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„Soha nem avatkoztam be a
Demokrata–Liberális Párt

(PD-L) életébe. Garantálhatom,
hogy ha megtettem volna, akkor
az alakulat politikája sokkal pre-
cízebb lenne, és nem tûrtem volna
el a pártot belülrõl bomlasztó nyi-
latkozatokat. Egyetlen olyan poli-
tikus sem maradt volna, aki nem
tartja tiszteletben a párt belsõ de-
mokráciájának aranyszabályát,
vagyis magunk között vitázunk,
de kifelé mindannyian ahhoz tart-
juk magunkat, amit a többség el-
határozott” – reagált Traian Bã-
sescu államfõ azokra az egyre so-
kasodó vádakra, hogy beavatko-
zik a PD-L mûködésébe.
Folytatása a 3. oldalon 

Alkotóközpont a Lombon

Több millió eurós, Romániában egyedülálló
beruházással mûvészeti központ épül a ko-
lozsvári Lomb dombon. „Kolozsváron a
mûvészetben hiányzik az összefogás, pedig
úgy sokkal eladhatóbb, hozzáférhetõbb len-
ne az egész” – magyarázta lapunknak
Claudiu N. Coºier, a projekt ötletgazdája.

új magyar szó
2010. augusztus 12., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2404 ▲
1 amerikai dollár 3,2555 ▲
100 magyar forint 1,5026 ▼

CFR: vonatra tett dolgozók

A vasúti szakszervezetek munkabeszünte-
téssel, illetve az állam beperelésével fe-
nyegetõznek abban az esetben, ha a kor-
mány véghezvinné a közlekedési minisz-
térium azon tervezetét, amely szerint ti-
zenháromezer alkalmazottat bocsát el 
a román államvasutaktól. 

Kultúra 8

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Simon Peresz Romániában

Bukarestbe érkezett tegnap este kétnapos
látogatásra az izraeli államfõ. Simon
Peresz Bulgáriából érkezett a román fõvá-
rosba, ahol ma felkeresi hivatalában
Traian Bãsescu államfõt, majd találkozik
a parlament házelnökeivel. 

Mintegy öt százalékot már emeltek termékeik árán a pékek, minthogy legutóbb húsz százalékkal drágábban szerezték be a lisztet Fotó: ÚMSZ/archív

Ellenzéki céltalanság
A nagy kérdés az: mi történik, ki követ-
kezik majd, és mit tesz Bocék távozása
után? Ez az amirõl – amint a mostani ta-

nácskozáson is kiderült –
az ellenzéknek fogalma

sincs. Sem a szociálde-
mokraták, sem a libe-
rálisok nem rendelkez-
nek nemcsak hogy

távlati, de közepes
távú stratégiával sem, 
még kevésbé konkrét
programmal. 

Bogdán Tibor

A tulajdonosok felelõtlensé-
ge és a hazai szabályozás hi-

ányosságai miatt virágzik Ro-
mániában az autólopás – állítja
a hazai rendõrség. Nagyon so-
kan szinte felkínálják tulajdonu-
kat a tolvajoknak, mert nem
gondoskodnak a jármûvek biz-
tonságos tárolásáról, megfelelõ
zárrendszerrõl, vagy a raktérben
jól látható, „csábító” helyen
hagyják értékeiket. Az illegáli-
san megszerzett gépkocsin vi-
szonylag könnyû túladni: a ha-
zai jogszabályok nem terhelik a
vevõre a vásárlás felelõsségét,
bárki következmények nélkül
válhat lopott autó tulajdonosá-
vá. Nálunk zajlik az európai ille-
gális autókereskedelem jelentõs
része. 7. oldal 

A lopott autók
paradicsoma

Sajátjait kritizálja
Traian Bãsescu

Esõ kelesztette kenyérár
A pékáruk ára is megérzi az árvizek miatt rosszabbul termõ búza drágulását

Mintegy 62 százalékkal csök-
kenti az árvizek veszélyének

kitett területek arányát a kor-
mány által tegnap elfogadott ár-
vízvédelmi stratégia – közölte

tegnap Borbély László. A kör-
nyezetvédelmi miniszter szerint
a következõ 25 évben Románia
17 milliárd eurót fordít árvízvé-
delemre. 3. oldal 

Borbély: felkészültünk az árra

Borbély László miniszter tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján

Mivel az esõzések miatt kevesebb és gyengébb minõségû az idei búzatermés, a szakemberek
akár harmincszázalékos áremelkedésre is számítanak, mely megjelenik majd a kenyér és más
péktermékek árában is. Bár a termés minõségére nem panaszkodnak, már sok pékség kényte-
len volt drágítani, másutt pedig most tervezik az áremelést. A sütõipari cégek azonban ennek
ellenére sem számolnak a vásárlóerõ jelentõs csökkenésével. A búza drágulását megerõsítette
az ÚMSZ-nek nyilatkozó Tánczos Barna mezõgazdasági államtitkár, aki rámutatott: stabili-
zálódnak ugyan az árak, de mindenképp magasabbak lesznek a tavalyi szintnél. 6. oldal 

Fotó: gov.ro



Hírösszefoglaló

Moszkvában jócskán megtisz-
tította a levegõt egy kedd esti

vihar, és az idõ le is hûlt az esõtõl:
tegnap reggel a levegõ káros-
anyag-tartalma többnyire már jó-
val a megengedett maximális
szint alatt volt – csak szénhidro-
génekbõl múlta felül mintegy 25
százalékkal –, és már látszott a
még halvány napsütés, de további
javulás egyelõre nem várható.
Országosan tegnap –a rendkívüli
helyezetek minisztériumának hi-
vatalos jelentése szerint – csak-
nem 600 tûz égett mintegy 93
ezer hektáron, s az oltáson a mi-
nisztérium részérõl mintegy 160
ezer ember, 26 ezer gép és tíz re-
pülõgép, illetve helikopter dolgo-
zott, de részt vesz a munkában a
hadsereg számos egysége és gépe,
valamint sok-sok civil önkéntes,
és külföldrõl már több mint 500
ember, 100 gép és 13 repülõgép is
segédkezik. Csökkent a nagy tü-
zek száma is: tegnap 56 ilyen
égett közel 59 ezer hektáron.
Ugyanakkor 4000 hektár sugár-
szennyezett erdõ is a lángok mar-
taléka lett a nyugati határvidéken,
ahol még a csernobili katasztrófa
nyomán emelkedett meg a radio-
aktivitás. Moszkva környékén,
részben a területén a keleti ré-
szekben ég sok tûz, és ott a legsû-
rûbb a füstköd, kedden alig 100-
200 méter volt a látótávolság. 
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Röviden

Rasszista késelõ tart rettegésben
három amerikai államot

Az FBI is beszállt annak a sorozatgyilkos-
nak a kézre kerítésébe, aki az elmúlt hetek-
ben három szövetségi állam területén húsz
embert késelt meg – jelentették tegnap
amerikai tévécsatornák. Az áldozatok kö-
zül öten életüket vesztették. A támadó a
rendõrség által kiadott körözés és fantom-
kép szerint fehér férfi, aki a húszas éveinek
végén vagy a harmincas éveinek elején jár.
A megtámadottak, kettõ kivételével, afro-
amerikai férfiak voltak. A támadások kö-
zül 16-ot a Michigan állambeli Flint város-
ban hajtották végre. A sorozatos késelések-
rõl kiadott híradások nyomán kiderült,
hogy a virginai Leesburgben három, az
ohiói Toledóban pedig egy hasonló eset
fordult elõ az utóbbi idõben. Az elkövetõ
kézre kerítésén hét bûnüldözõ testület –
köztük az FBI – dolgozik. 14 nyomozót ál-
lítottak rá arra, hogy megpróbálják meg-
akadályozni a további támadásokat.

Az orosz rabok több 
mint 90 százaléka beteg

TBC-vel, AIDS-szel és a hepatitisz több vál-
tozatával fertõzött az oroszországi foglyok
döntõ többsége – közölte tegnap a legfõbb
ügyész hivatala. A bejelentés szerint a jog-
erõsen elítéltek és az ítéletükre váró letar-
tóztatottak több mint 90 százaléka beteg,
köztük sokan súlyosan fertõzöttek. A bünte-
tés-végrehajtási rendszeren belüli egészség-
ügyi gondjai a pénzhiányhoz kapcsolódnak.
Idén a fogvatartottak orvosi ellátása számá-
ra szükséges összeg csupán negyede áll ren-
delkezésre, ez áll a fõügyészi hivatal közle-
ményében, amely szerint a problémákról tá-
jékoztatták Dmitrij Medvegyev államfõt.

WHO: gyógyszergyárak 
támogattak öt bizottsági tagot

Gyógyszergyáraktól kapott támogatást az
Egészségügyi Világszervezet 15 fõs különle-
ges bizottságának öt tagja – ismerte el teg-
nap a WHO. Ez a bizottság javasolta azt
több mint egy évvel ezelõtt, hogy ki kell
hirdetni a globális újinfluenza-járványt. Az
öt bizottsági tag olyan gyógyszergyáraktól
is kapott támogatást, amelyek az újinfluen-
za elleni vakcina gyártásában is érdekeltek
voltak. Az Egészségügyi Világszervezet a
bejelentés után közzé is tette a bizottsági ta-
gok listáját. A WHO bírálói régóta hangoz-
tatják az összeférhetetlenséget, sokan állí-
tották, hogy összefonódások vannak a
WHO és a gyógyszeripar között.

Újabb földrengés rázta meg Vanuatut

Újabb, ezúttal 6-os erõsségû földrengés
rázta meg a dél-csendes-óceáni Vanuatut
tegnap, azt követõen, hogy kedden egy en-
nél jóval erõsebb, 7,6-os fokozatú föld-
mozgást észleltek a szigetországban, jelen-
tette az amerikai földtani intézet (USGS).
A rengés fészke 41 kilométeres mélység-
ben a fõvárostól, Port Vilától 75 kilomé-
terre nyugat-északnyugatra volt.
Cunamiriadót nem rendeltek el. 

Kirgizisztán október 10-én választ

A kirgiz elnök október 10-re tûzte ki a par-
lamenti választásokat. Roza Otunbajeva
errõl szóló rendeletét tegnap hozták nyil-
vánosságra. A dokumentum utal arra,
hogy a választásokat a június 27-én nép-
szavazáson elfogadott új alkotmány ren-
delkezései alapján tartják meg. Az átme-
neti kormány feladata az lesz, hogy meg-
szervezze a választás zavartalan megren-
dezését. Kurmanbek Bakijev, a közép-ázsi-
ai volt szovjet köztársaság korábbi elnöke
a Biskekben tavasszal kitört zavargások
elõl menekült külföldre. Kirgizisztánban
Otunbajeva ellenzéki vezetõvel, korábbi
külügyminiszterrel az élén átmeneti kor-
mány alakult, amely már korábban kilá-
tásba helyezte, hogy az õsszel parlamenti
választásokat tartanak az országban.

Hírösszefoglaló

Több millió ember otthonát,
és hatalmas a mezõgazdasági

területeket elpusztított a pakisztá-
ni áradás. Az árvízkárosult milli-
ók egyelõre életben vannak, de
nem jutnak ételhez és vízhez sem.
Eddig körülbelül 1600-an haltak
meg a pakisztáni ár miatt, az
ENSZ sürgeti a nemzetközi ösz-
szefogást, több százmillió dollárt
szeretne összegyûjteni Pakisztán
megsegítésére. Az árvízi helyzet
Pakisztán északnyugati határtar-

tományában a legsúlyosabb, csak
ott 600 ezer ember van elvágva a
külvilágtól, de most már az or-
szág középsõ részén található
Pandzsáb, és a délen fekvõ
Szindh tartományt is elérte az ár.

Az ételcsomagok már elindul-
tak, a segélyosztást azonban nagy
mértékben nehezíti a környezet.
A BBC riportjában jól látható,
amint pár négyzetméternyi víz fe-
letti földdarabokon várakoznak
az áldozatok, és a segítõk heli-
kopterekrõl a vízbe dobálják a
csomagokat, ahonnan a lentiek

úszva próbálják menekíteni az
ételt. A pakisztáni meteorológiai
intézet szerint rekord mértékû víz
ömlött az országra július 28-án és
29-én, és duzzasztotta minden ed-
diginél nagyobbra az Indus és Ka-
bul folyókat. Ezeket a területeket
korábban ritkán sújtotta a mon-
szun. A Reuters által megkérde-
zett szakértõk szerint a minden
eddiginél nagyobb területet érintõ
áradásért a klímaváltozás közvet-
lenül felelõs, és a mostani kataszt-
rófa elõrejelzi a jövõbeni hasonló
történéseket. 

Kegyetlen monszun Pakisztánban

MTI

A szlovákiai 20 százalékos ki-
sebbségi hivatali nyelvhaszná-

lati küszöb csökkentését és bizo-
nyos esetekben ennek teljes eltör-
lését javasolja az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága Pozsony-
nak. A javaslatot a Regionális
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartájának alkalmazását ellen-
õrzõ második jelentés tartalmaz-
za, amelyet tegnap vitatott meg a
szlovák kormány.

