti kisebbsé-

gekkel kapcsolatos je-
lentését. Az úgyneve-

zett árnyékjelentés pedig többek között arról
beszél, hogy az utóbbi két évtizedben a romá-
niai magyar kisebbség tekintetében mondhat-
ni nem történt semmi, és mindenekelõtt a
székelyföldi magyaroknak nincsenek jogaik, a
románok mindenre rátelepedtek, kezükben
van Székelyföld két legjelentõsebb altalajkin-
cse, a só és a borvíz. 
Az árnyékjelentéssel nem az a baj, hogy a ro-
mán pártok közül többen is bírálják, hiszen a
nacionalista politika mindenbõl megpróbál
tõkét kovácsolni. Hanem a legnagyobb hibá-
ja, hogy több megfogalmazásában pontatlan,
általánosító, közhelyeket ismételgetõ, bizo-
nyos mondataiban alaposan eltorzítja a szé-
kelyföldi hétköznapok valóságát, és a legki-
sebb mértékben sem törõdik mindazzal, ami-
re a székelyföldi magyar sajtó szinte naponta
figyelmeztet: a székelyföldi helyi közigazga-
tásnak, a helyi közösségeknek sokkal jobban
kellene élniük a saját lehetõségeikkel, mert a
gazdaszellemet, a megvalósítható jövõképet
nem pótolja semmi. 
Márpedig mindezt nem a románok veszik el
tõle. A jelen székelyföldi valósága jóval össze-
tettebb, mint ahogyan ebbõl az – EMNT és
egy sepsiszentgyörgyi civil egyesület készítette,
sok tekintetben alaposan archaizáló – ár-
nyékjelentésbõl kiderül. Mi több, helyenként
jól kivehetõ belõle az a szándék is, hogy nem
is annyira az éppen ülésezõ ENSZ fóruma fe-
lé beszél, hanem a romániai magyarság kor-
mányszerepet is vállaló, törvényes képviseleté-
re szeretné Genfben is ráhúzni a vizeslepedõt. 
Az oktatási kérdések tekintetében, amelyekre
többnyire a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság
világított rá, az árnyékjelentés jóval ponto-
sabban fogalmaz. Az általános, elvi megköze-
lítéseken túl egész sor olyan konkrét példát is
felsorol, amelyek föltétlenül orvoslásra szorul-
nak, és jó, ha megismerkedik velük a nemzet-
közi közvélemény. Nem szabad azonban fe-
ledni, hogy az ENSZ nem kizárólag a romá-
niai magyarság, hanem általában a románi-
ai kisebbségek helyzetét vizsgálja, és az
országjelentés mellett hazai roma szervezetek
ismertették – ugyancsak árnyékjelentésként –
saját meglátásaikat. Márpedig ez utóbbi több
olyan kérdést feszeget, amelyek a jelenlegi eu-
rópai összefüggésekben jóval élesebben tevõd-
nek fel. Ráadásul a rasszizmusellenes ENSZ-
fórum elõtt ott van még tíz másik ország köz-
ponti és árnyékjelentése, a várható eredmé-
nyeket fölösleges tehát túlértékelni, és valami-
féle olyan nyomásgyakorlásnak beállítani,
amely elõtt majd a román kormány hasra
esik. Jó, hogy ott az árnyékjelentés, de nem
érdemes feledni: az ENSZ demokratikus szer-
vezet, és intézményeiben milliós nagyságrend-
ben keringenek a különbözõ szövegek.

Román lapszemle

Árnyékban

Székedi Ferenc

Új típusú szerzõdéssel, válságos idõk-
ben bevethetõ tartalékosokat toborozna a
védelmi minisztérium, miután a kötelezõ
sorkatonai szolgálat eltörlése miatt riasztó-
an megcsappant a hadseregben szolgálók
száma. (Adevãrul) Több mint fele sza-
badlábon van a súlyos közúti balesetet
okozó sofõröknek, mivel a bíróság nagyon
gyakran felfüggesztett börtönbüntetésre
ítéli õket. (Gândul) A roma táborok rová-
sára javított népszerûségi indexén Nicolas
Sarkozy francia elnök, aki azzal „lopta be”
magát ismét polgárai szívébe, hogy határo-
zottan kiállt a közbiztonság javítása mel-
lett. (EVZ) Közel nyolcszázezer hivata-
losan nyilvántartott személlyel a román
nemzetiségûek váltak Spanyolországban a
legnépesebb bevándorlócsoporttá, miután
a gazdasági válság következtében számos
észak-afrikai, illetve latin-amerikai haza-
költözött. (Evenimentul Zilei)

„Feljavított” ANI-törvény

Augusztus 24-én ül össze a szenátus plénuma

Augusztus 16-án kezdõdik a munka a felsõházban is, a plenáris
ülésre pedig augusztus 24-én és 25-én kerül sor – jelentette be teg-
nap Mircea Geoanã, a szenátus szociáldemokrata elnöke. Hozzá-
tette: a szakbizottságok már augusztus 16-án elkezdenek a plénum
elé kerülõ törvénytervezeteken dolgozni. Az együttes ülésen végül
összesen kilenc törvénytervezetet vitatnak meg, köztük az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) mûködését szabályozót, illetve
megvitatnak három sürgõsségi rendeletet is: az adótörvénykönyv
módosítására, a kórházak decentralizációjára és a helyi közigazga-
tási intézmények finanszírozására vonatkozó rendeleteket. 

M. Á. Zs.

A kormány összetételének
módosítását tartja a gazdasági

válságból való kilábalás egyetlen
esélyének Sever Voinescu demok-
rata-liberális képviselõ ugyanis a
lakosság jelenleg egyáltalán nem
bízik a mostani kabinetben. „Már
rég meg kellett volna ezt lépni. A
megszorító intézkedéseket csak
akkor lehet végigvinni, ha azokat
egy olyan kormány vezeti le,
amelyben megbízik a lakosság” –
fejtette ki Voinescu, hozzátéve,
hogy jelenleg a románok morálja
még a gazdaságnál is alacsonyabb
szinten van. Szerinte egy tárcave-
zetõ leváltása nem csupán népcse-
rét jelent, hanem egy új szemléle-
tet és új bizalmi tõkét is. 

A nagyobbik kormánypártban
eddig Voinescu mellett Cristian
Preda EP-képviselõ volt az, aki
rendszeresen kérte a kabinet
rosszul teljesítõ tagjainak menesz-
tését. Mindketten azt rótták fel
Emil Boc kormányfõnek, hogy
nem képes kordában tartani a sa-
ját érdekeiket követõ „erõs” mi-
nisztereket. Hétfõn hozzájuk csat-
lakozott Mircea Giurgiu kolozs-
vári képviselõ is, aki arra biztatta
Bocot, hogy ne hagyja magát be-
folyásolni Traian Bãsescu államfõ
által, ugyanis kolozsvári polgár-
mesterként bizonyította vezetõi
képességeit. A 22 címû hetilapnak
adott interjújában a belsõ ellen-

zéknek tegnap csatlakozott Radu
F. Alexandru szenátor is, aki úgy
vélte, az államfõ „nagy károkat
okoz a Demokrata-Liberális Párt-
nak azzal, hogy folyamatosan be-
avatkozik annak belsõ mechaniz-
musaiba”. „Traian Bãsescu pár-
ton belül és kifelé is teljesen aláás-
sa Emil Boc pártelnök autoritását
azzal, hogy szócsõnek használja.
Ez súlyos következményekkel jár-
hat mind a kormány, mind a párt
számára” – fogalmazott a PD-L-s
szenátor. Emlékeztetett, hogy az
elnök már 2009-ben elkezdte a
párt életébe való beavatkozást,
amikor a honatyák megkérdezése
nélkül döntött a Szociáldemokra-
ta Párttal való koalícióra lépés
mellett. 

Kritikus hangok a PD-L-ben 

Emil Boc kormányfõ személyes jelenlétével támogatta meg az ANI-törvény visszamódosítását

ÚMSZ

Munkalátogatást tett Traian
Bãsescu államfõ Bákó megyei

Sãuceºti-be, ahol azt kérte a nyári
árvizek elhárításában dolgozó
munkásokat, hogy év végéig épít-
sék meg a település védelmét biz-
tosító védõgátat. „Nehogy ránk
köszöntsenek a tavaszi olvadások
úgy, hogy nincs elkészítve a gát
egy szakasza” – figyelmeztette a
munkásokat az államfõ, akit arról
tájékoztattak, hogy a kisajátítások
akadozása miatt lassabban halad-
nak, mint remélték. Az államfõ
arra is alkalmat kerített moldvai
látogatásán, hogy megjegyzést
tegyen a 25 százalékos fizetés-

csökkentés miatt háborgó parla-
menti képviselõknek: „nem vagy
lebarnulva, nem voltál szabadsá-
gon. Bezzeg a képviselõk csok-
ibarnák, és annak ellenére sirán-
koznak a 25 százalékos bércsök-
kenés miatt, hogy sosincsenek a
parlamenti üléstermekben” – kö-
szöntötte Gheorghe ªtefan, Piatra
Neamþ demokrata-liberális pol-
gármesterét Bãsescu. Az államfõ
elsõsorban Crin Antonescu liberá-
lis pártelnöknek címezte iróniáját,
aki egy nappal korábban szóvá
tette a bércsökkentést. A parla-
menti részvételt mérõ civil szerve-
zetek szerint a liberális elnök szá-
mít a képviselõház legnagyobb hi-
ányzójának. 

Elnöki szurkapiszkák

Traian Bãsescu az árok partján politikai ellenfeleinek is üzent Fotó: Mediafax

Fotó: gov.ro

Radu F. Alexandru szenátor
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Bogdán Tibor

Romániában közismer-
ten katasztrofális a hely-

zet az európai uniós minõsé-
gi követelményeknek megfe-
lelõ vezetékes ivóvíz-ellátás
tekintetében (is).

Drágító korszerûsítés

Romániában jelenleg vala-
mivel kevesebb mint ezer-
négyszáz víztisztító állomás
mûködik, közülük 601 na-
gyobb létesítmény, ezek
mindegyike ötezernél több
fogyasztó számára biztosítja
az ivóvizet. A kisebb állomá-
sok huszonöt, a nagyobbak
tíz százaléka azonban nem
biztosít megfelelõ minõségû
ivóvizet. Emellett a városi te-
lepülések közel egynegyedé-
ben, mûszaki okok miatt, na-
pi átlagban több mint nyolc
órán át szünetel az ivóvíz-el-
látás, ami a kiszolgált városi
lakosság több mint tizenkét
százalékát érinti. 

Az ország 2605 városa kö-
zül csupán 658 rendelkezik
csatornahálózattal, ami
azonban mindössze 21 vá-
ros esetében felel meg min-
denben az európai vízügyi
szabványoknak. 

Faluhelyen természetesen
még rosszabb a helyzet. Itt,
14 300 faluban nagyjából
egymillió, polgármesteri hi-
vatal által mûködtetett, több
fogyasztót kiszolgáló kutat
térképeztek fel. Ezek csak-
nem kilenc millió személyt
látnak el ivóvízzel. Vizük
minõsége azonban sok kí-

vánnivalót hagy maga után.
A Kárpátokon túli területe-
ken, így Botoºani, Iaºi,
Vaslui, Galac, Konstanca,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Dolj, Olt
és Mehedinþi megyékben a
közkutak esetében gyakori a
nitrátszennyezõdés. 

Az ország nyugati térségé-
ben, Bihar, Szatmár és Arad
megyében az ivóvíz arzén-
tartalma haladja meg sokhe-
lyütt a megengedett mennyi-
ség tízszeresét. Elsõsorban a
Fehér- és a Fekete-Körös, il-
letve a talajvíz szennyezett
ebben az övezetben. 

A hatóságok elképzelése
szerint az érintett települé-
sek 66 százalékánál – vagyis
lakosságuk 67 százaléka ese-
tében – hamarosan megold-
ják ezt a problémát. Újabb
2512 falu 2011-re rendelke-
zik majd megtisztított vizû
közkutakkal, 2321 helység-
nél pedig 2015 végére végez-
nek a munkálatokkal. Ko-
moly gondot okoz a kutak
növényvédõ, illetve rovarir-
tó szerekkel történt szennye-
zése is, ilyen tekintetben
2015 végéig intézkednek.

Az illetékesek elképzelése-
it azonban könnyen keresz-
tülhúzhatja a gazdasági vál-
ság, amely nem csupán a
munkálatokhoz szükséges
pénzkereteket szûkítheti be,
de anyagi gondokat is okoz-
hat az a tény is, hogy a kor-
szerûsítés nyomán drágább
lesz az ivóvíz; márpedig a la-
kosság elszegényedése miatt
mindennek következtében a
vízfogyasztás jelentõsebb
visszaesésére kell számítani,

ami a szolgáltató bevétel-
ének csökkenését vonja ma-
ga után. A kialakuló helyze-
tet csak tovább súlyosbítják
az ágazatban is sorra kerülõ
személyzeti leépítések. 

Fényûzés?

Országos viszonylatban
Romániában a lakosság har-
mincöt százaléka még min-
dig nem rendelkezik vezeté-
kes ivóvíz-ellátással, 47 szá-
zalék esetében pedig nem lé-
tezik szennyvízgyûjtõ és
elvezetõ vezetékrendszer. A
megfelelõ minõségû ivóvíz-

és csatornarendszer a lakos-
ság többsége számára még
mindig fényûzésnek számít.
A helyzet Bukarestben sem
kielégítõ, a fõvárosban közel
egymillió eurót kellene még
költeni a vezeték- és csator-
narendszer bõvítésére, felújí-
tására. A vezetékrendszerek
több mint fele harminc évnél
is régebbi, ami harmincszá-
zalékos vízveszteséggel jár.

Az egy fõre esõ vízfo-
gyasztás tekintetében az or-
szág uniós szinten a közép-
mezõnyben helyezkedik el,
lakosonkénti 1870 köbméte-
res éves fogyasztással a 13.
helyen áll. Az Európai Uni-
óban azonban az átlagos
vízfogyasztás meghaladja az
évi négyezer köbmétert. 