Az ET jelentése rámutat: a 20
százalékos arány túlságosan ma-
gas, mivel a magyarokon kívül
más szlovákiai kisebbség gyakor-
latilag sehol, egyetlen települé-
sen sem éri el ezt az arányt. 
A szlovákiai kisebbségek és a
szakértõk szeretnék elérni, hogy a
hivatali nyelvhasználati küszöb
10 százalékos legyen. Ez a határ
alapvetõen a szlovákiai ruszinok-
nak, németeknek és a romáknak
használna. Magyar szempontból
csak mintegy kéttucatnyi telepü-
lést érintene. A nyelvhasználati
küszöböt a szlovákiai lengyelek
és bolgárok esetében töröltetné el
az ET. A pozsonyi kabinet eddig
errõl a követelésrõl nem volt haj-
landó tárgyalni az érintettekkel. 

Az európai testület azt is java-
solja, hogy javuljon a kisebbségi
tévé- és rádióadások hozzáférhe-
tõsége, finanszírozása  és támoga-
tása Szlovákiában. Bírálóan szól
arról, hogy a kötelezõ szlovák
nyelvû feliratozás gondot okoz a
kereskedelmi televízióknak. Po-

zsony szerint viszont Dél-Szlová-
kiában 18 magyar nyelven sugár-
zó helyi televízió van, s ez állító-
lag annak bizonyítéka, hogy a fel-
iratozás nem akadály. Emelni kel-
lene az ET szerint kisebbségi saj-
tó támogatását is. Az ellenõrzõ je-
lentés több ajánlást fogalmaz meg
a szlovákiai romákkal kapcsolat-
ban is.

A szakértõk által kidolgozott
dokumentum ajánlásai nem köte-
lezõ érvényûek, s minden állam
önállóan dönti el, mit fogad meg

azokból. Az ET ugyancsak ki-
emelten ajánlja Szlovákiának,
hogy biztosítsa a kisebbségi nyel-
vek tanítását minden szinten, s a
lehetõségekrõl tájékoztassa a szü-
lõket. A szlovák kormány tudo-
másul vette a dokumentumot. A
kisebbségi nyelvi charta szlováki-
ai alkalmazásáról szóló harmadik
jelentést 2012 novemberéig kell
kidolgozni. Szlovákiában 2002 ja-
nuár elsején lépett életbe a Regio-
nális vagy Kisebbségi Nyelvek
Európai Chartája. 

Moszkvában 
tisztul a levegõ

ET: túl magas 
a nyelvküszöb

Kétnyelvû helységnévtábla a felvidéki Ipolybalog bejáratánál

Az árvízkárosult milliók egyelõre életben vannak, de nem jutnak ételhez és vízhez sem

ÚMSZ

Bukarestbe érkezett tegnap es-
te kétnapos látogatásra az iz-

raeli államfõ. Simon Peresz Bul-
gáriából utazott a román fõváros-
ba, ahol ma felkeresi hivatalában
Traian Bãsescu államfõt, majd ta-
lálkozik a parlament házelnökei-
vel. A két elnök ma együtt vesz
részt azon a szertartáson, ame-
lyen a július 26-i helikopterben el-
hunyt izraeli és román katonákra
emlékeznek meg. Látogatása elõ-
estéjén az izraeli politikus interjút
adott a román közszolgálati tele-
víziónak, amelyben arról beszélt:
Románia „rendkívül jó” kapcso-
latokat ápol Izraellel. Peresz az
interjúban megköszönte a közel-
keleti béketárgyalások felgyorsítá-
sára tett bukaresti erõfeszítéseket.
Az izraeli államfõ Szófiában tár-
gyalt bolgár hivatali kollégájával,
Georgi Parvanovval. Közös sajtó-
értekezletükön sürgette a paleszti-
nokat, hogy kezdjék el a közvet-
len tárgyalásokat Izraellel, és fel-
vetette, hogy Bulgária lehetne e
tárgyalások helyszíne. Bulgáriá-
nak jók a kapcsolatai mind Izrael-
lel, mind a palesztinokkal. Az iz-
raeli államfõ kijelentette, hogy Iz-
rael részérõl nincs akadálya a
közvetlen tárgyalások elkezdésé-
nek, miután azok „a béke és a bé-
kés együttélés érdekeit szolgál-
ják”. Peresz megkapta a legma-
gasabb bolgár kitüntetést, a
Sztara Planinát (Balkán-hegység)
a bolgár-izraeli kétoldalú és a
nemzetközi kapcsolatok fejlõdé-
séhez való hozzájárulásáéért. Az
elnök programja végén találko-
zott a helyi zsidó közösség tagjai-
val a legjelentõsebb szófiai zsina-
gógában. Peresz az elsõ izreli ál-
lamfõ, aki a zsidó állam megala-
kulása óta Romániába látogat. 

Simon Peresz
Romániában



Folytatása a 3. oldalon

A közrádiónak adott interjújában
az államfõ meg is nevezte a reni-
tenseket: „Cristian Preda EP-
képviselõ, Sever Voinescu képvi-
selõ és Radu F. Alexandru szená-
tor nem lenne a pártban, ha azt én
vezetném”. 

Reagálnak a kritizáltak

„Igen, így lett volna” – reagált
az elnök nyilatkozatára Sever
Voinescu, aki az elnökválasztási
kampányban szóvivõként segítet-
te Bãsescut. A PD-L értelmiségi
körébe tartozó Voinescu hozzátet-
te: gondolkodik azon, hogy kilép-
jen-e a pártból. Egy másik kriti-
zált honatya, Radu F. Alexandru
szenátor visszautasította az elnöki
feddést, arra kérve Traian

Bãsescut, hogy ne mossa egybe
Voinescuval és Predával. „Az
utóbbi nehéz hónapok alatt senki
nem engedte meg magának a PD-
L-ben, hogy a kettejükhöz hason-
ló nyilatkozatokat tegyen. Egész
köteteket lehetne kiadni azokból a
kormányt és a pártot sárral dobá-
ló nyilatkozatokból, amelyeket
Voinescu és Preda tett az idõk so-
rán” – érvelt Radu F. Alexandru,
hozzátéve, nagyon meglepte,
hogy az elnök „összemosta” õket. 

Egység- 
vagy progresszív adó?

Traian Bãsescu államfõ szerint
a gazdasági válságból való kilába-
láshoz elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy egységadót vessenek ki
mindenféle bevételre, hiszen „egy
ország minden lakója köteles adót

fizetni”. Felhívta a figyelmet arra,
hogy jövõre a nyugdíjpénztári hi-
ány eléri a 3,6 milliárd eurót, ami-
bõl meg lehetne építeni a cernavo-
dai atomerõmû 3-as és 4-es reak-
torát. Hozzátette: tudja, hogy
népszerûtlen errõl beszélni, és al-
kalmat ad „Nuº és Felix média-
trösztjeinek” arra, hogy támad-
ják, de szembe kell nézni a való-
sággal és megoldást kell rá keres-
ni. Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök határozottan elutasítot-
ta Bãsescu felvetését, hangsúlyoz-
va, alakulata határozottan ellenzi
az 1000 lej alatti jövedelmek meg-
adóztatását. Szerinte differenciált
adórendszert kellene bevezetni. 

Nincs pénz templomokra!

A közrádiónak adott interjúban
az államfõ „nagyfokú elégedet-

lenségét” fejezte ki amiatt, hogy a
költségvetést úgy állították össze,
hogy az a kormánypárti képvise-
lõk érdekeit  szolgálja. „Hagyjunk
fel a fanariotizmussal, az ország-
nak nincs pénze a templomok épí-
tésére” – mutatott rá Traian
Bãsescu. Hozzátette: nem vádolja
lopással a honatyákat, de meg kell
érteniük, hogy jelenleg nem temp-
lomokat, hanem árvízi védõgáta-
kat kell emelni. 

Mikor lesz román euró?

Újra kellene gondolni az
eurózónához való csatlakozás
menetrendjét – adott hangot sze-
mélyes véleményének Traian Bã-
sescu a Radio România Actualitãþi
mûsorában. Az elnök szerint
nem sikerült csökkenteni a struk-
turális deficitet, illetve a deficit fi-
nanszírozásával is gondok van-
nak. Bãsescu elmondta, elvileg
nem lenne gond teljesíteni a
maastrichti kritériumokat és tar-
tani a 2014-es dátumot, azonban
félõ, hogy az ország gazdasága
még nincsen felkészülve az euró
bevezetésére. A közelmúltban
egyébként a jegybank kormány-
zója, Mugur Isãrescu is hasonló-
an nyilatkozott az euróövezeti
csatlakozásról. 

Rendkívüli napirend

Az államfõ üdvözölte az ellen-
zéki honatyák munkakedvét, akik
az általa javasolt ANI-törvény
mellett újabb jogszabályok napi-
rendre vételét javasolják a jövõ hé-
ten sorra kerülõ rendkívüli parla-
menti ülésszakon. „Az EU által
kért törvényeket sürgettem, mert
úgy gondoltam, hogy ne terheljük
meg a honatyákat a nyári vakáció
alatt. De ha õk túlórázni akar-
nak...” – fejtegette Bãsescu. 
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Jó hír: tömörül az ellen-
zék, feloldódnak a nagy-
részt egyéni hiúságból,
szûk csoportérdekekbõl
fakadó ellentétek; kör-
vonalazódik a reménye
annak, hogy végre tör-
ténik valami pozitív is

Romániában, ha egyéb
nem, hát legalább megbukik a tehetetlensé-
gét és hozzá nem értését mesteri módon bebi-
zonyító és arroganciával leplezni próbáló
Boc-kormány. Victor Ponta és Crin Anto-
nescu, miután hetek óta egyebet sem tett,
mint egymást mocskolta, most végre közös
asztalhoz ült, kidolgozni a következõ, együt-
tes lépéseket. 
Kevésbé jó hír viszont az, hogy a „kibékülési
találkozót” a Konzervatív Párt volt elnöke,
Dan Voiculescu, a Felix-néven elhíresült volt
szekus besúgó, a kétes hírû üzletember-poli-
tikus-médiamogul hozta össze, akinek eseté-
ben még Traian Bãsescu államfõvel is egyet
lehetett érteni, amikor több mint öt évvel ez-
elõtt bevallottan „erkölcstelen megoldásként”
vonta be az új kormánykoalícióba. 
Az sem kecsegtet túl sok jóval, hogy mellette
a tárgyalóasztalnál olyan, „lejárt szavatossá-
gi idejû” és nem kevésbé ellentmondásos poli-
tikusok is helyet foglaltak, mint a korrupció
vádja alól magát mindmáig nem tisztázó
Adrian Nãstase, illetve a „nagy kombiná-
tor”, magyarán a szálakat a színfalak mögül
húzogató, minden hájjal megkent Viorel
Hrebenciuc. Erõsen kétséges, hogy éppen õk
képviselnék a megváltással felérõ megújulást
hozó „új politikai elitet”.
Az pedig egyenesen aggasztónak mondható,
hogy a parlamentben a legutóbbi választások
óta ugyan kisebbségben lévõ, ám a felmérések
szerint, a mélyülõ válsághelyzet nyomán,
együttesen immár a szavazatok hatvan szá-
zalékára számítható ellenzék egyetlen célkitû-
zésének a kabinet megbuktatását tekinti.
Ami persze üdvözölhetõ szándék – de egyma-
gában kevés. Az utóbbi húsz év talán legerõt-
lenebb, leghatározatlanabb, legtöbbet hibázó
és legtöbb ígéretet megszegõ kormányának
napjai mindenképpen megszámláltattak: az
államfõ szeptemberig adott határidõt a vál-
ságkezelõ intézkedések gyakorlatba ültetésére,
és amit a kabinetnek nem sikerült megtennie
másfél év alatt, azt nehezen teszi majd meg a
hátralevõ fél hónapban. 
A nagy kérdés éppen az: mi történik, ki kö-
vetkezik majd, és mit tesz Bocék távozása
után? Ez az amirõl – amint a mostani ta-
nácskozáson is kiderült – az ellenzéknek fo-
galma sincs. Sem a szociáldemokraták, sem
a nemzeti liberálisok nem rendelkeznek, nem-
csak hogy távlati, de még közepes távra szóló
stratégiával, még kevésbé konkrét program-
mal. Az egyetlen elképzelésük valahogy így
hangzik: menjen a kormány, aztán majd
meglátjuk. 
Az „ellenzéki csúcstalálkozót” követõ nyilat-
kozatokban a távlatokról szó sem esett. Victor
Ponta nyilatkozatából is csak annyi derül ki,
hogy – a rohamosan mélyülõ válság közepet-
te – sikerült meghatározniuk legfõbb ellenfe-
lüket, a Demokrata Liberális Párt és Traian
Bãsescu személyében. Ehhez pedig nem lett
volna szükség másfél órás kupaktanácsra; ezt
akár egy kezdõ újságolvasótól is megtudhat-
ták volna.

Román lapszemle

Ellenzéki céltalanság

Bogdán Tibor

Tizenkét brassói polgár számláját ürítette
ki a Credit Europe Bank egyik munkatár-
sa, aki így több mint 1 millió lejt harácsolt
össze. (EVZ) Románia én így szeretlek!’
feliratú Kis-Románia térképpel illusztrálta
egy szélsõséges magyar internetes honlap
azt a cikket, amelyben Bogdan Diaconu
konzervatív párti képviselõt pellengérezi
ki Szegedi Csanád jobbikos EP-képviselõ
kitiltását célzó kezdeményezése miatt.
(România Liberã) Miközben a közalkal-
mazottak 25 százalékos lefaragásokat
nyögnek, addig a CFR Marfa privatizáció-
jával megbízottak két évig havi 5000 lejes
bonuszt kapnak fizetésük mellett. (Puterea)

Sajátjait kritizálja az elnök

ÚMSZ

Október 16-án mutatja be gaz-
dasági és szociális programját

a Szociáldemokrata Párt (PSD),
amelynek elnöke, Victor Ponta
tegnap „súlytalannak” nevezte
Traian Bãsescu államfõ azon kije-
lentését, hogy a két ellenzéki ala-
kulat nincs felkészülve a kor-
mányzásra. „Az államfõ kijelen-
tései a PSD-rõl komolytalanok
vagy hazugságok” – vonta le a kö-
vetkeztetést Ponta. A közrádió-
nak adott tegnap reggeli interjújá-
ban Traian Bãsescu azzal vádolta
a PSD-t és a PNL-t, hogy nyilat-
kozataikkal és inkompetenciájuk-
kal bebizonyították, alkalmatla-
nok a kormányzásra. „Akár hol-
nap hajlandó lennék megbízni
õket kormányalakítással, de mi-
lyen garanciám van arra nézve,
hogy végrehajtanák az ország
mélyreható reformját és kioltanák
azt a strukturális hiányt, amelyet
amúgy õk maguk halmoztak fel.
Mást se hallanánk, mint olyan fe-
lelõtlen nyilatkozatokat, mint
’Távozzon az IMF!’ és hasonló-
kat. Ezt nem tehetem. A jelenlegi
kormánykoalíció az egyetlen hite-
les politikai megoldás, amely fel-
vállalta az ország számára létfon-
tosságú strukturális átalakításo-
kat” – fejtegette Bãsescu. Az ál-
lamfõ elismerte, valós esélye van
annak, hogy a szociáldemokraták

által kezdeményezett bizalmat-
lansági indítvány megbuktassa a
Boc-kabinetet. „Ez elõfordulhat,
de jó, ha az ellenzék tudja, hogy
mit csinál. Ha kész folytatni azo-
kat a reformokat, amelyek végre-
hajtását Románia vállalta, akkor
legyen. De ha ezt elutasítják, és
csupán önös politikai érdekbõl
buktatják meg a kormányt, akkor
azt javaslom nekik, tartóztassák
meg magukat” – üzent a szociál-
demokrata és liberális vezetõknek
az államfõ. 

Ez utóbbi felvetésre válaszolt
Mircea Geoanã PSD-s szenátusi
elnök, aki úgy vélte, ha az ellenzé-
kiek „nem csak retorikailag egye-
sítik erõiket” és a bizalmatlansági
indítvány megbuktatja a Boc-kor-
mányt, akkor Traian Bãsescu ál-
lamfõ akaratától függetlenül kö-
zösen kormányozhatnak majd.
Mint ismeretes, az ellenzéki veze-
tõk összekülönböztek azon, hogy
mire szövetkeznek. Crin
Antonescu liberális elnök azt vetí-
tette elõre, hogy az ellenzéki pár-
toknak a bizalmatlansági indít-
vány utáni együttmûködésre is
kellene készülniük, Victor Ponta
szociáldemokrata vezetõ ellenben
úgy vélte, hogy egyelõre csak a bi-
zalmatlansági indítvány sikerére
kellene összpontosítaniuk. Szerin-
te a két párt közötti ideológiai kü-
lönbségek alaposabb tárgyaláso-
kat igényelnek. 

Kormányzásra kész ellenzék?

Sajátjai ellen fordult? Meglepõnek számít a Sever Voinescunak és Cristian Predának címzett elnöki kritika 

ÚMSZ

A következõ huszonöt évben
Románia 17 milliárd eurót

fordít árvízvédelemre – jelentette
be Borbély László környezetvé-
delmi miniszter, miután a kor-
mány elfogadta az ország árvízvé-
delmi stratégiáját. A dokumentu-
mot a zöld tárca szakemberei dol-
gozták ki. A 2010–2035-ös idõ-
szakra szóló árvízvédelmi straté-
gia a környezetvédelem, a fenn-
tartható terület- és városfejlesztés,
az erdõgazdálkodási problémák,
a szállítási infrastruktúra kiépíté-
se, valamint fenntartható turiz-
mus szempontjából közelíti meg a
vízgazdálkodással kapcsolatos
gondokat – emelte ki Borbély
László. Szerinte 2035-ig a 2006-os
károk mértékéhez viszonyítva 80
százalékkal fog csökkeni az árvi-
zek okozta kár. Az árvizek veszé-
lyének kitett területek aránya pe-
dig 62 százalékkal lesz kisebb. „A
Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium nem most, az árvi-
zek után kezdett el intézkedéseket
hozni. A Környezetvédelmi Alap-
ból a 2010–2012-es idõszakra 437
millió lejt különítettünk el vízügyi
infrastruktúrára. Ebbõl az összeg-
bõl idén 130 millió lejt fogunk köl-
teni” – hangsúlyozta Borbély. A
stratégiában foglalt intézkedések-
kel kapcsolatosan a környezetvé-
delmi miniszter kiemelte: Vízgaz-

dálkodási és Árvízvédelmi Ható-
ságot hoznak létre, amely az ösz-
szes, vízüggyel kapcsolatos fel-
adat koordinálásáért felel. Jelen-
leg egy olyan kormányhatározat-
tervezeten dolgoznak, mely alap-
ján a tárca átvenné a gátak me-
nedzsmentjét a Talajjavítási Ható-
ságtól. „Nem helyes, hogy a Víz-
ügyi és a Talajjavítási Hatóság is
feleljen a gátak menedzsmentjé-
ért. Ez utóbbi intézmény jelenleg
a Duna mentén 1110 kilométer
gát karbantartásáért felelõs” –
mutatott rá Borbély. Az árvíz-
megelõzési stratégia prioritásai
közül az újraerdõsítési progra-
mot, a védõsávok létrehozását, és
a vízmosások, talajcsuszamlások
megelõzését célzó befektetéseket
említette. „Három év múlva befe-
jezõdik az árvíz veszélyeztette te-
lepülések feltérképezése is” –
mondta a tárcavezetõ.

Az árvízvédelmi stratégia sze-
rint közel egymillió ember életét
veszélyezteti állandó jelleggel az
árvíz Romániában; 88 ezer házat
önthetnek el bármely pillanatban
a megáradt folyók, az állandó ár-
vízveszélyben levõ területek nagy-
ságát pedig egymillió hektárra be-
csülik a szakemberek. Az áradá-
sok és az ezeket követõ földcsu-
szamlások tavaly 156,4 millió lej
kárt okoztak Romániában, 2008-
ban viszont a pusztítás értéke elér-
te a 2,79 milliárd lejt. 

Borbély: felkészültünk az árra

Fotó: archív
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B. T.

A HotNews hírportál po-
pulista, fanyalgó válaszo-

kat kapott arra a kérdésére,
hogy az amerikai milliomo-
sok mintájára hajlandóak
lennének-e, a dúsgazdag ro-
mániai üzletemberek, média-
cézárok, politikusok maguk
is lemondani vagyonuk ötven
százalékáról.

Csodálatos gesztus, 
de…

A Forbes listán 400–450 mil-
lió eurós vagyonnal szereplõ
médiacézár, Sorin Ovidiu
Vântu kétféle – hivatalos és
„magánjellegû” – választ
adott. Utóbbiban felelõtlen-
ségnek mondotta azt, hogy
„kemény munkával és kocká-
zatok árán” összegyûjtött va-
gyona egy részérõl sportter-
mek, iskolák vagy úszóme-
dencék építésére áldozzon.
Hivatalosan viszont „kiváló
kezdeményezésnek” nevezte
az amerikai milliárdosok lé-
pését, amelyet õ maga is kö-
vetne – ha lenne vagyona.
„Nekem azonban nincs va-
gyonom és csak a pénzszer-
zéshez értek” – jelentette ki,
hozzátéve azonban: ha az ál-
lam szavatolná számára a va-
gyonteremtés lehetõségét, ak-
kor szívesen osztaná meg
pénzét a rászorulókkal.

A 275–300 millió vagyon-
nal szereplõ másik médiamo-
gul, Dan Voiculescu szegény
gyermekkorára hivatkozva
arról beszélt, hogy „bár-
mennyire is kapitalistát fara-
gott” belõle az élet, alapvetõ-
en mégis baloldali maradt.
Emlékeztetett rá, hogy éppen
a napokban javasolta a kor-
mányfõnek a nagy vagyonok
kemény megadóztatását. Így
természetesen feláldozná va-
gyona felét – pontosabban rá-
beszélné erre két lányát, ha
nem tartana attól, hogy a
pénz legalább felének nyoma
vész, ha állami ügykezelésbe
kerül.  Voiculescu amiatt is
aggódik, hogy adakozása
nyomán „mindenféle érdek-
csoport, politikai körök, bû-
nözõk céltáblájává” válna.
Így csak annyit tehet, hogy
saját jótékonysági alapítvá-
nyain keresztül pénzel karita-
tív akciókat. Afelõl viszont
nincs teljesen meggyõzõdve,
hogy a jelenlegi Romániában
érdemes lenne-e lemondani a
vagyon felérõl, hiszen a tár-
sadalomnak még jó ideig
szüksége lesz a hazaitõke
gyarapodására, az üzleti ága-
zat erõsödésére. 

Voiculescuhoz hasonlóan
válaszolt a kérdésre a 300
millió eurós vagyonnal jegy-
zett üzletember, Ovidiu Ten-
der is, aki az amerikai milli-
omosok döntését csodálatra

méltónak nevezte, õ maga vi-
szont nem vagyona felével,
hanem alapítványai útján le-
bonyolított akciókkal segít a
rászorulókon. Azt elismerte,
hogy az e célra fordított ösz-
szegek távolról sem teszik ki
vállalkozásai össznyeresé-
gének felét, de ígérete szerint
a jövõben növelni szeretné a
jótékonysági összegekre for-
dítandó összegeket. Azt sem
titkolta, hogy az amerikai
példát Romániában igen ne-
héz lenne követni, hiszen a
hazai milliárdosok ilyen te-
kintetben aligha jutnának
konszenzusra.

Kurta-furcsa válaszok

Az 1,2 milliárd eurós va-
gyon ura, Ioan Niculae üzlet-
ember ostobának mondotta a
HotNews kérdését, amelyre
ezért nem volt hajlandó vála-
szolni. 

Az együttesen 600 millió
eurót ügykezelõ Marius és
Emil Cristescu testvérpár
maga is kurta és furcsa vá-
laszt adott: nem tud mit
mondani, mivel nincs témá-
ban, majd, ha utánajár a dol-
goknak, akkor nyilatkozik.

Elan Schwartzenberg em-
lékeztetett rá, hogy tíz éven
át finanszírozta volt felesége,
Mihaela Rãdulescu karitatív
akcióit. Ha azonban volna
kétmillió eurója, akkor abból
nem mondana le egy millió-
ról, hanem üzletbe fektetné a
pénzt és a nyereségbõl juttat-
na a szegényeknek. Így
10–15 év alatt egymillió
eurónál jóval több pénzt ado-
mányozna a rászorulóknak. 

A vagyon Isten ajándéka

A 200 millió eurós va-
gyonra „taksált” Gigi Becali
a Egyesült Államok jellemzõ
stílusában válaszolt adta a
kérdésre, sûrûn hivatkozva a
Teremtõre – akivel egyéb-
ként õ rendszeresen alkuszik
és a Steaua focicsapatának
eredményeire. Szerinte az
amerikai milliomosoknak
muszáj volt megtenniük a
gesztust, mivel „vagyonukat
az Istentõl kapták”. „Aján-
dékba kapták, tovább kell
hát ajándékozniuk”. Mindez
megköveteli tõlük „a könyö-
rületességet és a szeretetet”.
A „utolsó ítéletkor Isten elõtt
ez a legfontosabb”. A maga
részérõl természetesen oda-
adná vagyona felét, már en-
nél is többet adott egyébként,
eddig 30 millió eurót jutta-
tott a rászorulóknak. Alapít-
ványnak azonban nem adna
pénzt, mert azt mások le-
nyúlnák.

A 200–210 milliós eurós
vagyon ura, a fösvénységérõl
nevezetes George Copos
meggyõzõdéssel állította,
hogy az amerikai példát négy
év múlva követni fogják a ha-
zai milliomosok is – már
ahány megmarad közülük.
Nem lenne kifogása az ellen,
hogy vagyona felét karitatív
célokra ajánlja fel, de fájlalja,
hogy az adományok összegét
nem lehet leírni az adóból.
Copos jótékonykodásnak ne-
vezte azt, hogy évi 6 millió
eurót fektet a Rapid focicsa-
patába, amibõl 3 milliót nyer
vissza. 