Az ország vízellátását
4864 vízfolyás szavatolja,
együttes hosszuk megközelí-

ti a nyolcvanezer kilométert.
Ezek mintegy hét százaléká-
nak vize azonban IV. és V.
minõségi kategóriájú, vagyis
ökológiai szempontból
gyenge, illetve egyenesen
rossz minõségû. 

Évi egymilliárd euró

Hazai vízügyi szakembe-
rek adatainak megfelelõen az
országnak a következõ öt
esztendõben legkevesebb 5,6
milliárd eurót kell fordítania
az ivóvíz minõségének szá-
mottevõ javítására, minde-
nekelõtt a vízkezelési techno-
lógiák korszerûsítésére. Eb-
bõl 2005-ig két és fél millió
eurót kellett beruházni csu-
pán az ivóvíz-minõség orszá-
gos nyomonkövetési rendsze-
rének kiépítésére. Az 5,6 mil-
liárd euróból kétmilliárdot a

hazai ivóvíz-szállító és –
elosztó vezetékrendszer leg-
kevesebb hetvenöt százaléká-
nak a felújítására és kicserélé-
sére kell költeni, további 3,6
milliárd euróba kerül az el-
osztórendszer kibõvítése.

Mindezen kívül további
jelentõs összegeket kell be-
ruházni a belsõ berendezé-
sek korszerûsítésére, az ille-
tékesek egyelõre még azt
sem tudják, mennyibe kerül
majd ez a – szintén elen-
gedhetetlen fontosságú –
mûvelet. Az viszont már
kész tény, hogy az állami és
helyi költségvetéseknek va-
lamivel több, mint egy mil-
liárd euróval kell hozzájá-
rulniuk az ivóvíz-ellátás ja-
vításának költségeihez, to-
vábbi 827 millió eurót más
forrásokból fedeznek. Az
összeg többi része, 3,69
milliárd euró az Európai
Unió e célra elkülönített
alapjaiból érkezik.

A Brüsszel által felállított
normák értelmében Romá-
niának 2018-ra összesen 50
ezer kilométer csatornaháló-
zattal kell rendelkeznie, en-
nek összhossza jelenleg
mindössze 20 ezer kilomé-
ter. Míg Romániában az ivó-
víz-hálózat korszerûsítése
5,6 millió euróba kerül, ad-
dig Bulgáriában csupán 3,1,
Magyarországon 2,1 Portu-
gáliában 1,1 milliárd, Észt-
országban pedig mindössze
220 millió eurót kell e célra
fordítani.

Mindezek után a Fenn-
tartható Fejlesztés Országos
Stratégiája méltán szögezi le
a tényt, miszerint, ha már a
közeljövõben nem történik
gyökeres javulás, tizenkét
esztendõn belül komoly
gondok mutatkozhatnak
meg a lakosság ivóvíz-ellátá-
sának tekintetében. 

Tiszta igazság szennyezett vizekrõl

Gyulay Zoltán

Alapvetõ emberi jog az
egészséges ivóvízhez való

jutás – az ENSZ-közgyûlés
nagy többséggel, ellenszava-
zat nélkül döntött így a na-
pokban. Az csupán a véletlen
mûve, hogy szinte ezzel
egyidõben hatalmas, 260
négyzetkilométeres darab
szakadt le a Grönland északi
részén található Petermann-
gleccserbõl; a jégtömb négy-
szer akkora, mint a New
York-i Manhattan városrész.
Az Északi-sarkvidéken leg-
utóbb 1962-ben történt ha-
sonló.

Kõtáblába vésett szavak

A szakértõk már nagyon
régóta figyelmeztetnek a szû-

külõ édesvíz-készlet okozta
feszültségre, amely hatalmas
gátjává válhat a fejlõdésnek
és a jólétnek. Legyen bár szó
ugyanis az idegenforgalom-
ról, az energia elõállításáról,
a táplálkozásról vagy egysze-
rûen csak a termelésrõl: a
gazdasági életnek ezen a te-
rületein a nem kielégítõ, ne-
tán teljesen leálló vízellátás
megbénítaná az életet. A me-
zõgazdaság és az ipar az ösz-
szes kontinensen az éves
mennyiség több, mint négy-
ötödét fogyasztja el, ez is mu-
tatja az élet függõségét tõle.
Víz nélkül nem létezne szá-
mítógépekbe való chip, sem
gyógyszer vagy papír, gépko-
csi, kenyér, de még sör sem.
Egy ENSZ-tanulmány jósla-
ta szerint a víz belátható idõn
belül stratégiailag nagyobb

fontosságot szerez magának,
mint a kõolaj. Minden egyes
földi halandó igénye a tiszta,
iható vízre mostantól hivata-
losan is elismert alapvetõ em-
beri jog. Akárcsak a táplálko-
záshoz, az erõszak- és a faji
megkülönböztetés-mentes
élethez. Ezt most már az
ENSZ-közgyûlés is – jóllehet
a sziklából nem tud vizet fa-
kasztani – kõtáblába véste.

Halál öt éves kor elõtt

Egyetlen gyenge pontja
van ennek a határozatnak: a
jognak sajnálatos módon
törvényes úton nem lehet
igazából érvényt szerezni.
Magyarán: a közgyûlés dön-
tése elsõsorban és erõtelje-
sen jelképes értékû, ami per-
sze csöppet sem elhanyagol-
ható tényezõ. Jelzi az azáltal
keletkezõ sürgetõ kényszert,
a tiszta ivóvíz szûkössége a
világ népességének egyre na-
gyobb részét érinti. A világ-
szervezet környezetvédelmi
programjának elfogadása
óta 884 millió személy egy-
általán nem, vagy csak telje-

sen elégtelen mennyiségben
jut tiszta, iható vízhez. Ezen
felül csaknem 2,5 milliárd
ember nem tud toalettet
vagy más egyéb, egyszerû
egészségügyi létesítményt,
tisztálkodási formát igénybe
venni. Évente kétmilliónál
többen veszítik életüket a
tiszta víz hiánya, esetleg a
fertõzött víz fogyasztása kö-
vetkeztében.

„Koszos víz által több em-
ber hal meg, mint AIDS-ben,
maláriában és kanyaróban
együttvéve” – közölte a sok-
koló adatot a közgyûlés színe
elõtt Pablo Solón bolíviai
nagykövet, országa ENSZ-
képviselõje. Az áldozatok zö-
me ráadásul gyermek, aki
életének még az 5. esztende-
jét sem éri meg. Esetükben a
hasmenés világszerte a má-
sodik leggyakoribb elhalálo-
zási ok.

Évente egy kilométer

Az édesvíz hiánya, a ko-
rábban mezõgazdasági cé-
lokra használt földek sztyep-
pévé változása és elsivatago-

sodása olyan probléma,
amely korábban csak Afriká-
ban és Ázsiában létezett. Az
úgynevezett Szahel-övezetet
és a Góbi-sivatagot rendsze-
resen sújtó szárazság szomo-
rú, de jól ismert tény volt, de
ma már az ûrbõl is jól látha-
tó, hogy a tikkadt homok
egyre több területet hódít
meg magának. És már régóta
elérte Európát is. Spanyolor-
szág déli vidékein a puszta-
ság évente egy kilométert
tesz meg északi irányban. A
világnak ezekben a régióiban
a víztartalékok csökkenése
robbant ki sokszor kiszélese-
dõ erõszakos belsõ vagy or-
szágok közötti összezördülé-
seket. Ez az egyik (ha nem a
legfõbb) oka az Izrael és a pa-
lesztinok között dúló konflik-
tusnak, hasonló a helyzet In-
diában és a Nílus hét forrás-
vidékének országaiban is.

A problémát tovább sú-
lyosbíthatja vízellátás nagy
élelmiszeripari konszernek
általi magánosítása. Ez az
erõltetett privatizáció eddig a
legtöbb esetben ahhoz veze-
tett, hogy a fogyasztók szá-

mára mérhetetlenül megdrá-
gította az egyébként is költsé-
ges víztartalékok igénybe vé-
telét. Tulajdonképpen ezt a
gyakorlatot elégelte meg a
francia fõváros, Párizs és a
magyarországi Pécs önkor-
mányzata is, amikor gyakor-
latilag államosította ugyan-
annak a nemzetközi tröszt-
nek az érintett leányvállala-
tát, és furcsa módon rögvest
mérséklõdött a vízdíj.

Ellenzéki korában a jelen-
leg kormányzó Fidesz-
KDNP pártszövetség tûzzel-
vassal igyekezett (sikeresen)
megakadályozni a magyar
vízkészlet eladását. Ezt a tar-
talékot a világon is legna-
gyobbak között jegyzik,
mennyisége fölbecsülhetetlen
is, nem csupán szinte felmér-
hetetlen. A másik ilyen tarta-
lékot a sarki jégtakarók ad-
ják, sajnos azonban a globá-
lis felmelegedés, az éghajlat-
változás következtében ol-
vadnak. Intõ jel, hogy évszá-
zadok után ismét megnyílt az
Északnyugati-átjáró, miköz-
ben a gleccserek tömege is
változik. 

Hogyan oltjuk a Föld növekvõ szomját? 

A Fenntartható Fejlesztés Országos Stratégiája szerint, ha a

közeljövõben nem történik gyökeres javulás a lakossági ivó-

víz-ellátás tekintetében, akkor tizenkét esztendõn belül ko-

moly gondok mutatkozhatnak ilyen vonatkozásban. 

Nincs messze az az  idõ, amikor az

édesvíz stratégiai fontossága még a kõ-

olajét is meghaladja – emlékeztet az

ENSZ, amely az egészséges ivóvizet az

alapvetõ emberi jogok sorába emelte.

Korszerû „vízgyár”. Itt készül a minõségi ivóvíz Fotó: archív



Nem állítanám, hogy az ellenzéki pártok
vezetõi csárdának nézik Romániát, viszont
azt igen, hogy nagy beleéléssel játsszák a
versengõ dudások szerepét. A legutóbbi,
hétfõi találkozója Crin Antonescunak és
Victor Pontának mindent üzent, csak éppen
azt nem, amiért összehívták: a közös ellen-
zéki fellépésnek nyoma sincs, sõt a látszata
is alig – és errõl jórészt Victor Ponta tehet. 
A liberális elnök álláspontja ugyanis egy-
szerû és világos: minden eszközzel és mó-
don meg kell buktatni a Boc-kormányt, mi-
elõtt még túl sokat ártana. A Ponta által
felvázolt nézõpont viszont sokkal bonyo-
lultabb ennél. A szociáldemokraták újdon-
sült elnöke is megbuktatná a kormányt, de
csak azért, hogy kikényszerítse az elõreho-
zott választásokat. Ez utóbbi mozzanatnál

bonyolódik a helyzet. Az elõ-
rehozott választáshoz ugyan-
is szükség van legalább két
sikertelen kormányalakítási
kísérletre, illetve az államfõ

hozzájárulására. Ami –
tegyük hozzá gyor-

san – hiányzik, de
Ponta szerint csak

idõ kérdése, hogy

meglegyen, mert „Traian Bãsescu nem en-
gedhet meg magának egy elhúzódó politi-
kai válságot”. 
Most tekintsünk el attól, hogy az államfõ
válságkörnyezetben érzi magát a legottho-
nosabban, és nézzük Victor Ponta érvét:
különben az államfõt fel-
függesztik. Ez esetben elvi-
leg valóban helyzetbe ke-
rül a PSD, hiszen Traian
Bãsescu teendõit ideiglene-
sen a szenátus elnöke ve-
szi át, csakhogy az ideigle-
nes elnök néhány államfõi
jogosítványt nem gyakorolhat, többek közt
nem oszlathatja fel a törvényhozást. Kor-
mányalakítási megbízást éppenséggel ad-
hat, ha idõközben sikerül megbuktatni a
Boc-kabinetet, de éppen Ponta az, aki az új
választásokig messzirõl elkerüli a Victoria
palotát. Így az államfõ felfüggesztése sem-
miféle eredményre nem vezet, hacsak nem
jár az elnök menesztésével, ami még a
mostani körülmények között is meglehetõ-
sen valószínûtlen. És akkor nem beszél-
tünk arról, hogy Ponta kész tényként kezeli
az utóbbi hetekben többször kikosarazott
liberálisok támogatását. 

A forgatókönyvre visszatérve: Victor Ponta
végzettségét tekintve jogász, ráadásul
igazságügyminiszteri ambíciókat is dédel-
getett, lehetetlen tehát, hogy a fentebb leír-
takkal ne lenne tisztában. Ha pedig tisztá-
ban van, azt jelenti, hogy egyet gondol, és

mást mond. A szociálde-
mokraták újdonsült, ám
annál ambiciózusabb elnö-
ke hosszú távra tervez,
vagy legalábbis azt hiszi.
A legutóbbi felmérések
igazolták Traian Bãsescu
és a Demokrata-Liberális

Párt összeomlásszerû népszerûségvesztését,
illetve az ellenzéki Szociáldemokrata Párt
térnyerését. Utóbbi nyeresége azonban, bár
kétségkívül az egyik legmagasabb 2004 óta,
egyáltalán nem rendkívüli. Az Insomar ál-
tal készített felmérés adatai szerint a szoci-
áldemokratákra most közel 39 százalék
voksolna, miután a 2008. novemberi vá-
lasztásokon 31 százalék körüli volt az ered-
ményük. A kis különbséggel akkor máso-
dik helyen végzett Demokrata-Liberális
Pártot most alig 13,7 százalék választaná. 
Victor Ponta tehát arra számít, hogy foly-
tatódik a tendencia, és 2012-ben a PSD

egymaga alakíthat kormányt. Csakhogy fi-
gyelmen kívül hagy néhány fontos szem-
pontot. Egyrészt azt, hogy noha az állam-
fõ bizalmi indexe negyvenöt százalékról
húszra esett vissza, a PSD-elnök sem érte
el a 25 százalékot. Tehát miközben elége-
detten számolgatja az ölébe hulló százalé-
kokat, figyelmen kívül hagyja, hogy ami-
kor a nép anélkül szavaz valakire, hogy
bízna benne – márpedig a felmérés adatai
szerint nem bízik a PSD-ben –, rövid idõn
belül meggondolhatja magát. Másrészt a
PD-L által elveszített több mint tizenöt
százalékból a PSD csupán hat százalékot
„csippentett fel”, a vezetõ kormánypárt
bázisából lemorzsolódott százalékpontok
java a Nagy-Románia Párthoz vándorolt
át, márpedig ezt a bázist a PD-L sikerrel
próbálta megszólítani 2008-ban. A PD-L
egyébként arra számít, hogy mire a nép-
szerûséget szavazatokra kell váltani, a gaz-
dasági helyzet eléggé stabilizálódik ahhoz,
hogy a párt legalább részben visszanyerje
népszerûségét. 
Addig pedig a választónak lesz ideje elgon-
dolkodni azon is, hogy a rövidlátó pártér-
dekektõl vezérelt PSD cinikusan tûrte a
PD-L inkompetenciáját.