Adóleírás – Amerikában 
és itthon

Az Egyesült Államokban
a jótékonysági célokra befi-
zetett összegek 30-50 száza-
lékos arányban leírhatók az
adóból. Bizonyos esetékben
ez az arány akár a száz szá-
zalékot is elérheti, így tör-
tént ez például legutóbb a
haiti földrengés áldozatai-
nak juttatott adományok
esetében.

Romániában azonban a
karitatív célú adományok
nem írhatók le az adóból.
Az Adótörvénykönyv idevá-
gó rendelkezései értelmében
az adóból csakis az adózó
jövedelmek megvalósítására
fordított költségek vonhatók
le – a jótékonykodásra szánt
pénzek pedig nem tartoznak
ebbe a kategóriába.

Természetesen azt min-
denki tudja – maguk a román
milliomosok is –, hogy nem
ez a magyarázata annak,
hogy szép szavakkal ugyan,
de voltaképpen elzárkóznak
az amerikai „kollégák” pél-
dájának követésétõl. 

Jótékonykodás – román módra

Gyulay Zoltán

Egészen egyedülálló
kampánynak adott lökést

Bill Gates, a Microsoft alapí-
tója és Warren Buffett befek-
tetési guru: százmilliárdokat
kívánnak jótékony célra for-
dítani. Amint a kezdemé-
nyezésüknek híre ment,
negyven „sorstársuk” – köz-
tük olyan neves elõkelõsé-
gek, mint a médiamogul Ted
Turner és Michael
Bloombert New York-i pol-
gármester, az önmagában is
„valaki” David Rockefeller
vagy a Csillagok háborúja ren-
dezõje George Lucas – is fel-
iratkozott a listára.

A nagy trükk

Elsõ hallásra gigászinak
tûnik a kezdeményezés.
Mindazonáltal a szóban for-
gó urak a vagyonukat nem
még életükben kívánják jóté-

konykodásra fordítani, ha-
nem majd csak a haláluk
órájában testálják át ilyen
célra. És nyilatkozatuknak
sincs semmiféle kötelezõ ér-
vénye, csupán a lehetõséget
helyezték kilátásba.

Sokakat foglalkoztat azóta
is a kérdés: vajon csak egy
alaposan átgondolt hatalmas
PR-fogásról volna szó?
Buffett és Gates esetében az
ember szeretné másképp
hinni. A Forbes magazin listá-
ján a második helyre szorult
microsoftosnak megvan a
maga alapítványa, amelyre
rendszeresen utal át tisztes
összegeket. A ranglistán õt
követõ Buffett pedig már
2006-ban bejelentette, hogy
vagyonának 99 százalékából
alapítványt hoz létre. Az pe-
dig, hogy a mozgalmat meg-
alapító többi hírességet mi
mozgatja, hétpecsétes titok.

Az akció ennek ellenére
valóban gigászinak hat, és

azt mutatja, hogy a pénzügyi
válság mennyire megmoz-
gatta a szupergazdagok kis
szürke agysejtjeit is, és hatás-
sal voltak a világ más tájain
élõ milliárdosokra is.
Amúgy az Egyesült Álla-
mokban – igaz, papíron –
Bill Gates és Warren Buffet
kezdeményezésére az õket
követõ „negyvenek” mint-
egy százmilliárd dollárt
hordtak össze.

Kicsalogatott milliárdok

A két nevezett úr jószerivel
a világ legjobb telefonos ke-
reskedõje. Mindketten hete-
kig lankadatlanul csüngnek a
vonal végén, s a végén több
pénzt söpörnek be, mint
egyes EU-tagországok éves
bruttó nemzeti összterméke
(közönséges nevén GDP-je).
Bill Gates és felesége, Melin-
da vagyonát 53 milliárd dol-
lárra becsülik. Az 54 éves

férfi ennek nagy részét orvo-
si kutatásokra és a harmadik
világ megsegítésére fordítja.
Warren Bufett ugyan „mind-
össze” 47 milliárd fölött ren-
delkezhet, élete ennek elle-
nére csupán annyi pompával
teli, mint egy utazó kereske-
delmi ügynöké. A 79 éves
férfi elajándékozza a milli-
árdjait. Párosuk közösen hir-
dette meg a The Giving
Pledge (Adományígéret) el-
nevezésû programot, amely-
nek célja, hogy a lehetõ leg-
több milliárdot csalogassa
elõ a lehetõ legtöbb milliár-
dos zsebébõl (pontosabban
bankszámlájáról).

„A Forbes-lista mintegy
hetven nevét szólítottuk meg,
akikben valamilyen formá-
ban megbízunk” – nyilatkoz-
ta Buffett. A „valamilyen for-
mában” azt jelenti, hogy
megvolt a reményük azon
vagyon felének az odaaján-
dékozására, amely nemzedé-
kek során összegyûlt és át-
öröklõdött. „Néhányan ele-
inte nem mutattak hajlandó-
ságot, sokukat azonban vé-
gül is sikerült meggyõzni” –
tette hozzá a befektetési szak-
ember.

Szeretne tükörbe nézni

Mégsem mindenkit:
ahogy a szocializmus korá-
ban börtönbüntetés terhe
mellett mondani volt szo-
kás, a kijelölt önként jelent-
kezõk negyvenen marad-
tak. Néhány – már említett
és új – név: a Csillagok hábo-
rúja rendezõje, George
Lucas; a CNN-t megalapító
Ted Turner, a szállodaörö-
kös Barron Hilton és a ban-
kár David Rockefeller, az
ugyancsak számítástechni-
kában utazó Larry Ellison
(Oracle), valamint a divat-
tervezõ Diane von
Fürstenberg.

„A sikeres emberek figyel-
nek ránk New Yorkban” –
nyilatkozta Michael
Bloombert, civilben média-
vállalkozó, akit 18 milliárd
dollárra becsülnek. – „És
szeretnék még egyszer, utol-
jára a tükörbe nézni, amikor
végleg kihunynak a fények,
hogy azt mondhassam ma-
gamnak: oké, sikerült vala-
mit jobbítanod a világon” –
adta magyarázatát annak,
hogy miért vállalkozott a
részvételre az akcióban.

Az exkluzív klubnak
egyetlen szabálya van: a mil-
liárdosok adományának ki
kell tennie a legalább ötven
százalékot. A cél kijelölése
az illetõtõl függ. A két kezde-
ményezõ abból indul ki,
hogy a jótékonykodást válla-
ló minden hátsó szándék
nélkül cselekszik jót. És gent-
leman módjára viselkednek,
teljesen jóhiszemûen: „Nem
kötünk jogi érvényû szerzõ-
dést, az ígéret erkölcsi köte-
lességet jelent” – fûzte hozzá
Buffett. Ma már persze nem-
csak Amerikában, hanem a
világnak ezen a fertályán is
élnek milliárdosok, nem be-
szélve Ázsiáról. Buffett
mondta: „Bill és én az õsszel
Kínába utazunk, hogy né-
hány ottani gazdag emberrel
találkozzunk. Az adomá-
nyozás elõnyeire pedig
Bloombert igazi New York-i
módra világított rá: „Nem
akarom a gyermekeim életét
romba dönteni. Legyenek
meg a saját céljaik, és küzd-
jenek értük, ne mondják egy-
szerûen, hogy hé, én a sze-
rencsés spermák klubjának
tagja vagyok, és egyszerûen
a sikert is öröklöm vele.” 

Jó milliárdosok klubja: adó vagy adomány?
Alaposan felkavarta az állóvizet negyven amerikai milli-
árdos, aki a minap bejelentette: vagyonának legalább 
a felét jótékony célra fordítja. Bill Gates&Co. – így emle-
getik a „jó milliárdosok klubját”.

A romániai milliárdosokat nem hatotta meg amerikai 
„kollégáik” gesztusa, amellyel, a válsághelyzetre való 
tekintettel lemondtak vagyonuk felérõl. Mindenki tisztában
van azzal – maguk a román milliomosok is –, hogy nem 
az amerikai és a romániai adózási rendszer közötti alapve-
tõ különbségek miatt nem lennének hajlandóak követni
amerikai „kollégáik” elhatározását.

Ioan Niculae Sorin Ovidiu Vântu Fotók: archív



Az Egyesült Nemzetek Szervezetének genfi
rasszizmusellenes konferenciáján terítékre
került az erdélyi magyarság és kiemelten a
székelyföldi régió kérdése is. A résztvevõk
két, számos vonatkozásban eltérõ jelentést
hallgathattak meg. Egyrészt egy három
RMDSZ-es kormánytisztviselõt is tartalma-
zó román kormánydelegáció által beterjesz-
tett hivatalos jelentést, másrészt három er-
délyi civil szervezet, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács, a Bolyai Kezdeményezõ
Bizottság és a Pro Regio Siculorum Egye-
sület közös „árnyékjelentését”. 
A sajtóban a felek egymást vádolják, mond-
ván, hogy fellépésükkel ártanak a romániai
magyarság ügyének. Az RMDSZ, Asztalos
Csaba véleménye szerint azért, mert az
ENSZ konferencia nem az a fórum, melyen

az erdélyi magyarság közösségi
jogai képviselhetõk, az

ENSZ ugyanis az egyéni
jogok alapján áll. S való-
ban: a szervezet elnevezése

is mutatja, hogy létreho-
zói a nemzeten államot
értettek, ebben a fogal-
mi keretben pedig a

„nemzeti közösség”

fogalma gyakorlatilag értelmezhetetlen. Az
„árnyékjelentés” szövegezõi és elõterjesztõi
meg úgy vélik, hogy a kormánydelegáció-
ban részt vevõ RMDSZ-es képviselõk aláás-
ták az „árnyékjelentés” hitelét. 
Úgy tûnik, egyikük sem képes belátni,
hogy az volt a természetes,
ami történt. Az ENSZ
szakértõi a két eltérõ for-
rásból jóval hitelesebb ké-
pet kaphattak, s maguk ke-
rültek abba a helyzetbe,
hogy a két álláspont ellent-
mondó elemeit megpróbál-
ják valamiképpen összeegyeztetni. Az
ilyesfajta szellemi erõfeszítések többet
használhatnak a magyar ügynek, mint bár-
mely egyoldalú állásfoglalás vagy tényis-
mertetés. 
Az „árnyékjelentés” megfogalmazása és
beterjesztése nélkül a kérdéskör feltehetõ-
leg nem is kerülhetett volna az ENSZ elé.
A két jelentés meghallgatása már azért is
rendkívüli jelentõségû, mert ráterelhette a
figyelmet a kérdéskör összetettségére, arra,
hogy pusztán az egyéni jogok fogalmi
rendszerében az erdélyi magyarság és fõ-
ként a tömbben élõ magyar közösségek, a

Székelyföld és Partium bizonyos területei-
nek helyzete nem értelmezhetõ. 
Az sem jelentéktelen nyereség, hogy a kor-
mányzati sikerek elismerésével a kormány-
zásban részt vállaló magyar partner pozí-
ciói is erõsödhetnek. A román félnek rá

kell jönnie arra, hogy az
RMDSZ kormányzati
részvétele és a magyarság-
nak tett engedmények hiá-
nyában nemzetközi téren
nehéz helyzetekbe kerül-
het. Magyarán: a magyar
kérdést folyamatosan úgy

kell kezelnie, hogy az a magyar fél, vala-
mint a nacionalista beállítottságú román
közvélemény számára is valami módon el-
fogadható legyen. 
Az „árnyékjelentés” beterjesztése követke-
zésként az RMDSZ nézõpontjából is nye-
reséget jelenthet. Persze az elõnyökkel tud-
nunk kell élni. Be kell látnunk, hogy a poli-
tikában – a hazaiban és a nemzetköziben is
– bonyolult és csak nagyfokú intelligenciá-
val kezelhetõ sakkjátszmák folynak. Az,
ami ezeket a sakkjátszmákat leginkább
megzavarhatja, az elfogultság, a túlzott
személyi érzékenység és a nemzeti egység

(magyarán: kizárólagosság-igény) manipu-
latív hangoztatása. 
Mindkét félnek tudnia kell, hogy a másik,
eltérõ eszközökkel bár, de ugyanazokat a
célokat igyekszik szolgálni. Ezért az eltérõ
törekvések nem kizárják, hanem kiegészítik
egymást. 
Akkor azonban, ha törekvéseik komple-
menter jellegérõl megfeledkeznek, könnyen
le is rombolhatják egymás nehezen kivívott
sikereit. Ha a román kormányzat magyar
képviselõi nem ismerik el azt, hogy a romá-
niai magyarságnak a román politikai nem-
zetbe való közösségi integrációja mindkét
nemzeti közösség, a román és a magyar
szempontjából is jelentõs eredményekre ve-
zetett, az a román-magyar kapcsolatrend-
szer omolhat össze, amely ezeket a sikere-
ket lehetõvé tette. De ha nincsenek az „ár-
nyékjelentéshez” hasonló civiltársadalmi
kezdeményezések, a romániai magyar poli-
tizálás erkölcsi és politikai tartalékai is ki-
merülhetnek. 
A genfi fellépés annak ellenére is jelentõs
fejlemény volt, hogy magyar oldalról mind-
két fél elégedetlen a másik teljesítményével.
Az elégedetlenség mindkét esetben „jogos”
is – csak éppen nem szabad túlzásba vinni. 