Ami Hubauer politikai nézeteit illeti, ezekrõl írásbeli feljegyzés
alig maradt fenn, a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe
merültek. 
– Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? – kérdezte a tanár-
nõ. Rá kellett szólnia a lányokra, mert fecsegni kezdtek. 
– Mint ismeretes, Hubauer bátor békeharcos volt. Egyszer, felesége
legnagyobb rémületére, öklét rázta a bevonuló német csapatok felé.
A katonaságtól megszökött, és hamis papírokkal bujkált: a hetes
vitrinben látható „Nyílt parancs” is ilyen ügyes hamisítvány, az
aláírás Hubauernétõl származik. Vakmerõsége hajmeresztõ volt; a
háború vége felé, hamis papírokkal a zsebében, egy vendéglõ kert-
helyiségében, amely a detektívek megfigyelése alatt állt, fennhan-
gon kijelentette: „Hitler napjai meg vannak számlálva!” A szom-
széd asztaltól oda is néztek. 
– Detektívek? – érdeklõdött egy lány. 
– Szerencsére csupa ismerõsök. De Hubauer olyan ember volt, aki
ugyanezt mondja akkor is, ha detektívek hallják. 
A lányok megborzongtak. Aztán továbbsereglettek a következõ tár-
lóhoz, melyben egy kis játék mozdony állt.
– A „Hazádnak rendületlenül” kombinált spórkassza – magyarázta
a portás egy fájó mosollyal, ami annak szólt, hogy egy nagyra törõ
szellem merész terveibõl mindössze egy ilyen ujjgyakorlat maradt
fenn, melyet õ maga is csak szeszélynek szánt. És még emellett is
ott látható a Szabadalmi Hivatal elutasító végzése! 
– Mit jelent az, hogy „kombinált”? – érdeklõdött a tanárnõ. 
– Ha pénzt dobnak bele, a szerkezet azt énekli: „Hazádnak rendü-
letlenül!” 

Örkény István: Magyar Panteon 

Hol tévedhet Ponta?
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Egyetlen jelképerejû kérdésre redukálódott a régi
és az új politikai hatalom közoktatást reformáló
vitája. Mégpedig: buktassunk-e alsó tagozatban,
vagy sem? A Magyar Bálint nevével fémjelzett
szoclib vezetés megtiltotta, a Hoffmann Rózsa ál-
tal irányított tárca pedig frissiben engedélyezte.
Látszólag egyszerû a kérdés, a buta tanárnak
megmondja az okos minisztérium, hogy mit kell
csinálnia, és innentõl kezdve minden rendbe jön,
mert, mint tudjuk, az oktatás stratégiai ágazat. A
fejlett, sikeres államok sok-sok pénzt ölnek bele a
közoktatásba, s egy-két évtized múltán sikeres lesz
a gazdaság, a külkereskedelem, a politika meg az
összes ágazat. A recept adott, csak jól kell adagol-
ni a hozzávalókat. Elsõsorban a pénzt, amibõl
momentán nincs elég. Ilyenkor az ügyes politikus
megígéri, hogy amint a gazdaság talpra áll, hozza
az eredményeket, akkor rögtön nagyságrendekkel
növeljük az oktatás és az egészségügy (meg a töb-
bi létfontosságú terület) költségvetési támogatását.
A buktatás kérdése egyben társadalomfilozófia.
Milyen felnõtteket akarunk nevelni?
Konzumidiótákat vagy alattvalókat? A liberális, a
türelemre és a jogokra épített megközelítés, és a
tekintélytiszteletet a kötelességtudattal vegyítõ
konzervatív felfogás messze esnek egymástól,
mint Makó Jeruzsálemtõl. Nem azért, mert egyik
vagy másik rendszer képtelen lenne sokoldalúan
kimûvelt, európai normáknak megfelelõ felnõtt ál-
lampolgárokat „elõállítani”, hanem csupán azért,
mert egymás bírálatával és kritikájával vannak el-
foglalva, nem pedig a lényegi kérdésekkel foglal-
koznak. 
Megbukni az életben is bármikor lehet. Még hasz-
nos is lehet, ha valaki kora gyermekkorában hoz-
zászokik az érzéshez, hogy van lehetõség és alka-
lom ismételni, újra megpróbálni, ami elsõre nem
sikerült.
Sõt, a buktatás bizonyos parlamentek és szavazó-
rétegek kedvelt szórakozása is lehet. Adott pártnak
és kormánynak megszavazunk egy többséget, és
amikor nem teljesíti az ígéreteit (ami azért elõre
sejthetõ volt), akkor jól megbuktatjuk. Nincs annál
szebb öröm, mint nézni a korábban magabiztos
politikusi arcokat, amint elfanyalodnak, mint aki
citromba harapott. Ilyenkor elégtételt érez a vá-
lasztópolgár, õ jól megbüntette az alkalmatlano-

kat, akiket néhány hónappal koráb-
ban oly lelkesen beszavazott. 
A politikus meg a kulisszák mö-
gött fölveszi a pármilliós végki-

elégítést, átadja az egész csõdtö-
meget a hasonló lelkességgel
megszavazott utódjának, s szép
csendben kibekkel néhány évet,
amikor is visszatérhet a hata-

lomba. Krebsz János
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Amikor a nép anélkül
szavaz valakire, hogy
bízna benne, rövid idõn
belül meggondolhatja
magát. 

Szõcs Levente

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A kulcspozíciókat ritkán bízzák 
lakatosokra.” Ráth-Végh István

Leváltott politikus

A békeharcos

Buktassunk?
A nap címe. A PSD és a PNL véget vetett
a hidegháborúnak, Jurnalul naþional.

Magyarázat. Már amennyire a két pártel-
nök kakaskodása hidegháború volt… És
amennyire valóságosak a megfogalmazott
szándékok. Tény viszont, hogy most ösz-
szehangolt akciókra készülnek. A kibékü-
lésre a PC alapító elnökének, Dan
Voiculescu szenátornak az irodájában ke-
rült sor, ami jelzi, hogy a konzervatívok is
részt kérnek a majdani hatalomból. Kér-
dés, hogy az említett három alakulat tud-e
parlamenti többséget szer(v)ezni magá-
nak. A Jurnalul naþional összeállításában
egy kis keretbõl megtudjuk, hogy Crin
Antonescu dúlt-fúlt javadalmazásának 25
százalékos csökkenése miatt. „Csak közal-
kalmazotti fizetésem van” – méltatlanko-
dott Antonescu, akinek a felesége viszont
európai parlamenti képviselõként nagyon
jól keres. (Ami meg is nyugtatja a férjet,
meg nem is, bizonyára…)

SOV mondja. A híres sajtómogul, Sorin
Ovidiu Vîntu nagyhatású interjút adott a
Bursa címû gazdasági-pénzügyi-közéleti
lapnak. Fõ tétele: „Ezt a rossz embert el
kell szigetelni a román politikai színté-
ren!” SOV figyelemreméltó politikai meg-
állapítása az, hogy az államelnök elveszí-
tette pártja bizalmát, ma már béklyó a
PD-L lábán. „A PD-L-sek többsége gyûlö-
li Bãsescut Bocot és Udreát.” Így lenne? 

Közvetett megfigyelés. Az Azi ismerteti
Emil Boc elképzelését a manelések meg-
adóztatásáról. Iaºi-ban a miniszterelnök
elmagyarázta, hogy a manelé-énekesek
ugyanúgy fognak adózni, mint a többi ro-
mán adófizetõ polgár, a módját az adóhi-
vatalnak kell megállapítania, de „létezik
az indirekt (közvetett) ellenõrzés módsze-
re” is. Nem tudjuk, hogy ez a manelisták
meglesését, esetleg elaltatását és közben a
homlokukra ragasztott pénzek megszámo-
lását jelenti-e, de a kifejezés nekünk tet-
szik, és bizonyára más kategóriák (például
ûrhajósok vagy kukakutatók) esetében is
alkalmazható. 

A nap álhíre. Emil Boc meg akarja adóz-
tatni a siratóasszonyok temetések alkal-
mával szerzett jövedelmét is; az érintettek
a döntést siránkozással fogadták.
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HIRDETÉS

Baló Levente

Országszerte ismerõs a
legmelegebb nyári hóna-

pokban a nagyvárosok asz-
faltjából mintegy éjszaka
alatt „kinövõ” dinnyehegyek
látványa. Az ország déli vi-
dékeirõl érkezõ termelõk leg-
gyakrabban áldatlan körül-
mények között – ideiglenes
szállásokon, hiányos higiéni-
ai feltételek mellett – igyekez-
nek a 2-3 hónapos szezon
alatt megkeresni azt az össze-
get, melybõl az év hátralevõ
részében megélhetésüket biz-
tosíthatják. Bár az idén nem
volt hozzájuk kíméletes az
idõjárás, a piaci feltételek szi-
gorodása tovább ronthatja a
termelõi kilátásokat. 

Nem hivatalos informáci-
óink szerint az ország egyik
legnagyobb városában, Ko-
lozsváron jövõre több tíz-
szeresére emelnék a dinnye-
árusok jelenleg érvényben
levõ bérleti díjait – errõl
azonban a városháza illeté-
kes osztályán senki nem hal-
lott. „Ha megszigorítják
vagy betiltják a városi árusí-
tást, akkor fel fogok hagyni
a dinnyetermesztéssel. Egy
piaci asztalnál nem lehet
dinnyét árulni, mert ott egy-
másra kéne halmozni, úgy
pedig megromlik” – véli egy
általunk megkérdezett ter-
melõ. 

Helyszûke a cityben

Mint megtudtuk, a jelen-
legi intézkedések épphogy
segítik a termelõket: a pol-
gármesteri hivatal június
21-i közleményében még ki-
lencven eladási pontot jelölt
ki dinnyeárusításra huszon-
egy helyszínen, ám mivel
váratlanul megnövekedett a
jelentkezõ dinnyeárusok
száma, júliusban további ti-
zenegy „standot” bocsátot-
tak a kereskedõk rendelke-
zésére. (Csupán június fo-
lyamán 190 kérést regiszt-
ráltak, melyek száma to-
vább nõtt a következõ he-
tekben.) Ennek ellenére so-
kan maradtak és maradnak
engedély, illetve a portéka
tárolására alkalmas hely
nélkül. 

A Dolj megyébõl érkezõ
Mircea V. lapunknak el-
mondta, hogy miután há-
romszor adott le kérést – si-
kertelenül – , élelmes mó-
don más módszerekhez fo-
lyamodott. Annak a hely-
színnek a közelében, ahol
az elmúlt évek során árult,
egy ismerõs magánsze-
méllyel kialkudta, hogy az
hajlandó legyen a kerítésen
belülre engedni rakomá-
nyát – így ott   mindenféle
engedély, illetve a városnak
fizetett bérleti díj nélkül ke-
reskedhet.

Sok kicsi sokra megy

A Kolozsvárra érkezõ ter-
melõnek naponta egy lej öt-
venhat banit kell fizetnie je-
lenleg egy négyzetméter te-
rületért. Noha nem tûnik
nagy összegnek (az árak rá-
adásul a tavalyi szinten ma-
radtak), ehhez más költsé-
gek is társulnak. 

„Valamivel több mint
húsz négyzetmétert bérelek,
ami után havonta mintegy
ezerkétszáz lejt fizetek a

polgármesteri hivatalnak –
meséli Costin C., aki
Dãbuleni-bõl, a dinnye olté-
niai „hazájából” érkezett. –
A törvény értelmében köte-
lezõ szerzõdést kötni a köz-
tisztasági vállalattal, mely
még ezerkétszáz lejt tesz ki.
Ráadásul a fuvar sem olcsó,
a teherautó méretétõl függõ-
en kétezer és kétezerötszáz
lej között fizetnek egy szál-
lítmányért.” 

Az illemhelyeket illetõen
például zavaros az engedé-

lyeztetés. A listán belül,
egyik helyen az áll, hogy az
elárusítóknak kötelezõen
környezetbarát wc-t kell felál-
lítaniuk, míg másutt megen-
gedõen fogalmaz a rendelke-
zés: csak ha szükséges (dupã
caz). A polgárõrök naponta
ellenõrzik a dinnyeárusokat
– tudtuk meg a polgármesteri
hivatalban – és mindenféle
rendellenességet büntetnek.
Akinek pedig priusza van, az
nem számíthat engedélyre a
következõ években.

Szeszélyes termés

Bár a törvény meglehetõ-
sen szigorú a szezonális ter-
melõkkel szemben, a na-
gyobb gondot az okozza,
hogy a termés minõsége el-
maradt az elõbbi évekhez ké-
pest.  

„Ez az év számomra na-
gyon rossz. Maga a termés
jó lett volna, de a jég és az
esõ tönkretette, ráadásul az
embereknek nincs pénze.
Én az elmúlt évekhez ké-
pest csak felét árultam, a
befektetett összegek sem té-
rültek meg” – panaszkodik
Vasile S.

„A második rend dinnye
beérése nagyon megkésett,
így kénytelenek leszünk
szeptemberben is árulni, de
félõ, hogy az sem lesz sok-
kal jobb – toldja meg Costin
C., aki szerint a Kolozsvárra
érkezõk még mindig irigy-
lésre méltó helyzetben van-
nak az ország más vidékein
kereskedõkhöz képest. – Be-
széltem barátokkal roko-
nokkal, akik más városban
árulnak. Ott még rosszabb a
helyzet. Ha ez így megy to-
vább, sokan abba fogják
hagyni a dinnyetermesztést.
Most egy lej ötven baniért
tudjuk eladni, nincs megfi-
zetve a sok munka, a sok be-
fektetés, nagyon alacsony az
eladási ár.” 

Röviden

„Meglékelik” a dinnyeárusokat?

„Stabil” maradt Románia

Megerõsítette Románia be-
fektetési szint alatti, spekula-
tív adósbesorolását a Fitch
Ratings. A legnagyobb euró-
pai hitelminõsítõ szerint Ro-
mánia külsõ finanszírozási
helyzete jelentõsen javult az
utóbbi fél évben. Az ország
hosszú futamú államadós-
ságának besorolása a még
2008-ban megállapított BB
pluszos szinten maradt. 

Adó Európának

Brüsszel rövidesen elõter-
jeszti javaslatait az unió saját
bevételi forrásainak a gyara-
pítására – közölte Janusz
Lewandowski költségvetési
biztos. Szóba jöhet egyes
pénzügyi tranzakciók, a légi
közlekedés megadóztatása, a
szén-dioxid-kvóták eladásá-
ból származó bevételek uni-
óhoz való átcsatornázása –
írta a vg.hu.

Magyar csoda

A nemzetgazdasági minisz-
térium tegnap emelte a ma-
gyar gazdaság növekedési ki-
látásait – 0,2 százalékról 0,6
százalékra – írta a Financial
Timesra hivatkozva a Világ-
gazdaság. A  növekedésre vo-
natkozó javított elõrejelzés
fõként az export javulásának
köszönhetõ, és megfelel a pi-
aci várakozásoknak, szakér-
tõk szerint csupán az kérdé-
ses, hogy az rország meddig
képes tartani pozícióit.

Sz. Zs.

A finanszírozási feltéte-
lek, illetve a törvények

módosításával siet a Környe-
zetvédelmi Minisztérium az
uniós támogatásokra pályá-
zók segítségére – jelentette be
Borbély László tárcavezetõ
tegnap, sürgetve ugyanakkor
a strukturális alapok intenzí-
vebb lehívását. A tanácsko-
zás alkalmával a miniszter is-
mertette a támogatási szer-
zõdés módosított feltételeit
is. Ennek értelmében az
elõleget a tárca két 15-15 szá-
zalékos részletben fogja át-
utalni a kedvezményezettek-
nek a  hatékonyabb felhasz-
nálás érdekében. A második
részlet kifizetésének elõfelté-
tele az elsõ összeg 80 százalé-
kos elköltése. A számlák kifi-
zetésének napjától számított
30 napon belül a kedvezmé-
nyezettek kötelesek eljuttatni
a hatóságokhoz az elszámo-
lási kérelmüket.

Bár húsz százalékkal több
európai uniós finanszírozást
sikerült lehívni idén Románi-
ában, mint egy évvel koráb-
ban, az országban még min-
dig csigalassúsággal halad a
strukturális alapok kihasz-
náltsága. Szakértõk szerint a
helyzet egyelõre nem is fog
változni, és a rendelkezésre
álló összegek legfennebb öt-
ven százalékát sikerül majd
megpályázni – elsõsorban a
túlburjánzó korrupció miatt.
„Folynak ugyan a munkála-

tok az út-, csatorna- és vízhá-
lózatok terén, de az infrast-
rukturális fejlesztésekkel fog-
lalkozó cégek általában a pár-
toknak „törlesztenek”, így az
egész politikai csatározássá
alakul” – vélte az Evenimentul
Zileinek nyilatkozó Dragoº
Cabat gazdasági elemzõ. 

A kormány annak ellenére
optimista, hogy az év elsõ hét
hónapjában uniós finanszíro-
zásként csupán 370 millió
eurót fizettek ki. Ha az év
második felében meg is sza-
porodnak a sikeres pályáza-
tok, nehéz lesz elérni azt az 1-
1,3 milliárd eurós összeget,
melynek lehívását a román
hatóságok a 2010-es évre
prognosztizálták. A helyzetet
az is nehezíti, hogy sok pályá-
zaton nyertes cég kénytelen
visszalépni, mivel nem kapja
meg a munkálatok elvégzésé-
hez szükséges banki hitelt –
mutatott rá Cãtãlin Vãtafu, a
kormányfõ európai alapok-
ban illetékes tanácsadója. 

Súly alatt nõ a dinnye? Egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a szezonális árusok 

Borbély László: segítjük

az uniós pályázókat

A szerzõ felvétele
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Borbély László miniszter 
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Antal Erika, Kovács Zsolt

„Szükségbõl megy az em-
ber napszámba: sokat

dolgozunk kevés pénzért.
Most is sok a munka, de egy-
re kevesebben mernek felfo-
gadni, nem tudom, mi lesz
velünk. Télen dolog nélkül
vagyunk, nyáron bujkálnunk
kell” – mondja a Marosvá-
sárhely melletti Jedd község
határában egy napszámos. A
középkorú férfit arról kérdez-
tük, milyen feltételekkel és ki-
nek dolgozik. A mezei mun-
kás sem nevét, sem arcát
nem vállalta az újságban való
megjelentetésre: sokan tud-
ják már, hogy „tilosban jár”
az, aki feketén dolgozik. 

Félnek a lebukástól

A napszámosmunka sza-
bályozását és a munkaerõpi-
ac kifehérítését célozza az a
törvénytervezet, amelyet
négy RMDSZ-es képviselõ
– Édler András, Olosz Ger-
gely, Kerekes Károly és
Derzsi Ákos – nyújtott be a
parlamentbe. Lapunk érdek-
lõdésére Olosz Gergely, a
szövetség képviselõházi
frakcióvezetõje elmondta: a
törvénytervezet a szakbi-
zottságoknál van, s miután
véleményezik a dokumentu-
mot, a parlament dönt a sor-
sáról. „Igyekszünk sürgetni
az elfogadását, szeretnénk,

ha az õszi ülésszakban a
plénum elé kerülhetne”–
nyilatkozta a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban Olosz. 

Az RMDSZ-es képviselõ
egykori mezõgazdasági vál-
lalkozóként, tapasztalatból
beszél a napszámosmunka
törvényesítésének fontossá-
gáról. Úgy véli, jelenleg csak
feketén lehet idénymunkáso-
kat foglalkoztatni, mivel rö-
vid idejû munkaviszonyról
van szó. Ez pedig  nem jó
sem a napszámosnak, mert
nem részesül azokban a jut-
tatásokban, amelyeket alkal-
mazás esetén kapnia kellene,
és nem jó a munkaadónak
sem, mert ott lebeg a pallos a
feje fölött, hogy egy ellenõr-
zés során lebukhat.  

A törvénytervezet másik
társszerzõje, Édler András
sepsiszentgyörgyi képviselõ
figyelmeztetett arra, hogy az
érvényben lévõ munkatör-
vénykönyvnek van ugyan az
ideiglenes munkára vonat-
kozó része, de ez ugyan-
olyan bonyolult feltételeket
szab, mint a hosszú távú al-
kalmazás esetében: igazolá-
sok egész sorát kell besze-
rezni. A napszámosmunkát
vállalók általában nem isko-
lázottak, a jogszabály szer-
zõinek az volt a célja, hogy
minél egyszerûbben alkal-
mazható törvényt alkossa-
nak – magyarázta az ÚMSZ
kérdésére Édler. 

„Megbélyegeznék” 
az alkalmi munkást

A tervezet szerint az ideig-
lenes alkalmazás menete a
következõ: a napszámos reg-
gel megjelenik a munkaadó-
jánál, az szóban elmondja
neki a munkafeltételeket és
figyelmezteti a munkabal-
esetek veszélyeire, ha kell,
ad munkaeszközt és munka-
védelmi felszerelést. A fog-
lalkoztatottnak lesz „mun-
kakönyve”, amelyet a pol-
gármesteri hivataltól tud
majd kiváltani. Átadja a
munkaadójának, aki belera-

gasztja a kialkudott bér 16
százalékának megfelelõ adó-
bélyeget. A napszámosnak
ezért nem jár sem nyugdíj,
sem egészségbiztosítás. A
vállalkozó köteles nyilván-
tartásban dokumentálni az
alkalmazást, a napszámosok
által ledolgozott munkana-
pokat minden hónapban je-
lenti a munkafelügyelõség-
nek. A munkafelügyelõk el-
lenõrizni fogják a napszá-
mosmunkát is: például ki-
mennek terepre, és megvizs-
gálják, hogy mindenkinek a
„munkakönyvébe” bele van-
e ragasztva az adóbélyeg.

Édler András szerint egyéb-
ként megszorító intézkedé-
seket is hoznak, így például
a napszámos egyazon mun-
kaadónál egy év alatt nem
dolgozhat 60 napnál többet.
A törvénytervezet a legki-
sebb napszámosórabért 1
lejben, a legnagyobbat pedig
10 lejben rögzíti. 

Inkább feketén?

„Azok között az emberek
között, akik napszámot vál-
lalnak, sok az analfabéta, so-
kan a nevüket is alig tudják
leírni. Nem ismerik a hivata-

lokba való járást, nem értik,
milyen irattal hová kell men-
niük. Én inkább feketén dol-
goztatom õket” – szögezte le
egy lapunknak nyilatkozó
holtmarosi gazdálkodó, a
törvénytervezettel kapcsolat-
ban. Szentgyörgyi Ernõ
cófalvi gazda az ÚMSZ-nek
elmondta, 50 lejt fizet a nap-
számosoknak és ebédet is
biztosít, továbbá õ szállítja
õket naponta az otthonuktól,
Zágonból, Nagypatakról,
Kisborosnyóról a cófalvi ha-
tárba. „Az ostor mindig a vé-
gén csattan, a szegény em-
bert sújtja ez a törvény is. Azt
adózzák megint, aki dolgo-
zik, aki egész nap a tûzõ na-
pon sínylõdik! Aki kitalálta,
azt kellene megadóztatni!” –
reagált felháborodottan a há-
romszéki gazda.

Antal Dénes dálnoki me-
zõgazdász lapunknak arról
számolt be, hogy ez a fajta
munka most sem olcsó: egy
napszámosnak 45-50 lej jár,
ezenkívül reggeli és ebéd, ká-
vé és pálinka is dukál, a nap
végén üdítõt kapnak azok,
akik megérdemlik. „Növény-
ápolásra az idén nem fogad-
tunk napszámost, mert sokba
került, olcsóbb volt a vegy-
szerezés. A betakarításhoz
azonban mindenképpen em-
bereket kell majd fogad-
nunk” – vont mérleget az
egyre dráguló munkaerõ mi-
att panaszkodó gazda. 

Napszámosmunka, kifehérítve

HIRDETÉS

Keveset kap és sokat dolgozik az, aki napszámot vállal, a munkáltatónak mégsem éri meg Fotó: archív

Jogszerûtlen versenyvizsgák?
Munkatársunktól

A szakszervezetek sze-
rint megóvható az idei

tanári versenyvizsgák ered-
ménye, ugyanis nem a jog-
szabályoknak megfelelõen
hozták létre a dolgozatokat
és a fellebbezéseket elbíráló
bizottságokat. Az érvényes
jogszabályoknak megfelelõ-
en ugyanis a fellebbezések-
rõl csak ugyanannak a felsõ-
oktatási intézménynek a
munkatársai dönthetnek,
amely intézmény a szóban
forgó dolgozatok értékelését
is koordinálta. „Nem tudni
pontosan, hogy hogyan
szervezték az idei verseny-

vizsgát országszerte. Ha az
elõírásokat néhány helyen
nem tartották be, úgy töb-
ben megóvhatják az ered-
ményeket. Ez pedig azzal
jár, hogy a már kinevezett
tanerõk is elveszíthetik cím-
zetes állásukat” – figyelmez-
tetnek tegnap kiadott közle-
ményükben a tanügyi szak-
szervezetek. A július 14-én
lezajlott versenyvizsgákkal
kapcsolatban az érdekvédõk
arra hívták fel a figyelmet,
hogy az esetek többségében
a dolgozatokról és a felleb-
bezésekrõl elsõ fokozattal
rendelkezõ tanárok döntöt-
tek, holott az értékelés joga
az érvényes törvények, és az

oktatási tárca által jóváha-
gyott szabályzat szerint
szakbizottságokat illeti. „A
fellebbezéseket elbíráló bi-
zottságok tagjai pedig –
hangsúlyozzák az érdekvé-
dõk – nem lehetnek olyan
szakértõk, akik a dolgozato-
kat eredetileg értékelték”.
Az idei versenyvizsgán a pá-
lyázók 77,40 százaléka felelt
meg a követelményeknek.
Fellebbezés után a jelentke-
zõk 1,44 százaléka jutott ta-
nári kinevezéshez. Ez az
eredmény az utóbbi három
év leggyengébb teljesítmé-
nye, 2007 és 2009 között a
jelentkezõk 80 százaléka si-
keresen vizsgázott. 

ÚMSZ

A beiratkozással egy
idõben, az egyetemi

tanév kezdetén, október el-
sején is felvételiztethetnek
még idén a felsõoktatási in-
tézmények – figyelmezte-
tett tegnapi közleményében
az oktatási tárca. A tanügy-
miniszteri kommüniké azu-
tán foglalt állást, hogy za-
vart okozott az idei pót-
érettségi ütemezése, amely
augusztus 23-án kezdõdik
és szeptember 9-én, a végle-
ges eredmények kifüggesz-
tésével ér véget. Az egyete-
mi felvételik második for-
dulója azonban szeptember

5-én kezdõdik, így fennáll a
veszélye annak, hogy az át-
fedések miatt a pótérettsé-
gizõk nem jelentkezhetnek
a felsõoktatási intézmé-
nyekbe. Azok számára
azonban, akik a középisko-
lai záróvizsga követelmé-
nyeit a második, õszi vizs-
gaidõszakban teljesítik, a
törvény lehetõséget biztosít
az egyetemi beiratkozásra. 