– Ha pénzt dobnak bele, azt énekli: „Hazádnak rendületlenül!” 
Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba. Vártak, de nem hallottak sem-
mit. 
– Nem mûködik – mondta a portás.
– Mindegy – magyarázta a tanárnõ. – Ez a találmány nemcsak takaré-
kosságra, hanem hazafias gondolkodásra is nevel. 
– És sohasem akadt neki pártfogója? – kérdezte egy lány.
– Soha. Magányosan, meg nem értve öregedett meg.
– Egyetlen terve se valósult meg?
– Ebben az országban? – legyintett a portás. – Nálunk így múlik el egy
emberi élet. 
Mindenki hallgatott. Meglegyintette õket a nemzeti tragédia szele. 
– Ez pedig: Gagarin õrnagy! – mutatott egy színes képre a portás. 
– Ismerték egymást? 
– Sajnos, nem. 
– Kinek a hibájából? 
– A találkozás nem jött létre – mondta kitérõen a portás. Már csak egy
vitrin volt hátra.
– Ez az a Dolgozó Hetijegy, mellyel munkába járt… Hubauer Sándor
szerényen és visszavonultan élt, nem kért, nem is várt kiváltságokat.
Reggelije: fél liter tej, tíz deka parizer, kenyér. 
Körüljárták a tejet, parizert, kenyeret. Volt, akinek könnybe lábadt a szeme. 
Elköszöntek, sorba álltak, kivonultak. Egy hét múlva dolgozatot írtak:
„Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?” Az ifjúságot csak
látványos dolgok lelkesítik; oldalakat írtak a Mátyás–templomról, egy
önkiszolgáló büférõl, az Országzászlóról… A Hubauer Sándor Emlékki-
állításról alig valamit. Ilyenek ezek a mai fiatalok. 
De nem baj. Majd egyszer. Majd húsz, harminc év múlva. Majd negy-
ven év múlva. Akkor majd eszükbe jut Hubauer! 

Örkény István: Magyar Panteon 

Komplementer elégedetlenségek 

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. augusztus 12., csütörtök   www.maszol.ro 5

Barack Obama az óceánon túlról szereti a törökö-
ket, makacsul pártolva azok Uniós tagságát, s bár
ez hasonlít ahhoz, hogy ha muszáj, pár órára a
szomszéd diszkréten elnevelt kisfia is vonzó lehet,
törekvése érthetõ: Ankarára szüksége van a Közel-
Keleten. A La Manche-on túli szigetrõl, David
Cameron brit miniszterelnök is lelkéhez közelálló-
nak tartja (Tony Blair nyomdokain haladva) a tö-
rökök csatlakozását, õ az európai iszlámellenesség
oldását és az Unió komor keresztény blokkjának
spontánabbá tevésének garanciáját látja az új tag-
államban. A májusban meglepõen kialakuló, de
üresjáratú Irán–Brazilia–Törökország nukleáris
problémamegoldó triász brazil tagjának szintén
érdeke Ankara boldogsága, bár õ ebbõl a szem-
pontból inkább fontosnak tartja, hogy a figyelem
középpontjába kerüljön a világméretû probléma
látszatmediálása révén. Ezzel szemben Ankará-
nak viszont már egyáltalán nem érdeke az izraeli-
palesztin békefolyamat közvetítése, ugyanis az
Iránnal való kamugyanús nukleáris-biznisz által,
valamint a legutóbbi flottillaügy kiprovokálásával
fényévekre távolodott eddigi (mindenki által üdvö-
zölt) békéltetõ irányvonalától. Az Unió akarja-féli
a török jelenlétet, a „speciális státusú felvétel-vá-
rományos” meghatározás elkötelezõbb megváltoz-
tatásától viszont még ódzkodik, és mostanában
inkább az Irán elleni szankciók szigorításán dol-
gozott. Így tilos például az európai cégeknek,
hogy iráni olaj, vagy gázbefektetésekben gondol-
kozzanak, Ahmadinezsád országának komoly vál-
lalatai pedig fojtogatóan-engedélykötelesek,
amennyiben adott dollárplafont meghaladó külföl-
di tranzakciókba akarnak bocsátkozni.
Ebben az összefüggésrendszerben jelent meg nem-
rég az olajügyekkel megbízott iráni miniszter,
Masoud Mirkazemi bejelentése, amely egy, a tö-
rökökkel építendõ gázszállító hálózat létrehozá-
sáról szól. A majdnem másfél milliárd dolláros
közös befektetés, amennyiben létrejön, három
éven belül napi 50–60 millió köbméter gázt szál-
lítana Törökországba és Európába. Ankara hirte-
len sürgetõnek érezte, hogy pontosítson: török
részrõl nem állami, hanem magánvállalat érde-
kelt az ügyben. Irán szankciós megkötésekbõl va-
ló kitörési kísérlete érthetõ. Az Erdogan minisz-
terelnök által tulajdonképpen (félre)vezetett ázsi-

ai-európai törökök azonban, az
EU szigorításoktól való eltérés

miatt, tovább távolodhatnak a tag-
ságtól. Másrészt, amennyiben

mindebbõl megvalósul valami,
kérdés, hogy nem gyõz-e a megbíz-

hatatlan orosz gáztól való féle-
lem, és válik hirtelen ideálisan
européer kereskedelmi partner-

ré Irán?Ady András
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Ha azonban törekvéseik
komplementer jellegérõl
megfeledkeznek, lerom-
bolhatják egymás nehe-
zen kivívott sikereit. 

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Meglehet, hogy a mûvészet nem más, 
mint a szervezet egy válasza a saját korlátozott

emlékezetére.” Joseph Brodsky

Az árnyék nem hazudik

Akkor majd Hubauer!

Biznisz iz biznisz? 
A nap címe. Radu F. Alexandru védelmé-
re kel Bocnak, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az eredeti forrás tulajdon-
képpen a 22 címû folyóirat, amely interjút
közölt Radu F. Alexandru szenátorral. A
fõ megállapítása nagyon kemény, és alátá-
masztja a PD-L vezetõségének egy része
és az államfõ közötti szakadék elmélyülé-
sét: „Traian Bãsescu aláássa pártunk elnö-
kének a tekintélyét.” Kérdés, hogyan fogja
lenyelni az államelnök ezt a bírálatot; mert
a másik vád ellen, miszerint a legtöbbet
akkor ártott, amikor elvtelen kormányszö-
vetségbe kényszerítette a PD-L-t a PSD-
vel, nem nagyon tud védekezni. 

Nem elég emlékezni. Interjú a román
közszolgálati televízióban Simon
Pereszszel, Izrael állam karizmatikus elnö-
kével, nem utolsósorban a kiváló baloldali
gondolkodóval. A Holokausztról mondja
Peresz: nem elég visszaemlékeznünk a tör-
téntekre, tudatosítanunk kell, mit kellett
volna tennünk, hogy elkerüljük mindazt,
ami történt. És tudatosítanunk kell, tesz-
szük hozzá, hogy milyen veszélyek fenye-
getnek jelenleg. A csíkszeredai otromba
megnyilvánulás, a hosszú ideig olvasható
gyalázatos antiszemita szöveg felveti a he-
lyi vezetõk, döntéshozók felelõsségét. Ám-
bár mit lehet elvárni egy megyei elnöktõl,
aki maga is a szélsõjobbal cinkoskodik? És
mit csinál(t) a polgármester? És mi a rea-
gálása az RMDSZ központi vezetésének?
Nem lesz elég majd visszaemlékezni a
történtekre!...

Minden fõ. Sejtettük, hogy ez lesz belõle,
de idézzük, már az uborkaszezoni borza-
dálykeltés kedvéért is: az Adevãrul utána-
járt (nem volt nehéz), és kiderítette, és
megírja, hogy a Fekete-tenger hõmérsékle-
te elérte a sohasem tapasztalt 30 Celsius
fokot. Innen az összeállítás címe is: Fõ a
Fekete-tenger! Nekünk meg fõ a fejünk, kü-
lönösen, ha ott nyaraló családtagjainkra,
ismerõseinkre, barátainkra gondolunk.

A nap álhíre. Traian Bãsescu eltökélte,
hogy beadja a válópert, csak még nem tud-
ja, hogy Boc ellen, vagy a Pred–-Voinescu
páros ellen-e. De kire marad a gyermek,
vagyis az egyre kisebb pedálka?



Elrebbent befektetõk

Huszonkilenc százalékkal
esett vissza Romániában a
közvetlen külföldi befekteté-
sek értéke az elsõ félévben.
A tavalyi év hasonló idõsza-
kában beáramlott 2,5 milli-
árd euróhoz képest idén csu-
pán 1,83 milliárd érkezett az
országba beruházások útján.
A jegybank adatai szerint
míg 2008-ban az idegentõke-
beáramlás a költségvetési hi-
ány közel 97 százalékát fe-
dezte, ez idén alig ötven szá-
zalékot tett ki.  

Nõtt az infláció

Júliusban 2,58 százalékkal
nõttek a fogyasztói árak Ro-
mániában az elõzõ hónap-
hoz képest, miután a kor-
mány öt százalékponttal 24
százalékra emelte a forgalmi
adót. Az Országos statiszti-
kai hivatal adatai szerint az
éves infláció 7,14 százalékra
nõtt a korábbi 4,38 százalék-
hoz képest. A növekedést
leginkább a nem élelmisze-
rek árainak emelkedése befo-
lyásolta: a cigaretta 9,47 szá-
zalékkal, a villamos energia
és a gáz 4,2 százalékkal ke-
rül többe.

Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt, Totka László

Bár a hazai búzatermés
minõségére nem panasz-

kodnak, már sok sütõipari
vállalat kénytelen volt ke-
nyér- és pékáruit drágítani,
másutt pedig tervezik az ár-
emelést. Az árakat egyrészt
az vitte fel, hogy az esõzések
miatt a romániai termés
mintegy harmada alkalmat-
lanná vált a pékipari feldol-
gozásra, másrészt pedig a ga-
bona világpiaci helyzete is
kedvezett a spekulációknak.
A pékipari egységek ennek
ellenére sem számolnak a vá-
sárlóerõ jelentõs csökkenésé-
vel – azzal érvelve, hogy ke-
nyérre mindennap szükség
van, aki pedig naponta köl-
tött kiflire vagy péksüte-
ményre, ezután is megteszi.

Napi négy banival több

A Székelyföldön két egysé-
get mûködtetõ Friske Pan tu-
lajdonosa, Bãcescu Piroska
érdeklõdésünkre elmondta,
annak ellenére, hogy leg-
utóbb az idei liszt rossz mi-
nõségével  riogatták, ennek
éppen ellenkezõjét tapasztal-
ták. „Bár a legutóbbi vásárlás
során tapasztaltunk némi
drágulást, az csak annyival
volt több, amennyit a meg-
növekedett hozzáadottérték-
adó (áfa/tva) miatt tettek rá.
Termékeink árán egyelõre
nem emeltünk, de, ha a kö-
vetkezõ adag gabonát még
ennél is drágábban tudjuk be-
szerezni, akkor mi is kényte-
lenek leszünk drágítani” –
summázta a pékség vezetõje.

Bíró Andrástól, a székely-
udvarhelyi Panos Kft. vállal-

kozás egyik tulajdonosától
megtudtuk, hogy õk már et-
tõl a héttõl  kezdõdõen kény-
telenek voltak öt százalékot
emelni termékeik árán, hisz
legutóbb már húsz százalék-
kal drágábban szerezték be a
lisztet. A cégvezetõ számítá-
sai szerint a mostani drágí-
tást figyelembe véve naponta
3-4 banival kerül többe egy
személy kenyérfogyasztása –
ha egy négytagú család átla-
gos, napi egy kilót kitevõ
szükségletét vesszük figye-
lembe.

Árvíz áremeléssel

Mivel az esõs idõjárás mi-
att kevés és gyenge minõsé-
gû lesz a Kovászna megyei
búzatermés, a szakemberek
akár harmincszázalékos ár-
emelkedésre is számítanak,
mely megjelenik majd a ke-
nyér és péktermékek árában
is. Könczei Csaba, a Ko-
vászna megyei Mezõgazda-
sági Igazgatóság vezetõje
szerint a hónapokig tartó
esõzések miatt a gazdák na-
gyon megkéstek az aratás-
sal, hiszen normális esetben
augusztus elejére be szokták
azt fejezni, de idén a föld
nedvessége miatt nem tud-
tak dolgozni. 

Értesülésünk alapján Há-
romszéken húszezer hektár-
nyi területen termett búza,
melyet csupán 75 százalék-
ban tudtak eddig learatni és
csépelni. Könczei szerint Há-
romszéken mintegy har-
mincszázalékos terméski-
esésre számítanak a szeszé-
lyes idõjárás miatt, de ezt a
problémát tetézi, hogy az
aratható gabona minõsége is
gyenge lesz. Elõrejelzések

szerint hektáronként idén
alig 2800–3000 kilogrammos
átlagtermés lett, szemben a
tavalyi 4000 kilós hozammal.
(Idén a megtermett gabona
5–10 százaléka már kalász-
ban kicsírázott, ezért ezt csak
takarmányozásra lehet hasz-
nálni.) 