A szaktárca közlemény-
ben figyelmeztet erre a kö-
telezvényre, de a felelõssé-
get az egyetemek vezetõ
testületeire hárítja. A mi-
nisztérium szerint az egye-
temi autonómia lehetõséget
teremt az érintett intézmé-

nyeknek arra, hogy a felvé-
teliket átütemezzék, és így
„bevárják” a pótérettségi-
zõket. Erre az összehango-
lásra a felsõoktatási intéz-
ményeket vezetõ, és a felvé-
telik idõpontját meghatáro-
zó szenátusokat kötelezi is
a jogszabály, ezek a testüle-
tek döntenek ugyanis az
egyetemi beiratkozások
idõpontjairól. Az idei érett-
ségi végleges beosztásáról
tavaly szeptemberben dön-
tött a szaktárca, októberben
ugyan még módosították az
elõzetesen rögzített idõpon-
tokat, de a módosítások
csak az évközi kompeten-
cia-vizsgákat érintették. 

Októberben is felvételiztetnek
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Antal Erika

„Mitõl boldog? Mi a bol-
dogság?” – teszi fel a két

kérdést interjúalanyainak
Geréb Attila világutazó, aki-
nek 25 országban készült fo-
tóiból nyílt kiállítás a Ma-
rosvásárhelyi Fotóklub Vár-
galériájában. A marosvásár-
helyi származású, Kanadá-
ban élõ Geréb Attila most
tölti az úgynevezett „szom-
bati esztendejét”, amit a ten-
gerentúli országban minden
hetedik ledolgozott év után
tanulmányi célokra igényel-
hetnek az alkalmazottak. 

A megismerés 
tanulása

„Az én tanulmányi utam
a világ felfedezésérõl, tájak,
vallások megismerésérõl

szól” – fogalmazott lapunk-
nak a fotós, aki 81 fénykép-
felvételt mutat be szülõváro-
sában, többek között olya-
nokat, melyeket Kínában,
Törökországban, Indiában,
Olaszországban, Spanyolor-
szágban, Szenegálban, Len-
gyelországban, Indonéziá-
ban, Thaiföldön, Malájföl-
dön és Magyarországon ké-
szített. Elmondása szerint
egy-egy országban három-
négy napot töltenek a felesé-
gével, ami alatt olyan he-
lyekre mennek el, amelyek
nem feltétlenül szerepelnek
a turisztikai kalauzokban.
Fotózás közben ismerked-
nek, beszélgetnek az embe-
rekkel. „Minden nap készí-
tek egy interjút, amiben azt
a két kérdést teszem fel min-
den interjúalanyomnak,
hogy õ személyesen mitõl

boldog, illetve szerinte mi a
boldogság” – magyarázta
útja másik érdekességét Ge-
réb Attila. „Még nincsenek
konkrét terveim, de az tény,
hogy sok mindent lehet
majd kezdeni ezekkel a be-
szélgetésekkel, felvételek-
kel. Idõvel ez is kialakul” –
válaszolt a világutazó la-
punk azon kérdésére, hogy
vannak-e hosszútávú tervei
fotóival, interjúival.

Pozitív csalódás

A tárlaton szívesen kalau-
zoló fényképész elmondta,
az elsõ fotó Kanadában,
még a kitelepedése elõtt ké-
szült. Rögtön mellette egy
szovátai erdõrészlet látható,
amelyet tavaly októberben
örökített meg, mikor édes-
anyja temetésére érkezve

megszakította világkörüli
útját. „Édesanyám emlékére
hoztam létre ezt a tárlatot,
hiszen tõle örököltem az
utazás, a megismerés, a kul-
túra, mûvelõdés iránti szen-
vedélyemet. Õ volt az, aki
mindig biztatott, hogy fo-
tózzak, utazzak, lássak vilá-
got” – emlékezik Geréb. A
kiállítás az utazás idõrendi
sorrendjében mutatja be a
látottakat, melyekrõl a vi-
lágutazó fotográfus elmond-
ta, tulajdonképpen pozitív
csalódások voltak: „A mé-
dia, a tévé, az internet, min-
den csak a rossz híreket
ontja. Mi, felkészülve a leg-
rosszabbakra, kellemes csa-
lódásban részesültünk, bár-
merre is jártunk” – foglalta
össze a hosszú út egyik ta-
nulságát a világutazó fotog-
ráfus. 
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Geréb Attila fotómûvész a boldogság nyomába eredt. A Föld különbözõ pontjain készített fényképeibõl Vásárhelyen állított ki A szerzõ felvétele

Röviden

Még egy hónapig
a földön marad Mátyás

„Még legalább egy hónap,
míg lezárják a Mátyás ki-
rály szoborcsoport lovas
alakját” – tudtuk meg
Kolozsi Tibor kolozsvári
szobrászmûvésztõl, a resta-
urációs munkálatok vezetõ-
jétõl. Kolozsvár közéleti
személyiségeinek egy cso-
portja azt tervezi, hogy ami-
kor a szobor belsejében fo-
lyó felújítás befejezõdik, és
a szobor testét lezárják, egy
idõkapszulát helyeznek el
az utókor számára. „A fel-
újítási munkálatok lassab-
ban haladnak, mint eredeti-
leg szerettük volna” –
mondta el lapunknak a
szakember. Sajtóértesülések
szerint a szoborcsoport fel-
újítása körül finanszírozási
gondok is felmerültek, a ki-
vitelezõ cég igazgatója
azonban cáfolja a híreszte-
léseket, akárcsak a város
polgármesteri hivatala.

A fenyõ köré épül
az idei KorKép

Hargita Megye Tanácsa és a
Gyergyószárhegyi Kulturális
és Mûvészeti Központ 2010-
ben 36. alkalommal szervezi
meg nemzetközi mûvészte-
lepét, a KorKép 2010 Nem-
zetközi Képzõmûvészeti Al-
kotótábort a gyergyószárhe-
gyi Lázár-kastélyban au-
gusztus 17-e és 31-e között.
Az idei mûvésztelep fõ té-
mája a fenyõ. Az intézmény
olyan mûvészeket hívott
meg, akik a high-techhel el-
lentétben a manualitást ré-
szesítik elõnyben, a népi
tárgykészítést, ennek szépsé-
gében rejlõ adottságokat
használják, mint például a
facsapolást, kötözést, fonást,
kézi faragást stb.

A városnapokért kerekeztek
ÚMSZ

Végére ért a mintegy
száz kilométeres kerék-

pár-körútnak az a csapat ke-
rékpáros, amely kalotaszegi
falvakat érintve nemcsak a
sportolás hasznosságára kí-
vánta felhívni a figyelmet,
hanem a Kolozsvári Ma-
gyar Napok népszerûsítését
is megcélozta – tájékoztatta
lapunkat Kovács Hont-Im-
re, a rendezvény szervezõje.

Az I. kalotaszegi kerék-
pár-körútra a Kolozsvári
Magyar Diákszövetség
(KMDSZ) és a Kolozs Me-
gyei Magyar Diáktanács
(KMDT) tagjai jelentkeztek.
A vállalkozó kedvû fiatalok
vasárnap vágtak neki a túrá-
nak. Kolozsvárról indulva
Kisbács felé vették az irányt
a kerekezõk, majd Mérát,
Szucságot, Magyarvistát,
Magyarkapust, Gyalut,
Magyarlónát, Magyarfenest

és Tordaszentlászlót érintve
Szászfenesen át tértek visz-
sza Kolozsvárra. A kerékpá-
rosokat a rendezvény pla-
kátjával díszített autó kísér-
te, pólójukon a Kolozsvári
Magyar Napok logóját lát-
hatták a kalotaszegiek, és
valamennyi településen két-
nyelvû plakátok kitûzésével
hívták fel a lakosok figyel-
mét az augusztus 18-22. kö-
zötti nagyszabású rendez-
vényre.

Ünnepelni készülnek 
a partiumi magyarok
Sike Lajos

Kilencedik alkalommal
szervezi meg augusztus

26-a és 29-e között az
Identitas Alapítvány és a
szatmári RMDSZ a Partiumi
Magyar Napokat Szatmárné-
metiben. Az ünnepség fõ
erõssége a szervezõk szerint
a hagyományápolás és a vál-
tozatosság lesz. „A partiumi
magyarság legnagyobb sza-
badtéri fesztiváljára ezúttal is
legalább 25-30 ezer embert
várunk, akik a szórakoztató
koncertek mellett a régi élet-
módot bemutató, nosztalgiá-
zó programokra is számíthat-
nak” – tájékoztatta lapunkat
Stier Péter fõszervezõ. El-
mondása szerint lesz kemen-
cés kenyérsütés, lekvárfõzés,
faragás, gyermekjáték-készí-
tés és egyéb, „letûnt” fogla-
kozás, de emellett lovaglást,
íjászatot vagy éppen a vásári
komédiázást és a kutyafutta-
tást bemutató mûsorra is szá-
míthatnak a városlakók.
Ugyanakkor közéleti talk-
show is lesz, amelynek témá-
ja a kettõs állampolgárság, a

Kárpát-medencei megújuló
magyar nemzet. A négyna-
pos rendezvénysorozat egy
irodalmi esttel kezdõdik, Föl-
des László (Hobó) tart József
Attila estet az Északi Szín-
házban. A Partiumi Magyar
Napok legtöbb programját a
Kossuth-kertben tartják, itt
lép fel, Bródy János, a Varga
Feri és Balássy Betty duó, a
Kolozsvári Magyar Opera
mûvészei, a Madárdal
együttes, valamint Ihos Jó-
zsef (Kató néni). Az ese-
ményt záró Charlie és a Tát-
rai Band koncert viszont
minden valószínûség szerint
a múzeum elõtti nagy téren
kerül megrendezésre. A
zárókoncertek elõtt azonban
vasárnap a rendezvény talán
legközönségbarátabb prog-
rampontjára kerül sor, a Ma-
gyar Gasztronómiai Kertre,
vagyis a nagy eszem-iszomra
és önfeledt, cigányzenés szó-
rakozásra, melynek kereté-
ben többféle hagyományos
magyar étel és ital versenyez
a legjobb címért, s ezzel
együtt természetesen a fo-
gyasztók kegyeiért. 

Szkíta leletek
Nagyváradon
ÚMSZ

Szkíta leleteket tártak
fel Nagyváradon a régé-

szek, akik a December 22.
parkot a Vaporului utcán
keresztül összekötõ, a kör-
gyûrûbe torkolló majdani
út helyén zajló régészeti
ásatásokat végezték.
„Nagyváradon még sosem
volt ilyen jelentõségû és ki-
terjedésû ásatás” – újságol-
ta a sajtónak Aurel Chiriac.
A Körösvidéki Múzeum
igazgatójával együtt a régé-
szeti ásatások helyszínére
látogatott tegnap Biró Ro-
zália, a város RMDSZ-es
alpolgármestere is, aki el-
mondta, hogy a nagyváradi
önkormányzatnak két szer-
zõdése is van a Körösvidéki
Múzeummal. „Egyik szer-
zõdésünk a feltárásra vo-
natkozik, a másik pedig az
ott talált leletek dokumen-
tálására” – ismertette az al-
polgármester, majd hozzá-
tette: az út elkészítése 4,5
millió lejbe kerül, a kivite-
lezõnek egy hónap alatt
kell elkészítenie a terveket,
és hat hónap alatt az utat,
ezért a tervek elkészítéséig
az ásatásokat is feltétlenül
be kell fejezni. Lakatos
Balla Attila, a feltárásokat
vezetõ régész elmondta,
hogy az úgynevezett Szál-
ka-dombon jelenleg 5,5
hektárnyi területet tárnak
fel, ami helyi szinten re-
kordnak számít. „Me-
gyénkben elõször tártak
szkíta régészeti objektu-
mot, rézkori, bronzkori,
kora és késõ vaskori, dák,
valamint középkori, XIII és
XVII. századi leleteket ta-
láltak” – magyarázta a ré-
gész, aki szerint ez a feltá-
rás éppen ezért különös
fontossággal bír.  

Biennálé-tárlat
Csíkszeredában

ÚMSZ

Holnaptól kezdõdõen
egy hónapig Csíkszere-

dában is megtekinthetik az
érdeklõdõk a Grafikai
Szemle – I. Székelyföldi
Grafikai Biennále alkotása-
it. Amint arról lapunkban
beszámoltunk, a nagy sike-
rû Grafikai Szemle május
18-án kezdõdött Sepsi-
szentgyörgyön Hargita,
Kovászna és Maros megye
tanácsa, a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Mû-
vészeti Központ, valamint
a Kovászna Megyei Kultu-
rális Központ szervezésé-
ben. A szemle anyagát a
szervezõk vándorkiállítá-
son mutatják be, amelyet
Csíkszeredában augusztus
12-én 17 órakor nyitnak
meg a Siló épületében, a
város egykori gabonaraktá-
rában kialakított galériá-
ban. A kiállításra, melyet
Túros Eszter mûvészettör-
ténész nyit meg, elhozzák
azt a 245 alkotást, amelyet
a tizenegy országból érke-
zett hétszáz munkából vá-
logatott ki a zsûri. 

Boldogságkeresõ fotók

A jövõ heti Kolozsvári Magyar Napokat kerékpárkörúttal népszerûsítették Fotó: ÚMSZ
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F. I.

Ma van a tizennyolcadik bu-
dapesti Sziget Fesztivál elsõ

hivatalos napja. Bár a fesztivál-
élet már két nappal ezelõtt el-
kezdõdött a Hajógyári szigeten,
az igazi banzáj ma indul, a 76
hektáros fesztiválhelyszínre
több mint négyszáz zenekar és
dj érkezik.  

Kétnapos bemelegítõ

A Sziget hétfõn kezdõdött, a
mínusz egyedik napon, melyen a
Kispál és a Borz búcsúkoncerte-
zett. A huszonhárom évvel ezelõtt
alakult zenekar azért hagyta abba
a zenélést, mert arra jutottak,
hogy nem tudnak többet letenni
az asztalra, alkotó-koncertezõ csa-
patként kezdték, de ebbõl mára
jobbára csak a koncertezõ maradt
meg. A (meghatározatlan idõre)
leálló Kispál és a Borz tagjai vi-
szont nem hagyják abba a zené-
lést, mindannyian mennek to-
vább, a maguk útján. Lovasi And-
rás például másik zenekarával, a
Kiscsillaggal is koncertezik, de
közben második szólóalbumának
elkészítésén is dolgozik. A
kultzenekar utolsó fellépésén a
Sziget tájékoztatása szerint mint-
egy 45 ezren voltak; ebbõl mint-
egy 20 ezer volt a Sziget-lakó és 25
ezren érkeztek csak a koncertre.

Tegnap este, a nulladik napon
a Nagyszínpadon Bob Marley
születésének 65. évfordulóját
ünnepelték a Sziget-lakók – fel-
lépett a Skatalites, Bob Marley
egykori zenekara, a Wailers, a
brit pop-reggae egyik legfonto-
sabb együttese, a UB40, és a 25.
születésnapját idén ünneplõ
Ladánybene 27 is. A Világzenei
Nagyszínpadon pedig a hazai
világ-, és rock zenei színtér leg-
rangosabb képviselõi Cseh Ta-

más emléke elõtt tisztelegtek,
felidézve a tavaly elhunyt dal-
nok életmûvének legjelesebb ál-
lomásait – fellépett többek kö-
zött a Heaven Street Seven, a
Csík Zenekar, Palya Bea, a Bala-
ton, a Quimby és a Besh o
drom.

Ötnapos (fesztivál)õrület

A tizennyolcadik Sziget fellé-
põit lehetetlen felsorolni, így

csak csemegézünk. A Nagyszín-
pad elõtti bulit a vicces dalokat
játszó Toy Dolls nyitja, utánuk
olyan hírességek lépnek az ötna-
pos built választó fesztiválozók
elé, mint az Ill Nino, a The
Specials, Papa Roach, Paradise
lost, Tankcsapda, Iron Maiden,
Billy Talent, Public Image Limi-
ted (PIL), a Madness, a
Faithless, a Kasabian vagy Nina
Hagen. A több száz elõadó mel-
lett a Sziget újdonsága, hogy fel-
állítottak egy EU-sátrat Magyar-
ország 2011-es uniós elnökségé-
nek alkalmából, ahol tájékozód-
ni lehet a témával kapcsolato-
san, elõadások és egyéb progra-
mok lesznek. 

A délelõttöket több száz kul-
turális programmal tették színe-
sebbé a szervezõk, akik a nem
fesztiválozó budapestiek kedvé-
ért speciális hangfogó falakat is
felállítottak a programhelyszí-
nek elé. 

Árvíz helyett bor öntötte el az Ogyessza tar-
tománybeli Tajrovo falut Ukrajna déli ré-
szén. A baleset egy helyi szeszgyárban kö-
vetkezett be az orosz-ukrán térséget sújtó
kánikula miatt. A forró levegõ felmelegítet-
te a ciszternákat, ami felgyorsította az
élesztõ erjedését. Ez olyan gõzöket és olyan
nyomással bocsátott ki, hogy gyakorlatilag
kilõtte a biztonsági szelepeket, és folyik a
tartályokból az érlelt szeszesital. Az „elsza-
badult” bor ráfolyt az emberek veteménye-
seire, akik kártérítést kérnek. Ráadásul a
rothadó folyadék sajátos illatfelhõbe bur-
kolta a falut, ami csak úgy vonzza a musli-
cákat és a szúnyogokat. 
Hogy mit szólnának Románia fiai egy
ilyen katasztrófához? 
Szerintem örömükben szóhoz sem tudná-
nak jutni.

(efi)

Száz szó

Röviden

Nagykorú Eurowoodstock
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„Legszívesebben széttépné-
lek benneteket” – mondta

Zagyva György Gyula, a Jobbik
képviselõje, miközben karikás
ostorral csapkodott a Hetek új-
ságírói felé az általa fõszervezett
Magyar Sziget fesztiválon, me-
lyet nemzeti érzelmû fiatalok-
nak hozott létre a Sziget Feszti-
vál ellenpólusaként. A hétfõn
este véget ért fesztiválon, melyet
tízedik alkalommal rendeztek
meg Verõcén, megalázták, halá-
los fenyegetésekkel illették, és
szabad mozgásukban korlátoz-
ták az említett lap újságíróit,
akik elõzetes bejelentkezés után
helyszíni riportot akartak készí-
teni a táborról. A hetilap cikke
szerint a sajtósokat annak elle-
nére, hogy megvásárolták a fesz-
tivál belépõjegyét, csak kísérõvel
engedték mozogni. „Csak azt le-
het fotózni, amire engedélyt
adok, máskülönben az összes
képet letöröljük. Interjút is csak
elõre egyeztetett személyekkel,
elõre egyeztetett kérdésekkel ké-
szíthettek, és csak akkor kap-
csolhatjátok be a magnót, ha en-
gedélyt adok” – hangzott az uta-
sítás. Amikor az újságírók szi-
gor okát firtatták, az ágyán he-
verõ, karikás ostort pattogtató
Zagyva így felelt: „Tényleg cso-
dálkoztok? Örüljél, hogy nem

vertek meg!” A képviselõ a He-
tekben megjelent cikkre reagálva
a Népszabadságnak kijelentette: a
cikkben szereplõ állítások nem
igazak és becsületsértésért felje-
lenti az újságírókat. Annak elle-
nére, hogy a sajtó vizeit felkor-
bácsolta az eset, a Jobbikot túl-
ságosan nem izgatja az ügy. „A
Jobbik elnöksége hétfõi ülésén
napirendre vette Zagyva György
Gyula ügyét, de érdemben nem
foglalkozott vele, mert azt kocs-
mai színvonalú beszélgetésnek
minõsítette” – nyilatkozta az
MTI-nek Novák Elõd, a párt el-
nökségi tagja. 

Nem zagyvál a Jobbik?
ÚMSZ

Augusztus utolsó szombat-
ján indul az X-Faktor, az RTL

Klub tehetségkutató mûsora,
melyet Ördög Nóra és Sebestyén
Balázs vezet. Az énekes tehet-
ségkutató több éve fut többek
között Kolumbiában, Belgium-
ban, Dániában, Marokkóban,
Hollandiában és Spanyolország-
ban. Angliában, ahonnan a for-
mátum származik, 2009 õszén
már a hatodik résszel jelentkez-
tek. A döntõt csaknem 15 millió

ember nézte. A mûsor a magyar-
országi indulással egyidõben ke-
rül elõször képernyõre Lengyel-
országban, Németországban,
Finnországban és Bulgáriában.
A magyar változat négy mento-
ra Keresztes Ildikó, Geszti Pé-
ter, Nagy Feró és Malek Miklós.
A X-Faktor várható sikere miatt
a konkurens TV2 a Megasztár
ötödik évadjával próbálja meg-
nyerni a nézõket, akiknek a ke-
gyeiért a két kereskedelmi csa-
torna nagy harcokat vív Ma-
gyarországon. 

Visszaszámlál az X-Faktor

Tõzsdére megy a Skype

Bevezetik a tõzsdére a Skype-ot, jelentette
be tegnap a cég. A lépés célja, hogy a túl
magas áron, 2,6 milliárd dollárért vásá-
rolt cég legalább egy részétõl megszaba-
duljon a tulajdonos eBay. A Skype vezér-
igazgatója, John Donahoe szerint az eBay
felvásárlás nem mûködött, ugyanis a két
cég közötti nagy különbség nem tette le-
hetõvé, hogy segítsék egymást a piacon.
Donahoe szerint ennek is köszönhetõ a
tõzsdére vonulás: a Skype az a típusú cég,
amely jól mûködik egymagában, nem kell
tulajdonosi portfólió mellé. Ugyan az
eBay már beszélt a Skype eladásáról, a
tõzsdére vitel mégis meglepetésnek szá-
mít. Az elmúlt egy évben ugyanis alig
mentek tõzsdére cégek, nagyrészt a válság
utóhatásának betudhatóan. A Skype dön-
tése azt mutatja, hogy kezd a befektetõi
piac felolvadni.

Kórházban marad 
Gábor Zsazsa

Fertõzés miatt meghatározatlan ideig to-
vábbra is kórházban marad Gábor Zsazsa
– közölte John Blanchette, a magyar szár-
mazású hollywoodi híresség szóvivõje.
Az orvosok eredetileg már hétfõn haza
akarták engedi a 93 éves színésznõt, ám a
fertõzés miatt most továbbra is bent kell
maradnia a kórházban. A szóvivõ nem
árult el további részleteket állapotáról. Az
egykori sztárt július 17-én szállították be
Bel Air-i otthonából a Los Angeles nyu-
gati részén fekvõ Ronald Reagan egyete-
mi klinikára, miután tévénézés közben ki-
zuhant az ágyából, és eltörte a csípõjét.
Nem sokkal késõbb sikeres, három és fél
órás csípõprotézis-mûtétet hajtottak végre
rajta, ám állapota leromlott a beavatkozás
után. Kiderült, az eséskor a fejét is be-
ütötte, és agyrázkódást szenvedett. Az or-
vosok szerint a mûtét közben szélütést is
kaphatott.

Eladó Székelyudvarhelyen családi
ház garázzsal, melléképülettel.
Megfelel irodának, kisebb vállalko-
zásnak. Beszámítok tömbházlakást
vagy beltelket. Telefon: 0744-348
096, 0266-216 055.

Eladó Kibéden (Szovátától 9 km-re)
modern, gázfûtéses családi ház. Há-
rom szoba, összkomfort, összesen
110 négyzetméteren. A ház mellett
udvar és gazdasági épületek. Alkud-
ható. Érdeklõdni a 0740-180 058-as
telefonszámon lehet.

Apróhirdetés

Lovasi András 23 éves Kispál és a Borza hétfõn, a Sziget mínusz egyedik napján 45 ezer rajongó elõtt búcsúzott
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Tizenhét évvel ezelõtt a világ legolcsóbb és leg-
jobb nyaralásának nevezték a szervezõk az úgy-
nevezett Diákszigetet, amely az óbudai Hajógyá-
ri-szigeten várta a szórakozni vágyókat. A szer-
vezõk olyan nemzetközi ifjúsági kulturális talál-
kozót szerveztek, ahol mérsékelt áron lehetõség
nyílt kulturális szabadidõs programokra és a kap-
csolatteremtésre. A színpadokon ismert hazai
elõadók, valamint kezdõ mûvészek is felléptek.
Az elsõ rendezvény fõvédnökségét Göncz Árpád

akkori köztársasági elnök vállalta. A második Szi-
geten a woodstocki fesztivál 25. évfordulója volt az
apropó, az Eurowoodstockról beszámolt a nem-
zetközi sajtó és a Music Television is. A rendezvény
a harmadik kiadással kezdett tudatosan pályára
állni. A látogatók száma évrõl évre nõtt, ami a hí-
res fellépõk mellett a profi szervezéssel is magya-
rázható. Az elsõ kiadás 43 ezer látogatójával szem-
ben tavaly összesen 390 ezren csápoltak a közel
kétszáz fellépõ elõtt.

Diákszigettel kezdõdött

HIRDETÉS

Zagyva széttépné az újságírókat
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6.55 Ezer év szentjei
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Lélek Boulevard
9.20 A nagy ho-ho-ho-
horgász
9.30 Dunáról fúj a szél
9.35 A dzsungel könyve
10.00 Zorro (am. 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 Szentendre védett
növényei
17.00 Női pulzus
17.25 Miért éppen Ma-
gyarország?
18.00 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
22.05 A szerelem bősége
(am. rom. dráma, 2007)
23.40 Sporthírek
23.50 Lépj közelebb 
(német vígj., 2006)
1.40 Híradó (ism.)

m1, 22.00
Gyilkosság az Ördög-szorosnál

Ha a fiatal jogászt egy ajándékcsomag várja az íróasztalán,
nem kell mindjárt rosszra gondolni. Ebben a díszes dobozban
azonban egy porcelánbaba fekszik, némi földdel beszórva. A
frissen szabadult Henry, ezzel a nem várt “ajándékkal” akar-
ja figyelmeztetni egykori haverjait. A nyolc évvel ezelőtti kö-
zös balhé nagyon csúnyán végződött, a jelek szerint azon-
ban Henry volt az, aki a rövidebbet húzta.

DUNA TV, 22.05
A szerelem bõsége

Charlie író, aki egyik este rémálomból ébredve arra az elha-
tározásra jut, hogy nyakába veszi a már rég nyugovóra tért
várost. Néhány háztömbnyire az otthonától belebotlik a
szintén álmatlanságban szenvedő és kutyáját sétáltató
Bradley-be. Az éjszaka kellős közepén Bradley diktálni kezd
egy történetet, amit Charlie-nak meg kellene írnia. A mű cí-
me: A szerelem bősége.

TV2, 22.20
Agyõ, nagy Õ!

Nászútjának harmadik napján Eddie Cantrow úgy érzi, végre
megtalálta az igaz szerelmet. Csak sajnos nem az újdonsült
ara személyében. Így aztán amikor véletlenül megismerke-
dik egy csábos, Lila nevű szőkeséggel, és a viszony édes ro-
mánccá fejlődik, Eddie nem teketóriázik sokat, megkéri a
lány kezét. Ám amint az ifjú pár jobban megismeri egymást,
Eddie kezd rájönni, hogy hibát követett el.