Bodor Lóránt, a sepsi-
szentgyörgyi Mimy Zup üz-
letlánc és pékség ügyvezetõje
lapunk érdeklõdésére el-
mondta: a malomtól, ahon-
nan a lisztet beszerzik, már
jelezte, hogy a hónap végén
áremelkedésre számíthatnak.
Jelenleg 0,86 bani a liszt kilo-
grammonkénti ára, míg a ga-
bona ára 0,60 bani körül mo-
zog – a drágulás a 30 százalé-
kot is elérheti. Bodor szerint
a nagyobb forgalmú pékipari

cégek esetleg felvállalhatnák,
hogy csökkentik árrésüket, és
a drágítással csak részben ter-
helik vásárlóikat, de a kis cé-
gek termékeinek áraiban biz-
tosan tükrözõdik majd a ga-
bona árának emelkedése. 

Zsugorodó 
„malomkerék”

Az bizonyos, hogy a kister-
melõk és -vállalkozók jobban
ki lesznek szolgáltatva a ga-
bonapiac szeszélyeinek. Há-
romszéken, Uzon és
Szentivánlaborfalva térségé-
ben például a lakók java ré-
sze „pityókás” házikenyér- és
kürtõskalácssütésbõl teremti
meg a napi betevõt. A házi-
asszonyok éjszakánként sütik
a szekérkeréknyi házikenye-

reket, melyeket napközben a
11-es országút mentén (Bras-
só és Sepsiszentgyörgy kö-
zött) levõ bódékban árusíta-
nak. Kérdésünkre több eladó
is aggodalmát fejezte ki a csa-
ládi vállalkozást illetõen, mi-
vel lisztigényüket teljes egé-
szében a piacról fedezik, és
nincs is lehetõségük nagyobb
mennyiségû vésztartalékot
raktározni. Elmondásuk sze-
rint kénytelenek lesznek drá-
gítani – vagy a drágítás mér-
tékével arányosan csökkentik
a házikenyér méretét, így
tartva a régi árszintet. 

A drágulás 
borítékolható

Mint minden évben, idén
is biztosan lesz búzaimport

Romániában, ám ez nem je-
lenti azt, hogy a hazai ter-
més ne tudná lefedni a bel-
földi szükségleteket – mond-
ta el az ÚMSZ megkeresésé-
re Tánczos Barna, a mezõ-
gazdasági tárca államtitká-
ra. „Tavaly hatszázezer ton-
na import búza érkezett az
országba, míg a román
készletbõl több mint 2,5
millió tonnát exportáltunk.
A minisztérium legfrissebb
adatai alapján több mint 5,2
millió tonna búzát arattak
idén Romániában, a hazai
piac szükséglete pedig vala-
mivel hárommillió tonna fö-
lött van” – tudtuk meg Tán-
czostól. 

Meglátása szerint a hazai
termelõk valószínûleg ex-
portálni fognak, fõleg most,
amikor az árak a nemzetkö-
zi piacon egyre magasab-
bak. A behozatalt szintén
az árak alakulása fogja be-
folyásolni, a felvásárlók na-
gyon figyelik, hogy hol kap-
nak jó minõségû búzát ol-
csóbban. „A drágulást min-
denképp borítékolni lehet: a
tõzsdén már kétszáz euró
felett van a búza tonnája,
ami annak köszönhetõ,
hogy az exporttilalom beje-
lentése sokkolta a piacot.
Amint ez a hullám lecsen-
desedik, stabilizálódni fog-
nak az árak, azonban bizto-
san magasabbak lesznek,
mint tavaly” – mutatott rá
az államtitkár.

Könczei Csaba azt taná-
csolja a termelõknek, hogy
ha megtehetik és van raktáro-
zási lehetõségük, akkor vár-
janak az eladással szeptem-
ber-októberig, mert akkorra
stabilizálódik a gabona ára
nemzetközi szinten. 
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Esõvel kelesztett kenyérárak

ÚMSZ

Közel tizenháromezer
alkalmazott elbocsátását

tervezi a közlekedési mi-
nisztérium a román állam-
vasutaknál (CFR). A leépí-
tés – melyet szeptember vé-
géig szándékoznak végre-
hajtani – a veszteséggel mû-
ködõ állami vállalat vala-
mennyi részlegét érintené.
Ezen belül a teherszállító
részlegen ötezer munkástól
válnának meg, míg a sze-
mélyszállító részlegen 3900

személlyel csökkenne az al-
kalmazottak száma. (A
CFR idén tavasszal már 10
361 személyt bocsátott el,
többségüket, 6 700 személyt
a teherszállító részlegtõl,
amelynek forgalmát draszti-
kusan csökkentette a gazda-
sági válság.)

A vasúti szakszervezetek
munkabeszüntetést helyeztek
kilátásba arra az esetre, ha a
román kormány ténylegesen
végrehajtaná tervét. Iulian
Mantescu szakszervezeti ve-
zetõ a Mediafax hírügynök-

ségnek elmondta, hogy nem
értenek egyet az elbocsátá-
sokkal, és a terv szerintük ki-
vitelezhetetlen, mivel a válla-
latnak nincs pénze újabb
végkielégítésekre. Végkielé-
gítés nélküli elbocsátás ese-
tén pedig hátrányos megkü-
lönböztetésben részesülné-
nek azok a dolgozók, akik
most vesztik el az állásukat a
tavasszal elbocsátottakkal
szemben – magyarázta a
szakszervezeti vezetõ, aki a
román állam beperelését is
kilátásba helyezte. 

CFR: vonatra tett munkások
K. Zs.

A pénzügyõrség és a
pénzügyi hivatalok ellen-

õrein kívül már a gazdasági
rendõrség is vizsgálhatja a
vállalkozások könyvelését,
hívta fel a figyelmet Ioan
Crãciun. A Kovászna me-
gyei rendõrség gazdasági
osztályának parancsnoka
szerint a kormány 54-es szá-
mú rendelete lehetõvé teszi,
hogy a rendõrök önállóan is
ellenõrizzenek, miután eddig
más pénzügyi ellenõrzõ szer-
vekkel közösen alkottak egy
csapatot. „Nem akarjuk zak-
latni a vállalkozókat, tehát
csak oda megyünk, ahol meg-
alapozott gyanú van adócsa-
lásra, vagy más gazdasági
bûncselekményekre” – fejtet-
te ki sajtótájékoztatóján
Crãciun. Hozzátette: a gaz-
dasági rendõrség a tisztessé-
ges üzletembereket támogat-
ja, felszámolva az adócsaló,
„nem lojális konkurenciát”. 

Az év elsõ hét hónapjának
mérlege alapján Kovászna
megye országos szinten 26.
helyen áll  az ezer lakosra ju-
tó gazdasági bûncselekmé-
nyek tekintetében, ám ez
„elõkelõ” helyezésnek szá-
mít, figyelembe véve, hogy

Háromszéken az átlagnál ke-
vesebb a cég – mondta a
rendõrtiszt. Az általuk feltárt
gazdasági bûncselekmények
egyharmada adócsalás: a je-
lenlegi 350 vizsgált ügybõl
110 ilyen eset. „Nagyon ré-
sen kell lenniük – mondta
Ioan Crãciun. – Mivel az eu-
rópai uniós országok közti
hozzáadottérték– adó- (áfa/
tva) befizetésre az ellenõrzõ
szervek nem voltak eléggé
felkészülve, elõfordult, hogy
szerb állampolgárok által ala-
pított három kovásznai cég
uniós tagországban hatalmas
mennyiségû árut vásárolt fel,
majd miután Romániában
túladtak az árun, eltûntek,
5,4 millió lej be nem fizetett
áfa összegével károsítva meg
az államkasszát.” A rendõr-
ség gazdasági osztályvezetõje
felhívta a figyelmet, hogy
már tízezer szál bélyeg nélkü-
li cigaretta és kétszáz liter bé-
lyeg nélküli szeszes ital bir-
toklása is bûncselekménynek
minõsül. A tapasztalatok
szerint gazdasági válságban
nagy a kísértés az adócsalás-
ra és a csempészetre, így Há-
romszéken jelenleg is mint-
egy 7–8 tonna elkobzott
csempészett szesz van a rak-
táron. 

Adócsalók alkonya?Röviden

Akinek lehetõsége van, õszig várjon az eladással – tanácsolják a szakértõk a búzatermelõknek Fotó: MTI

Tizenháromezer vasúti alkalmazott elõl mehet el szeptemberben az „utolsó vonat” Fotó: archív
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Kovács Zsolt

„Szezonja” van az autó-
lopásnak – figyelmeztet

tegnapi közleményében az
Országos Rendõr-fõkapi-
tányság, az idei évben rekor-
dot döntött az illegálisan el-
tulajdonított autók száma.
Egyre több romániai tolvaj
„dolgozik” külföldön, de a
hazai gépkocsik sincsenek
biztonságban: a rendõrség
összeállította a legveszélyez-
tetettebb autók listáját. 

Legális illegalitás

A statisztikák szerint a Da-
cia személygépkocsik bizo-
nyulnak a legkönnyebben
megszerezhetõ prédának, a
tolvajok azonban nagyon sze-
retik a német gyártmányú jár-
mûveket is. A hatóságok szá-
mos, eltulajdonított Volkswa-
gen, BMW, Audi és Merce-
des típusú gépkocsi után nyo-
moznak. A francia autókat a
Renault képviseli a „sikerlis-
tán”, a Citroenre és a Peuge-
ot-ra azonban ritkán csapnak
le a tolvajok. Viszonylagos
biztonságban a rendõrség
adatai szerint az Opel, a
Ford, a Deawoo, a Škoda, a
Fiat, a Volvo, a Honda, a To-
yota és a Hyundai márkajelû
autók vannak. 

Az eltulajdonított jármû-
vek rendszerint alkatrészként
végzik, de a lopási kedvet az

is erõsíti, hogy nálunk sokkal
egyszerûbb a gépkocsi-adás-
vétel: jogszabály óvja a „vá-
sárlói jóhiszemûséget”, az új
tulajdonos már nem felel az
autó eredetéért. A hazai köz-
utakon a hivatalos adatok
szerint ezer, Nyugat-Európá-
ban eltulajdonított jármû
közlekedik „tisztán”, vagyis
az adásvételi feltételek betar-
tása mellett.  

Zsákbamacska

Autólopás szempontjából
„fertõzöttnek” számít Há-

romszék is, tavaly egy teljes
bûnelkövetõi hálózatot gön-
gyölítettek fel itt. „A határo-
zott rendõri fellépésnek kö-
szönhetõen ebben az évben,
az országos tendenciával el-
lentétben, csökkent az ilyen
jellegû visszaélések száma”
– tájékoztatott Buzsi And-
rea rendõrségi szóvivõ. A
szóvivõ lapunknak elmond-
ta, az idei év elsõ felében hat
autólopást jelentettek be a
megyében, a nyomozás öt
esetben igazolta a visszaélés
tényét. Ezzel szemben a ta-
valyi év elsõ felében 11 pa-

naszt tettek a károsultak, és
hat esetben igazolódott be,
hogy a jármûvet valóban el-
lopták. Buzsi Andrea sze-
rint a többi esetben az tör-
tént, hogy tulajdonos elfelej-
tette, hová parkolta autóját,
és ijedtében riasztotta a
rendõrséget, majd késõbb
kiderült, hogy fölösleges
volt az ijedelem. 

Van ellenszer

Dumitru Ungureanu rend-
õrtiszttõl megtudtuk, a lopott
autókat jóval a piaci ár alatt

értékesítik. A rendõrtiszt pél-
daként említette azt az esetet,
amikor a Sepsiszentgyörgy
melletti Kilyénbõl elloptak
egy 18 ezer euró értékû ATV-
t, amelyet alig 1800 euróért
adtak el egy rozsnyói férfi-
nak. A háromszéki rendõrök
ugyanakkor elkaptak egy za-
bolai fiatalokból álló autó-
tolvaj-bandát, akik miután el-
lopták az autót, átfestették,
módosították az azonosító
számát és Nagybányán adták
el azt alkatrésznek.

Külföldrõl 22 luxusautót
hoztak be az országba és írat-
tak be forgalomba az elköve-
tõk olyan személyek nevére,
akik a tulajdonos cserérõl
nem is tudtak. A lopott autók
között volt Bentley, Merce-
des, BMW és Škoda is. A
rendõrök arra figyelmeztet-
nek, hogy egyetlen módon
kerülhetõ el a lopott jármû-
vek vásárlása, ha a kiszemelt
autót az új tulajdonos meg-
vizsgáltatja a Román Autó-
nyilvántartó (RAR) szakem-
bereivel. 

„Amennyiben másodkéz-
bõl kíván valaki autót vásá-
rolni, akkor a gépkocsi ere-
dete leellenõrizhetõ a
www.igpr.ro/furtauto/furtau-
to.aspx honlapon is” – fi-
gyelmeztetnek a szakértõk,
akik szerint ez a forrás ak-
kor célravezetõ, ha az autó
azonosítószámát nem mó-
dosították. 