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-, Mű-
ugró-, Szinkronúszó- és
Nyíltvízi EB (élő)
14.30 Záróra
15.20 Átjáró
15.50 Kalandozó
16.15 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
17.05 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.55 Magyar retro
18.50 Varjúdombi mesék
18.55 Kukori és Kotkoda
19.05 Caterina 
és a lányok 
(olasz sor.)
20.05 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
21.30 Híradó este
22.00 Yorkshire-i 
szívügyek 
(angol drámasorozat)
22.55 Montalbano 
felügyelő 
(olasz krimisor.)
23.50 Záróra - Vári Ber-
talan
0.15 Gyilkosság 
az Ördög-szorosnál 
(amerikai filmdráma, 1999)
1.40 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
3.25 Vezérlő fény 
(amerikai sor.)

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 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 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
12.45 Retkes verdák ré-
mei (amerikai vígjáték,
1976)
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 Agyő, nagy Ő!
(amerikai vígjáték, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.30 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.50 Gyilkos rajzás (kan.
akcióf., 2007)
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 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
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

8.10 Columbo és az MM7
robot 8.35 Gyilkos sorok
10.35 Dilis detektívek
(sorozat) 11.25 Monk
(sorozat) 12.20 Brinks: A
nagy bankrablás (ism.)
14.10 Monk (sorozat)
15.10 Doktor House
(sorozat) 16.05 Gyilkos
számok 17.00 Alice új éle-
te (sor.) 18.05 Gordon
Ramsay 19.05 Halottnak
a csók (sorozat) 20.00
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Gyilkos számok (sorozat)
22.20 CSI (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan Mihai Mironica és
Radu Banciu műsora
17.00 Pontos sportidő
(live) Ioana Cosma műso-
ra 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) Vali Moraru műsora
20.00 Labdarúgás: Hagi
akadémia 22.00 Wrest-
ling

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)

8.05 Szent Johanna
(kanadai f., 2/1. rész)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Szörfördög (francia
vígjáték) 14.55 A Mid-
somer gyilkosságok (soro-
zat) 16.50 Add a lóvét,
öreganyám! (amerikai
vígjáték) 18.25 Csodazsa-
ruk Hongkongban (am.-
hongk. akciófilm) 20.05
Tabunfire, a végzet fegyve-
re (thai. akciófilm) 22.00
A bizalom ára (am.-fr.-ang.
film) 23.55 Ostrom alatt
(am. thriller) 

8.00 Vacanta Mare 9.30
Vendéglő nálunk otthon
10.30 Ezüst szerelem
(sorozat) 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45 Lé-
gy az enyém 17.00 Aliye
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Házasulandó
fiam van – reality show
20.30 Népszerű apukák –
reality show 21.30 Halá-
los lecke (amerikai krimi,
2008) 0.45 Féktelen
szenvedélyek (erot. film)
2.15 Vacanta Mare (is-
métlés)  

9.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 10.00 Kü-
lönleges küldemény (am.
vígj.) 12.00 Amy-nek ítél-
ve (am. sorozat) 13.00 Őr-
angyal (am. sorozat)
14.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (sorozat) 15.00
Lángoló szívek (am. drá-
ma) 17.00 Férj kerestetik!
(am. vígj.) 19.00 Amy-nek
ítélve (am. sorozat) 20.00
Trükkös hekus (sorozat)
21.00 Őrangyal (am.
sorozat) 22.00 A médium
(am. sorozat)   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
10.25 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(sor.)
14.35 Együtt
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
16.05 Körzeti híradó
16.20 Hírek
16.30 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Benne: 16.30 Műugrás,
3 m férfi döntő
17.50 Úszás döntők
(800m gyors női, 200 m
vegyes női, 200 m mell
férfi, 100 m hát női, 200
m pillangó férfi, 50 m
hát férfi, 4x200 gyors
női)
20.30 Híradó este
21.00 Már egyszer 
tetszett!
22.00 Gyilkosság 
az Ördög-szorosnál 
(am. f.)
23.30 Az Este
0.00 Hírek
0.10 Memento
0.20 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB

7.00 Hírek
7.30 A selyem útján
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia (sor.)
9.00 Zöld arc
9.10 Nézd Románia!
9.15 Az átváltozás (ism.)
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Kontra generáció
(ism.)
12.05 Történelmi emlé-
kek
12.15 Mondd mi fáj (ism.)
12.50 Damo (ism.)
14.00 Hírek, sport
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
16.55 A világ palotái
17.25 Fák bolygója (dok.
sor.)
17.55 A világ hercegnői
18.00 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
18.20 Történelmi emlé-
kek
18.25 Nézd Románia!
18.30 Damo (dél-koreai
sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Szerelem második
látásra (angol-am. dráma)
23.00 La commanderie
(sor.)
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 Lányomnak (am.
filmdráma, 1990, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Házasodjunk, 

vagy tán mégse? 
(am. rom. vígj., 1982)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Kérdezd meg 
a gyerekeket! 
(amerikai f. dráma, 2001)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Az Amazonas kin-
cse (amerikai akcióf. ,
2003)
22.30 ProTv hírek, sport, 
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Nyomtalanul 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Az Amazonas kincse
(amerikai akcióf., 2003)
(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: 
A főnyeremény halál 
(amerikai krimi, 1991)
13.00 Híradó, 
Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Piccadilly Jim 
(angol romantikus 
vígjáték, 2004)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük 
– reality show
17.45 Mutassalak be 
a szüleimnek
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 A vénlegény –
szórakoztató műsor
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Euforia Midnight
Sun Tour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
1.15 A pokol tornácán
(amerikai akciófilm,
1968)
3.15 Miami Vice 
(am. akció sor.)

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 vígjáték sor.)
9.45 Rémálom fényes
nappal (amerikai f. drá-
ma) (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: 
Ágyúgolyó 
(német-olasz akciófilm,
1991)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 Nicsak ki főz!
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 Valaki néz 
az árnyékból 
(amerikai filmdráma,
1993)
1.30 Hírek, sport

6.30 Ötödik sebesség
7.00 A nemzetközi
autószerelő-műhely
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan működnek 
a gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
13.00 A túlélés 
törvényei - Szahara
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Acélbetétes amputálás
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Gigászi 
építmények
20.00 Túlélés 
törvényei - Panama
21.00 Hogyan készült
Kombinált csavarkulcsok,
Repülőn felszolgált ételek
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Tomboló tornádók
23.30 Piszkos munkák 
- Az iszaptisztító
0.30 Verminators 
- Egy irtó jó csapat
1.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
7.55 Győzd le az árvízet!
8.00 Studió 24 
(francia sorozat)
9.00 Az ajándék 
(ausztrál filmsorozat)
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
(ism.)
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
17.00 Studió 24 
(francia sor.)
18.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB 
(élő)
20.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.10 Rög a vérben 
(angol sor.)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.20 Sikerkép 
(ism.)
1.50 A térképen túl
(ism.)
2.15 Riff koncert (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, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 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 12.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

www.maszol.ro   2010. augusztus 11., szerda



Ma Zsuzsanna nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A Zsuzsanna ókori egyip-
tomi eredetû név, mely hé-
ber közvetítéssel került át
más nyelvekbe.
Holnap Klára napja van.

Évfordulók
• 1849-ben lemondott Kos-
suth Lajos, Magyarország
kormányzója, és átadja a
teljhatalmat Görgey Artúr-
nak.
• 1877-ben Asaph Hall fel-
fedezte a Mars két holdját.
• 1977-ben az Egyesült Ál-
lamok és Panama megálla-
podik abban, hogy 2000-
ben Panama átveszi a Pa-
nama-csatornát.

Recept
Omlós sajtos rúd 
Hozzávalók: 2 (50 dkg)
Rama Sütõmargarin, 1 (5
dkg) friss élesztõ, 1 nagy
doboz tejföl, 3-4 evõkanál
zsír vagy sütõmargarin, 6
enyhén púpozott kávéska-
nál só, 1,2 kg rétesliszt. Te-
tejére: tojás, sajt (kb. 15
dkg), köménymag.

Elkészítés: Figyelem! Ezt a
receptet azoknak ajánlom,
aki akár több nap múlva is
omlós sajtos rudat akarnak
enni, feltéve, ha marad!
A lisztet a Ramával, majd a
zsírral vagy sütõmargarinnal
összedolgozom. Belekeve-
rem a sót, belemorzsolom az
élesztõt, majd a tejföllel ösz-
szegyúrom. Ujjnyi vastagra
nyújtjuk, majd tojással meg-
kenjük. A sajtot lereszeljük
egy tányérba. Derelyevágó-
val, vagy pizzavágóval (ez
jobb, mert a hagyományos-
nál magasabbak a rudak) 3-4
mm széles rudakat vágunk,
melyeket kb. 8-10 cm-enként
elvágjuk. A reszelt sajtra fek-
tetjük tojásos felükkel lefelé.
Kb. 200 fokon sütjük elõme-
legített sütõben. Ebbõl az
adagból kb. 6-7 nagy tepsi
lesz.

Vicc 
– Móricka, mondd meg, mi
történt 1802-ben?
– Akkor született Kossuth
Lajos.
– Nagyon jó. És 1805-ben
– Akkor lett hároméves.

2010. augusztus 11., szerda   www.maszol.ro

Az ember az egyetlen teremt-
mény, amelyik megengedi a
gyermekeinek, hogy azok ha-
zajöjjenek, ha baj éri õket az
életben. Gondoskodó lény az
ember, és ezt a gondoskodást
nem vetkõzi le soha, különösen
nem a gyermekei felé. Azért
van ez, mert az emberi mivolt
egyik legerõsebb érzése a közös-
ség szükségének felismerése. Az

emberhez legközelebb levõ közös-
ség pedig a család. Ehhez ra-
gaszkodni emberi értékeinkhez
való ragaszkodásunk legfonto-
sabbika. Olyan is van, hogy az
ember megtagadja magában a
gondoskodásnak és a ragaszko-
dásnak ezt a érzését. Legtöbbször
azért, mert nyerni próbál a ma-
gányból, és a gondoskodást vesz-
teségnek érzi.  

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Most ne kezdjen pénzügyi
tranzakciókba. Próbálja elfelej-
teni a magánéleti gondokat és
frissítse fel régi kapcsolatát,
vagy új kaland is sikerrel jár.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kedvezõ fordulat várható életé-
ben, rendkívül eseménydús na-
pok következnek. Fontos dönté-
seit mielõbb meg kell hozni, ne
halogassa azokat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kellemes meglepetésekben lesz
ma része, de csak akkor, ha nem
temetkezik bele munkájába, ha-
nem kimozdul, és nem viselke-
dik tartózkodóan.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kedvezõ hírek jutnak tudomá-
sára. Használja ki helyzeti elõ-
nyét, és mielõbb tegyen lépése-
ket. Persze nem árt az alapos
tájékozódás.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Igazán jól érzi magát a születés-
napján, hiszen jó ideje teljesen
kiegyensúlyozott, mit több, si-
keres. Szeretné örömét megosz-
tani rokonaival, barátaival is.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy kis félreértés aggodalom-
mal tölti el. Lehet, hogy félre-
magyarázza valakinek a visel-

kedését. Ebbõl még kár levonni
következtetéseket.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A szerelemben érik ma nagyon
kellemes meglepetések. Ez min-
denképpen valami kiemelkedõ,
a család sorsát is befolyásoló
esemény lesz.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Aktív napokra számíthat. Ten-
nivalói a családdal kapcsolatos.
Valószínû, hogy sokan kérik
majd az Ön segítségét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Minden percét betölti a tartal-
mas elfoglaltság. Önnek erõs és
határozott a személyisége – ta-
lán túl határozott is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Engedjen barátai csábításának.
Igazán megengedheti magá-
nak, hogy elmenjen a többiek-
kel szórakozni ezen a szép nyári
estén.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Remek formában van, és a csil-
lagok gondoskodnak arról,
hogy a szerelemben is megtalál-
ja a boldogságot. Minden téren
sikeres.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Örömét leli minden apró mun-
kában, és a siker lelkesíti. Most
megmutathatja a környezeté-
nek, hogy mire képes. Pénzügyi
helyzete javul.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Három gyõzelem és egy
döntetlen az újoncok

mérlege a Liga 1 negyedik
fordulójában. Hétfõn este a
Sportul Studenþesc is megtör-
te a jeget, s 1-2-rõl fordítva 4-
2-re verte a Besztercei Glo-
riát. A gyõztesek góljait Cu-
relea (5. és 66. perc), Bãlan
(49. perc) és Varga (1. perc), a
vesztesekét pedig Predescu
(3. perc) és Moraes (34. perc)
szerezte. Négy-négy hazai si-
ker és döntetlen mellett egyet-
len vendégsiker született a
fordulóban, a Gaz Metan
nyert Ploieºti-en. A mostani
23-mal a gólok száma 69-re
nõtt, a pontvadászat 50. gól-
ját a vásárhelyi Dan Matei, a
60.-at pedig Ciprian Brata
„pandúr” szerezte. Mind a
négy büntetõt értékesítették.
Már csak az Oþelul és a Ra-
pid nem kapott gólt, az urz-
iceni-iek pedig továbbra is
várnak az elsõ találatra. Eb-
ben a fordulóban szabályta-
lankodtak a legtöbbet, a 42
sárga lapos figyelmeztetésbõl
27 a házigazdákat illette. A
vásárhelyiek 16 sárga lappal
vezetik a sportszerûtlenségi
listát, a másik véglet az Urzi-
ceni, alig 2 figyelmeztetéssel. 

Úgy tûnik, mégsem jön
össze a nagy trió a Steauánál.

Miután Anghel Iordãnescu
vállalta az elnöki, Ilie Dumit-
rescu pedig a menedzseri
posztot, a kispadra várt Ghe-
orghe Hagi viszont nemet
mondott. Iordãnescu tehát
már aligha lesz klubelnök, hi-
szen õ Hagival akart együtt
dolgozni. Dumitrescu vagy
Basarab Panduru lehet az új
edzõ, Gigi Becali mára ígéri
a véglegest. Dan Petrescu is
szóba jött, de érte sokat kell
fizetni, hogy elhagyhassa az
orosz Kuban Krasznodart. 

További két csapatnál kü-
szöbön áll az edzõváltás, s le-
mondással fenyegetõzik Ioan
Andone is. A Dinamo meste-

re leszögezte: ha Cristi Borcea
vagy Giovanni Becali bele-
szól csapatösszeállítási elkép-
zeléseibe, azonnal csomagol. 

Kolozsvárott is sötét felhõk
gyülekeznek Andrea Man-
dorlini feje felett, miután a
bajnok CFR 1907 alig négy
pontot gyûjtött az eddigi há-
rom fordulóban. Az olasz
mester könnyen úgy járhat,
mint korábban Andone, aki-
nek a bajnoki cím megszerzé-
se után nem adatott meg,
hogy a kispadon üljön a CFR
BL-meccsein is. Iuliu Mure-
ºan klubelnök fáradtnak látja
a csapatot, s ezért el is ma-
rasztalja a fizikai felkészítés-

sel foglalkozókat. Egyelõre
nagy a csend, de már Nicolo
Napoli nevét suttogják „vasu-
tas”-berkekben. Ploieºti-en is
elégedetlenek Mihai Stoichi-
þával, miután az Astra egyet-
len pontot szerzett eddig, s a
játékosok egy része is elfor-
dult az edzõtõl. A Vaslui ka-
meruni csatárral, a 24 éves
Christian Pougával erõsített,
s megkezdõdött a hajsza az
Urziceni-bõl távozott Mihai
Stoicáért is. A menedzsert a
Brassó, az Astra, a Vaslui és a
Kolozsvári U is szeretné meg-
szerezni, de MM a fõvárost
akarja, és egy európai kupa-
porondon érdekelt csapatot. 

A hétvégi 4. forduló mû-
sora: péntek: Kv. CFR
1907–Astra (20 óra, GSP
Tv), Gloria–Pandurii (22 ó,
GSP Tv). szombat: Unirea
Urziceni–Kolozsvári U
(18.30 ó, Digi Sport), FC
Vaslui–Brassói FC (20.30 ó,
Digi Sport). Vasárnap: Szász-
medgyesi Gaz Metan–
Sportul Studenþesc (18 ó,
GSP Tv), Dinamo–Rapid
(20 ó, Digi Sport), Univer-
sitatea Craiova–Temesvári
FC (22 ó, Digi Sport). hétfõ:
Oþelul Galaþi–Marosvásár-
helyi MFC (18 ó, GSP Tv),
Steaua–Victoria Brãneºti
(20.45 ó, Antena 1). 

Röviden
Élvonalban a román 
kosaras lányok

Románia U18-as lányváloga-
tottja megnyerte Temesváron
a B-divíziós Európa-bajnok-
ságot, és ezzel biztosította
helyét a kontinensviadal leg-
jobbjai között. A döntõben
Románia 63-61-re verte Hol-
landiát, de mindkét együttes
feljutott. A bronzmérkõzésen
Görögország 52-48-ra nyert
Fehéroroszország ellen. 

Pénzt a magyar sportnak 

A magyar kormány pár év
alatt az európai szintre, azaz
egy százalékra szeretné nö-
velni a sport részesedését a
teljes költségvetésbõl – jelen-
tette be Czene Attila sport-
politikai ügyekért felelõs ál-
lamtitkár. Az emelést úgy
szeretnék elérni, hogy már a
jövõ évi büdzsében a mosta-
ni 0,4 százaléknál legalább
0,1 százalékkal több legyen 
a sport részesedése. 

Bolt idén már nem 
versenyez többet 

A 100 és 200 méteres síkfu-
tás világ- és olimpiai bajno-
ka, világcsúcstartója, a jama-
icai Usain Bolt hátsérülése
miatt ebben az idényben már
nem versenyez. Boltot Mün-
chenben vizsgálták meg, és
ez után született meg a dön-
tés a kényszerpihenõrõl. 

Liga 1: az újoncok fordulója

T. J. L.

A labdarúgó-Európa-baj-
noki selejtezõkre készülõ

román válogatott ma este,
21.15-tõl, a török csapattal
mérkõzik az isztambuli Sükrü
Saracoglu-stadionban. Rãz-
van Lucescu szövetségi kapi-
tány rendkívül hasznos for-
maellenõrzõnek tartja a mér-
kõzést, hiszen egy remek
edzõ, a holland Guus Hid-
dink, és egy remek csapat áll
a románokkal szemben. A
trikolórók 23-as keretében 13
hazai bajnokságban szereplõ
játékos van, de a várható
kezdõtizenegyben már csak
négy szerepel, a craiovai
Dãnãnae, a steauás Nicoliþã
és Rãduþ, valamint a kolozs-
vári Deac. A többiek: Lo-
bonþ, Tamaº, Chivu, Raþ, Rã-
doi, Marica és D. Niculae. 

Hiddink kerete a két nagy
fõvárosi klub, a Galatasaray
és a Fenerbahce játékosaira
épül. A TVR 1-en élõben kö-
vethetõ mérkõzésen szerbek
fújják a sípot, élükön Milorad
Maziccsal. Ez lesz a román
válogatott 610. mérkõzése. 

A magyarok a londoni
Wembley Stadionban talál-
koznak az angolokkal, ez lesz
az új szövetségi kapitány,
Egervári Sándor bemutatko-
zója. A magyar pontvadászat
mindössze hat játékossal kép-
viselteti magát a piros-fehér-
zöld keretben, a debreceni
Komlósi Ádámmal, Czvitko-
vics Péterrel és Laczkó Zsolt-
tal, a székesfehérvári Lipták
Zoltánnal és Elek Ákossal,
valamint az újpesti Vermes
Krisztiánnal. Gera Zoltán

visszakerült a magyar váloga-
tottba, amelyben most Tor-
ghelle Sándor nincs benne. 

A magyarok nyugodt kö-
rülmények közt, festõi kör-
nyezetben készülhettek a
Londonhoz közel esõ St. Al-
bansben, s a Watford stadion-
jában gyakoroltak. Fabio Ca-
pello, az angolok olasz szö-
vetségi kapitánya fiatalított
ugyan, de Ashley Cole-t,
John Terryt, Steven Gerrar-
dot, Frank Lampardot és
Wayne Rooney-t nem hagyta
ki a keretbõl, melynek tagja a
18 éves Jack Wilshere és a 20
esztendõs Kieran Gibbs is. A
helyi idõ szerint 21 órakor
kezdõdõ angol–magyarról a
Sport Klub sugároz élõben. 

A napokban összesen 40
barátságos mérkõzést vívnak,
a mai mûsorból tallózunk:
Norvégia–Franciaország (22
óra, Sport.ro), Egyesült Álla-
mok–Brazília, Dél-Korea–Ni-
géria, Litvánia–Fehérorosz-
ország, Oroszország– Bulgá-
ria, Örményország–Irán,
Finnország–Belgium, Mol-
dova Köztársaság–Grúzia,
Ciprus–Andorra, Málta–Ma-
cedónia, Svédország–Skócia,
Ukrajna–Hollandia, Csehor-
szág– Lettország, Albánia–
Üzbegisztán, Ausztria– Svájc,
Dánia–Németország, Mon-
tenegro–Észak-Írország, Len-
gyelország–Kamerun, Szer-
bia–Görögország, Szlová-
kia–Horvátország, Dél-Afri-
ka–Ghána, Írország–Argentí-
na, Szlovénia–Ausztrália,
Wales–Luxemburg, Izland–
Liechtenstein, Mexikó–Spa-
nyolország, Angola–Urugu-
ay. 

Formaellenõrzés elõtt

A sajtó már a mai bejelentést megelõzõen biztosra veszi az Ilie Dumitrescu-variánst

Kosárlabda

T. J. L.

A román férfi kosárlab-
da-válogatott ma dél-

utáni bemutatkozását meg-
elõzõen tegnap sajtótájékoz-
tatót tartottak Kolozsváron.
Carmen Tocalã, a Román
Kosárlabda-szövetség elnö-
ke kihangsúlyozta, hogy a
négy B divíziós ellenfél –
Svédország, Albánia, Azer-
bajdzsán és Fehéroroszor-
szág – nem szabad hogy
megtévesszen senkit, hiszen
az északiaknál egy észak-
amerikai profibajnokságban
(NBA), a Detroit Pistonsnál
szereplõ játékos van, Jonas
Jerebko, s az albán és az
azeri válogatottban is hono-
sított tengerentúliak szere-
pelnek. 

Miután a jövõ évi Euró-
pa-bajnokságot követõen
visszatérnek az egységes se-
lejtezõk rendszerére, a most
kezdõdõ B divíziós tornák-
nak tulajdonképpen semmi
tétje sincs. Ezt kívánja meg-
lovagolni Carl John Neu-
mann szövetségi kapitány,
aki tudja, hogy bõven van
javítanivaló játékosai tech-
nikai képzettségén és fõleg
lélektani felkészültségén.
„Úgy érzem, a román csa-
pat eddig túlságosan is tisz-
telte ellenfeleit, és rendsze-
rint megilletõdötten, gátlá-
sosan lépett pályára. Ezen
kell túltennünk magunkat”
– nyilatkozta tegnap az

amerikai szakember.
Neumann azt is elmondta,
hogy a két hónapos felké-
szülés idején elszenvedett
nyolc vereség nem mérv-
adó, hiszen csak a kilence-
dik mérkõzésen, a Luxem-
burg elleni 77-64-en játsd-
zott „élesben” a gárda, ame-
lyet addig csak megfigyelt és
értékelt.       

Az Amerikai Egyesült
Államokból érkezett szak-
ember lemondott Mihai
Paul, Szíjártó Levente, Bog-
dan Þibârna és Mihnea
Haiduc szolgálatairól, így
az alábbiakkal vág neki a
sorozatnak: Andrei Manda-
che, Adrian Guþoaia, Paul
Chetreanu-Don, Vlad Mol-
doveanu, Titus Nicoarã,
Tudor Jucan, Dragoº And-
rei, Ionuþ Drãguºin, Tudor
Dumitrescu, Lázár László,
Andrei Cãpuºan és Mihai
Silvãºan. Románia mai el-
lenfele már vasárnap bemu-
takozott a csoportban, 75-
66-ra nyert Norrköpingben
Fehérorszország ellen. Je-
rebko 22 pontig jutott és 11
lepattanót is szedett. A B-
csoport másik mérkõzésén,
Tiranában Azerbajdzsán
81-63-ra verte a házigazda
Albániát. A mai fordulóban
Fehéroroszország Albániát
fogadja, Minszkben. 

A román–svéd összecsa-
pás 16.35-kor kezdõdik a
kolozsvári Horia Demian
Sportcsarnokban, s a TVR 1
közvetíti élõben. A belépés
díjtalan. 

Rajt az EB-selejtezõkön, 
amerikai mesterrel 

Úszás

T. J. L.

A budapesti Margitszi-
geten folytatódtak a 30.

„vizes” Európa-bajnokság
küzdelmei. A mûugrók ve-
gyescsapat-versenyét Né-
metország (398.15 pont)
nyerte Oroszország (396.35)
és Franciaország (381) elõtt,
a Corina Popovici –
Constantin Popovici összál-
lítású román duó (327.80) a
8., a Mátyás Melinda – Haj-
nal András összetételû ma-
gyar kettõs (320.55) pedig a
9. helyet szerezte meg. A
nõi mûugrók egyméteres
döntõjében Tania Cagnotto
(olasz, 299.70), Anna
Lindberg (svéd, 293.70),
Anasztaszja Pozdnyakova
(orosz, 282.65) lett a dobo-
gós sorrend, a magyar Barta
Nóra (254.25) a kilencedik. 

A nap elsõ úszódöntõjét
Rafael Munoz Perez nyerte,
aki 23.17-et ért el 50 m pil-
langón. A doppingvádak
alól tisztázott spanyolt a
francia Frederic Bousquet
(23.41) és az orosz Jevgenyij
Korotyiskin (23.43) követte
a célban.  

A franciák dupláztak 100
m háton, ahol Camille
Lacourt 52.11-es Európa-
csúcsot úszott. Az ezüst-
érem Jeremy Straviusnak
(53.44), a bronz pedig a brit
Liam Tancocknak (53.86)
jutott. A hölgyek legrövi-
debb pillangóúszó számá-

ban, 50 m-en, a veterán svéd
Therese Alshammar (25.63)
diadalmaskodott a dán
Jeanette Ottesen (25.69) és a
francia Melanie Henique
(26.09) elõtt.   

A férfiak 100 m-es mell-
úszó döntõjében a norvég
Alexander Dale Õn meg-
védte Európa-bajnoki címét
és 59.20-al új Eb-csúcsot ért
el. A francia Hugues Du-
boscq (1.00.15) a második,
az olasz Fabio Scozzoli
(1:00.41) pedig a harmadik
helyen ért célba, a magyar
Gyurta Dániel 1:00.64-gyel
negyedik lett.   

A britek lányok dupláztak
a 200 m-es hátúszás finálé-
jában, ahol Elizabeth Sim-
monds (2:07.04) legyõzte
honfitársnõjét, Gemma
Spofforth-ot (2:08.25). A
bronzérem a spanyol Duane
Da Rocha Marce-nak
(2:10.46) jutott.   

A tegnap délelõtti selejte-
zõkben két román is indult,
de egyik sem jutott a legjobb
16 közé. Alin Artimon
(1:52.93 – 200 m gyors) a
36., Ionela Cozma (56.69 –
100 m gyors) pedig 33. lett. 

Ma összesen öt döntõt
rendeznek, nõi 100 m gyor-
son és 100 m mellen, vala-
mint férfi 200 m vegyesen,
200 m gyorson és 1500 m
gyorson. Csütörtöki döntõ-
be jutásért úsznak nõi 200
m vegyesen és 100 m háton
valamint férfi 200 m mellen,
200 m pillangón és 50 m há-
ton. 

Francia és brit dupla a 
margitszigeti „vizes” EB-n

Fotó: archív

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


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