A lopott autók paradicsoma

HIRDETÉS

A lopott gépkocsik  többsége az autóbontóba vagy az itthon felületesen ellenõrzött autópiacokra kerül 

Könnyebb lesz 
az ügyintézés

Egyszerûsíti az egészségügyi
alkalmazottak munkájához
szükséges iratok kibocsátását
a szaktárca: 2010. szeptem-
ber 1-jétõl a kérelmezõknek
nem kell a fõvárosba utazni-
uk a dokumentumokért.
Ezentúl a megyei egészség-
ügyi igazgatóságokon kell a
kérvényt benyújtani az orvo-
si, fogorvosi, gyógyszerészi
szakvégzettséget igazoló pa-
pírokért, a fõorvosi vagy
szakorvosi oklevélért. Itt bo-
csátják ki az alkalmassági bi-
zonyítványokat és a szaktan-
folyamok elvégzését igazoló
iratokat is. 

Jön a pótérettségi

Az oktatási tárca becslése
szerint  65 ezren pótérettsé-
giznek az auguszutus 23-án
kezdõdõ vizsgaidõszakban.
A vizsgák rendje a követke-
zõ: augusztus 23-án és 24-én
a román, illetve az anyanyel-
vi kompetenciák, 24. és 25.
között az idegen nyelvi kom-
petenciák felmérésére kerül
sor, míg 26-án és 27-én in-
formatikai jártasságukról ad-
nak számot a végzõsök. A
román írásbelit augusztus
30-án, a magyar írásbelit 31-
én, a szakiránynak megfele-
lõ írásbelit szeptember 1-jén,
a választott tantárgy írásbeli-
jét szeptember 3-án szerve-
zik. Végleges eredmények
szeptember 9-én lesznek.

Röviden
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Antal Erika

Alaptalannak tartják a
tanügyi szakszervezetek

kedden megfogalmazott kifo-
gásait a tanfelügyelõségek
munkatársai, és nem tartanak
attól, hogy meg kell ismételni
a júliusi vizsgasorozatot. „A
Maros megyei dolgozatokat
11 másik megyében javítot-
ták, ilyen tiszta eljárás még
nem volt” –  figyelmeztetett
Illés Ildikó fõtanfelügyelõ he-
lyettes. „Rendkívüli biztonsá-
gi szabályok mellett  szervez-
tek meg mindent, a dolgoza-
tok azonosításától kezdve a
javításig, a szállításig,  semmi
sem indokolja a gyanúsítást”
– jelentette ki. Kovászna me-
gyében úgy vélik,  a tanév-
kezdésig semmiképpen sem
lehet újraszervezni a  pedagó-
gusállások betöltésére szerve-
zett vizsgát. Keresztély Irma,
a Kovászna megyei fõtanfel-
ügyelõ szerint  az igazság-
szolgáltatás dolga elbírálni,
hogy jogos-e a szakszerveze-
tek panasza. Nagy Gábor, a
Kovászna megyei Szabad
Tanügyi Szakszervezet elnö-
ke szerint a háromszéki peda-
gógusok sem elégedetlenked-
nek. Az érdekvédõ hallott
ugyan arról, hogy „más me-
gyékben” nagy összegekért
árusítják a városi címzetes ta-
nári állásokat, ezért szerinte
érthetõ, hogy zúgolódnak az
érintettek, de az állítja: Ko-
vászna megyében nem tud-
nak visszaélésekrõl. 

Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Zavart okoz a magyar ál-
lampolgársági törvény

módosítása nyomán megsze-
rezhetõ kettõs állampolgár-
ság intézménye egyes romá-
niai foglalkozási kategóriák
képviselõinél. Az erdélyi ma-
gyar közjegyzõk többsége pél-
dául úgy tudja: nem kérheti a
magyar állampolgárságot,
ugyanis a román jogszabály-
ok nem teszik lehetõvé a köz-
jegyzõk számára, hogy kettõs
állampolgárok legyenek. Ez a
hátrányos megkülönböztetés
azonban már két éve meg-
szûnt: a Tãriceanu-kormány
2008-ban kormányrendelettel
törölte az 1995 óta érvényes
törvénybõl azt a passzust,
mely szerint közjegyzõk Ro-
mániában kizárólagosan ro-
mán állampolgársággal ren-
delkezõ személyek lehetnek.   

A zavart a hiányos tájékoz-
tatás és tájékozódás okozhat-
ja: a lapunk által megkeresett
erdélyi magyar közjegyzõk
határozottan állítják, hogy a
jelenleg érvényes jogszabály-
ok szerint nem kérhetik a ma-
gyar állampolgárságot. Do-
mokos Ernõ, Kovászna váro-
si közjegyzõ lapunknak teg-
nap úgy nyilatkozott, igényel-
ni szeretné a magyar állam-
polgárságot, és a Közjegyzõi
Kamaránál keresi igazát. A
szakértõ elmondta, a közjegy-
zõkre vonatkozó hazai szabá-
lyozás több szempontból is

szigorúbb az uniós rendelke-
zésekhez képest. Míg egy ro-
mániai közjegyzõ csak ponto-
san behatárolt földrajzi terüle-
ten tevékenykedhet, esetében
Kovásznán és környékén, ad-
dig egy francia közjegyzõ el-
készíthet egy hivatalos doku-
mentumot akár Németor-
szágban is. 

Márton József Székelyud-
varhelyen tevékenykedõ köz-
jegyzõ szintén úgy tudja, õ
nem lehet kettõs állampolgár.
„Mi a román államot képvi-
seljük, nem venném sértõnek,
jogaim korlátozásának, ha
választás elé állítanának. Ha
mérlegelnem kellene, hogy
melyiket válasszam, minden
bizonnyal a szakmám mellett
döntenék” – tette hozzá. 

Asztalos Csaba jogász, az
Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács elnöke lapunk
megkeresésére elmondta, tu-
domása szerint mára már
egyetlen foglalkozás esetében
sem követelmény a kizáróla-
gos román állampolgárság.
„Akad olyan hivatás, amelye-
ket csupán azok a személyek
gyakorolhatnak, akik román
állampolgárok. Ám ettõl füg-
getlenül az érintetteknek le-
het más állampolgársága is.
Ez a kizáró jellegû jogsza-
bály 2008-ig volt érvényben,
ám alkotmányellenesnek bi-
zonyult, így a kormány hatá-
lyon kívül helyezte” – ma-
gyarázta lapunknak a jogi
szakértõ. 

Nyitott kapukat 

döngetnek a közjegyzõk?

„Tiszta volt a
versenyvizsga”
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Sötét mûvészeti fesztivál

A Rozsnyói várban szerve-
zik meg Ars Tenebris címmel
Európa elsõ sötét mûvészeti
fesztiválját augusztus 19-e
és 22-e között, a horrorfilm
100. évfordulójának tisztele-
tére. A rendezvény célja
globális alkotói tér és szak-
mai fórum megteremtése a
sötét mûvészetetek kedvelõ-
inek. Az Ars Tenebris fesz-
tiválrésze augusztus 20-a és
22-e között zajlik: ebben az
idõszakban fõszerepet kap-
nak a bemutatók, perfor-
manszok, vetítések, koncer-
tek, kiállítások. Emellett au-
gusztus 16-a és 22-e között
szintén a Rozsnyói várban
alkotótábor zajlik, amely-
ben fotómûhely, szobrász és
installációs mûhely, animá-
ciós, illetve speciális effek-
tek mûhely mûködik majd.

Szatmári Romantikus est 

A belvárosba illõ, igazi nyá-
ri szabadtéri koncert lesz
ma este Szatmárnémeti új
fõterén, az amfiteátrumsze-
rûen kiépített, úgynevezett
Gödörben. A helyi
filharmónikusok Romantikus
est címmel közkedvelt Verdi,
Puccini, Strauss, Offenbach
és Muszorgszkij mûveket
(operanyitányokat, részlete-
ket) adnak elõ, a zeneinté-
zet fõkarmestere, Franz
Lamprecht vezényletével.
Szólót énekel Pataki Ador-
ján a Kolozsvári Magyar
Opera énekese. 

Röviden

Baló Levente

Öt év múlva a tervek sze-
rint egy tízmillió eurós al-

kotóközponttal gazdagodik
Kolozsvár – tudtuk meg az
Észak-Nyugati Regionális
Fejlesztési Ügynökség
(ADRNV) igazgatójától.
Claudiu N. Coºier az ÚMSZ-
nek elmondta, hogy a projekt
jelenleg a kezdeményezési fá-
zisban van, a városi tanács-
nak október végéig kell be-
nyújtania az igénylést.

Egyedüli az országban

Az ADRNV szerint az al-
kotóközpont nagyon fontos
aspektusa, hogy nemcsak Er-
délyben, hanem Romániá-
ban is egyedülálló lenne, így
nem csupán kolozsvári mû-
vészek vennék igénybe, ha-
nem amolyan nemzeti alko-
tóközpontként mûködne.
„Ez a központ összekötõ ka-

pocs lehet a romániai és az
európai mûvészek között is.
Erre azonban nagyon ko-
moly civil összefogásra van
szükség” – magyarázta az
igazgató.

Egységesen fellépni

„Az alkotóközpont létre-
hozásának a kezdeményezõ-
je az ADRNV, azonban an-
nak tervét a városi tanácsnak
kell elkészítenie és leadnia,
ugyanis a projekt haszonél-
vezõje a város lesz” – ponto-
sított Coºier. Az ÚMSZ azon
kérdésére, hogy az ügynök-
ség tulajdonképpen hogyan
tud részt venni a projektben
elmondta: az ADRNV a
projekt „hardware” részéért
vállal felelõsséget. „Létre-
hozzuk az épületet, az inf-
rastruktúrát. De hátra van a
projekt software része, azaz
az épületet meg kell tölteni
tartalommal. Ez már a kö-

zösség, a mûvészet, a külön-
bözõ társulatok feladata” –
részletezte. „Azt látom,
hogy Kolozsváron sok kü-
lönbözõ kulturális kezdemé-
nyezés, tevékenység zajlik.
Viszont ezzel szemben na-
gyon kevés a közösségi jelle-
gû kulturális projekt. Talán
egyetlen példát tudnék erre
említeni, az Ecsetgyárat. Ná-
lunk most a mûvészetben
mindenki csinálja a maga
munkáit, de hiányzik az ösz-
szefogás, pedig nagyon fon-
tos lenne egységesen fellépni
a mûvészeti piacon” – hang-
súlyozta lapunknak az igaz-
gató az ADRNV kezdemé-
nyezésére épülõ alkotóköz-
pont fontosságát.

A közel húsz hektáros te-
rületen az ADRNV egy
olyan komplexumot szeretne
létesíteni, ahol egyaránt he-
lyet kapnának filmproduce-
rek, rendezõk, színészek,
szobrászok, festõk, mûépíté-
sze stb. Az igazgató lapunk-
nak elmondta, hogy ebbe a
projektbe az ügynökség egy
régebbi kezdeményezését is
integrálni szeretnék. „Szeret-
nénk, ha ebbe a tervbe bele
tudnánk foglalni a Közép-
Kelet Európai Filmközpon-
tot is. Én a filmben látok egy
nagyon jó összefogó erõt, hi-
szen ott szükség van zenére,
festõre, színészre, de akár
szobrászra, térberendezõre és
másokra is” – fogalmazott

Claudiu N. Coºier. Elmondá-
sa szerint találkoztak az
egyetemek mûvészeti karai-
nak a képviselõivel, akikkel
közösen létrehoznak egy
szakértõi csoportot, amely-
nek az alkotóközpont meg-
töltése lenne a feladata. 

Államfüggetlenûl

A Lomb dombon terve-
zett alkotóközpont ötletgaz-
dája szerint jó, ha a mûvé-
szetet néha piacként is szem-
léljük. „Teljességgel hiány-
zik nálunk az a fajta szemlé-
let, hogy a mûvészeti alkotá-
sokat is el kell adni, ahhoz
pedig jó menedzsment kell”
– mondta Coºier, aki szerint
az általuk kezdeményezett
alkotóközponttal épp ezt az
öszszefogást szeretnék meg-
valósítani. „Azt szeretnénk,
ha különbözõ mûvészeti
ágak képviselõi egy köz-
pontban dolgozhatnának,
sok esetben közös projekte-
ken, amivel sokkal könnyeb-
ben be tudnának törni az eu-
rópai mûvészetbe” – tette
hozzá. Az ADRNV szakem-
bere fontosnak tartja azt is,
hogy a mûvészetek függetle-
nedjenek az állami pénzek-
tõl, azaz alternatív pénzügyi
forrásokat is találjanak. „Er-
re jó példa lehet, akár tájain-
kon is, a második világhábo-
rú elõtt jól mûködõ mecénás
rendszer” – emlékeztetett az
igazgató. 

MTI

Az izraeli fõvárosban
megrendezendõ 10.

Animix fesztiválon mutat-
ják be Csupó Gábor filmjét,
az Immigrants - Jóska menni
Amerika! címû alkotást – írja
az MTI. A tel-avivi nemzet-
közi animációs, képregény
és karikatúra fesztivál nagy-
játékfilmes szekciójában
vendégszerepel Csupó Gá-
bor egész estés animációs
filmje. A felnõttek számára
készült mese az amerikai ál-
mot kergetõ bevándorlók
kalandokkal, jókedvvel és
vodkával átitatott minden-
napjaiba avatja be a nézõt.
Az Immigrants történetének
középpontjában a magyar
Jóska és az orosz Vlad áll-
nak, akik annak ellenére
sem vesztik el jókedvüket és
derûlátásukat, hogy a bü-
rokráciától kezdve a rendõr-
ségen át az olcsó munkaerõt
kihasználó helybeliekig ren-
geteg nehézséggel szembe-
sülnek. A magyar–amerikai
koprodukcióban készült
film szereplõinek, a nagy-
részt illegális bevándorlók-
ból álló lakóközösség tagjai-
nak többek között Hujber
Ferenc, Szabó Gyõzõ,
Oroszlán Szonja, Hernádi
Judit és Ganxsta Zolee köl-
csönözték a hangjukat, mi-
közben a vásznon olyan
(rajzolt) világsztárok tûnnek
fel, mint Brad Pitt, Jennifer
Aniston, Arnold Schwar-
zenegger, Madonna, Mi-

chael Jackson, Danny
deVito és Michael Douglas.
Az Immigrants világpremier-
je 2008 októberében volt
Magyarországon. A Hunga-
ricom közlése szerint a ne-
ves illusztrátor és animációs
mûvész, Yossi Abulafia ve-
zetésével alapított fesztivál
nagyjátékfilmes szekciójá-
ban Csupó Gábor filmje
mellett a Paul Fierlinger és
J. R. Ackerley novellája
nyomán készült My Dog
Tulip címû munkát láthatja
a közönség több száz rövid
és kisfilm kíséretében au-
gusztus 17-e és 21-e között.
A Közel-Kelet jelentõs ani-
mációs fesztiváljának rang-
ját minden évben neves ven-
dégek emelik, akik közül az
idén kiemelkedik a világhírû
argentin karikaturista, Mor-
dillo. 

Csupó Gábor a hetvenes
években vette a nyakába a
világot, õ az egyik magyar,
akinek sikerült bevennie
Amerikát. Az õ stúdiójá-
ban készült például a
Simpsons és a Fecsegõ tipe-
gõk, és amikor úgy döntött,
hogy hoszszú, rajzfilmes
évtizedek után készít egy
élõszereplõs filmet, a Híd
Terabithia földjére-t. A két
évvel ezelõtt készített elsõ,
magyar Boratként is emle-
getett egészestés animációs
filmjével számtalan nem-
zetközi filmfesztivált meg-
járt már, ahonnan minden
esetben a kritikusok elisme-
rõ szavai kísérték haza. 
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Baloga-Tamás Erika

Ezen a héten a Portrék és
a Boldogasszony címû kép-

zõmûvészeti kiállításokkal
bõvül a székelyudvarhelyi
Haáz Rezsõ Múzeum kíná-
lata – az intézmény így a két
állandó (Székelyföld virágai,
Székelyudvarhely mûvelõdés-
története) és a jelenlegi, októ-
ber közepéig látogatható
idõszakos (Bronzkori népek és
vizigótok Székelyudvarhely ha-
tárában) tárlattal együtt ösz-
szesen öt kiállításra várja a
mûvészetek kedvelõit.

Portrék magánkézbõl

Ma délután 17 órakor nyí-
lik a Portrék címû idõszakos
képzõmûvészeti kiállítást,
melynek anyagát dr. Mada-
ras Sándor idegsebész ma-
gángyûjteményébõl válogat-
ták össze. A múzeum illeté-
kesei szerint a tárlat látoga-
tói reprezentatív portrékat
láthatnak a klasszikus és
modern, valamint kortárs er-
délyi festõk munkáiból. Az
idõszakos kiállításoknak he-
lyet adó, emeleti teremben
tartandó tárlatmegnyitón
maga a gyûjtõ meséli el, ho-
gyan került birtokába a be-
mutatott anyag. Madaras
Sándor nem ismeretlen a
kultúra iránt érdeklõdõk kö-
rében, tavaly falvédõgyûjte-

ményének egy részét mutat-
ta be a helyi Mûvelõdési
Házban.

Boldogasszony 
Budapestrõl

Vasárnap, Nagyboldog-
asszony napján, ugyancsak
17 órakor a Boldogasszony cí-
met viselõ tárlatot nyitják
meg a Haáz Rezsõ Múze-
umban. A budapesti Forrás
Galériában már bemutatott

tematikus kiállítás, melyen
huszonhat neves kortárs
képzõmûvész egy-egy repre-
zentatív alkotása tekinthetõ
meg, egy hónapon keresztül
lesz látogatható a múzeum
képtárában. A tárlatot Szõcs
Géza, a Magyar Köztársa-
ság Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériumának Kultúráért
Felelõs Államtitkára nyitja
meg, az ünnepségre Kövér
Lászlót, a Magyar Ország-
gyûlés elnökét is várják, de

jelen lesznek Kõ Pál szob-
rászmûvész, valamint Sza-
bó Ákos, Incze Mózes és
Rádóczy Gyarmathy Gábor
festõmûvészek is. 

A székelyudvarhelyi múze-
umban idén ez a második
egyháztörténeti témájú kiállí-
tás – az augusztus elsején zá-
rult, a Mária-tisztelet Erdélyben
címet viselõ, rendkívül repre-
zentatív tárlat két hónapon
keresztül volt látogatható a
székely városban. 

Alkotóközpont a Lombon

Tárlatdömping Udvarhelyen
Nem kevesebb mint öt kiállítás várja az érdeklõdõket a Haáz Rezsõ Múzeumban

Csupó-film az Animixen

Miklós Zoltán muzeológus a Boldogasszony tárlat képeit készíti elõ a mûkedvelõknek A szerzõ felvétele

Több millió eurós, Romániában

egyedülálló beruházással mûvészeti

központ épül a kolozsvári Lomb

dombon. „Kolozsváron a mûvészet-

ben hiányzik az összefogás, pedig

úgy sokkal eladhatóbb, hozzáférhe-

tõbb lenne az egész” – magyarázta

lapunknak Claudiu N. Coºier, a pro-

jekt ötletgazdája.

Claudiu N. Coºier ADRNV-igazgató, az alkotóközpont ötletgazdája
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F. I.

Idén hárommillió reklámmal
bombázták a romániai tévé-

nézõket, ami közel harminc szá-
zalékkal több, mint a reklámipar
2008-as fénykorában. A bevéte-
lek azonban ennél jóval kiseb-
bek, alig érik el a 200 millió
eurót, ugyanis csökkenteni kel-
lett a reklámdíjakat, mivel a
megrendelõk drasztikusan csök-
kentették a promócióra szánt
összegeket.

Több reklám, több büntetés

A kereskedelmi csatornák idén
27 százalékkal több Gross Rating
Points-ot (GRP – össz „rating”
pont – azon ratingek összessége,
melyet egy adott médium leszállít
egy adott kampányban – szerk.
megj.), „küldtek” nézõiknek,
mint a tavalyi év hasonló idõsza-
kában, ám jóval kevesebbet kér-
hettek ezért. Az Adevãrul címû
napilap számításai szerint az idei
év elsõ félévében 3,03 millió rek-

lámot sugároztak a televíziós csa-
tornák, szemben a tavalyi (janu-
ár–július) 2,29 millióval. Reklám-
bombázás közben a legtöbb ke-
reskedelmi televízió figyelmen kí-
vül hagyta az audiovizuális tör-
vény vonatkozó pontjait és mûso-
raikat többször, nagyon hosszú
reklámozással szakítják meg (az
Országos Audiovizuális Tanács
szabályozása szerint Romániá-

ban óránként 12 perc reklámidõ a
megengedett – szerk. megj.). A túl-
kapások már év elején elkezdõd-
tek, februárban reklámidõ túllé-
péséért a 3 óra 33 perccel többet
reklámozó Kanal D-nek 60, a 2
óra 24 percet csaló Prima Tv-nek
pedig 50 ezer lejes büntetést kel-
lett fizetnie. Emellett felszólítás-
ban részesült az Antena 1 és a
Realiteta Tv.

„Csupán” 200 millió euró

Reklámozás szempontjából a
szakemberek szerint idén a köz-
szolgálati televízió járt a legjob-
ban, amelynek a labdarugó-világ-
bajnokság közvetítési jogának kö-
szönhetõen 78 százalékkal nõtt a
nézettsége. A számítások szerint
világbajnokság ideje alatt 2,4 mil-
lió eurós reklámbevételt könyvel-
hetett el a televízió. Ez a szám
nem is olyan magas, hisz idén
egymillió euróért kétszerannyi
reklámidõt lehet vásárolni, mint
egy évvel ezelõtt. A hirdetõk pro-
fitáltak a televíziók kiszolgáltatott
helyzetébõl és több reklámot ren-
deltek meg, mint tavaly, azonban
lényegesen kevesebb pénzért. A
Media Fact Book számításai sze-
rint idén a román reklámpiac ér-
téke 308 millió euró, ebbõl „csu-
pán” kétszáz millió eurót érnek a
televíziós reklámok. A második
legértékesebb reklámfelület a
nyomtatott lapoké, melyekben
idén megközelítõleg 27 millióra
hirdethetnek. 

Népi hõssé vált Steven Slater, a bekattant
légiutaskísérõ, aki sörrel a kezében ugrott ki
a repülõgépbõl, de elõtte elküldte az anyjuk-
ba az utasokat. Facebook használók és twit-
terezõk tízezrei fejezték ki szimpátiájukat a
38 éves stewarddal, aki a lehetõ leglátványo-
sabb módon hagyta ott az állását. „Azt hi-
szem több, mint valószínû, hogy elveszítet-
tem az állásomat” – jegyezte meg Slater a
rá váró újságíróknak, akit bilincsbe verve
vittek be a fogdába, miközben barátságosan
mosolygott még akkor is, amikor 2500 dol-
lár óvadék ellenében hazaengedték. Mind
munkatársai, mind szomszédai értetlenül
állnak az õrült steward cselekedete elõtt. 
Amerikautálat ide vagy oda, sajátos stílu-
suk van, meg kell hagyni.

(efi)

Száz szó

Röviden

Román a legjobb „idõember”

Florin Busuioc (képünkön), a Pro Tv mun-
katársa kapta az év legjobb idõjárásjelen-
tõjének járó elismerést az Európai
Metorológusok Szövetségétõl. Az indoklás
szerint Busuioc azért érdemelte ki a leg-
jobbnak járó elismerést, mert „nem csupán
elmondja a várható idõjárást, hanem meg
is magyarázza, hogy miért történik az
adott jelenség”. 

Kazahsztán Borat-filmet forgat

Nem hivatalos Borat-filmet készít Kazah-
sztán, amiben bebizonyítanák, országukban
nem is úgy mennek a dolgok, ahogy Sacha
Baron Cohen vicces karaktere beállította.
Erkin Rakisev rendezõ Bátyám, Borat cím-
mel készülõ filmje eloszlatná a Borat-filmek
tévhiteit. „Meg szeretnénk lovagolni Borat
népszerûségét, hogy megmutathassuk, mi-
lyen az igazi Kazahsztán, nem pedig Borat
Kazahsztánja” – nyilatkozta a rendezõ a
Kazahsztankaja Pravdának.

Reklámbomba, féláron

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Eladó Kibéden (Szovátától 9 km-re) modern, gáz-
fûtéses családi ház. Három szoba, összkomfort,
összesen 110 négyzetméteren. A ház mellett ud-
var és gazdasági épületek. Alkudható. Érdeklõdni
a 0740-180 058-as telefonszámon lehet.

Megvételre keresek 1945 elõtt megjelent köny-
veket, lexikonokat, térképeket, iratokat, irodai
tárgyakat, mûszereket, festményeket. Telefon:
0746-404 318, 0770-273 515

Apróhirdetés

Az év koncertje Kolozsváron
ÚMSZ

A rendszerváltás utáni legna-
gyobb, Bukaresten kívüli

koncert lesz a vasárnapi Iron
Maiden-fellépés Kolozsváron –
hirdetik a Polus Center parkoló-
jába szervezett eseményt. A
szervezõk tájékoztatása szerint
a tervezett 35 ezer jegybõl eddig
közel húszezer kelt el. Amint ar-
ról lapunkban beszámoltunk, a
legendás heavy metal banda er-
délyi koncertje jutalom, amelyet
a Kolozsvári CFR tulajdonosa,
Pászkány Árpád ajánlott fel, ha
csapata megnyeri a bajnokságot.
Vasárnap este Bruce Dickinson
(ének) Dave Murray (gitár),
Adrian Smith (gitár), Steve
Harris (basszusgitár), Nico
McBrain (dob) lép színpadra,
hogy õrült bulira hívja a metálo-
sokat.

Az angol sztárbandát Steve
Harris basszusgitáros alapította
1975 karácsonyán, miután kilé-
pett elõzõ bandájából, a
Smilerbõl. Az Iron Maiden
(Vasszûz) nevet a Vasálarcos cí-
mû filmbõl kölcsönözte, mely
Alexandre Dumas regénye alap-

ján íródott. Világszerte több
mint százmillió lemezt adtak ki
azóta. A zenekar megalakulását
követõen számos tagcsere tör-
tént az együttesben, az elsõ
klasszikusnak nevezett felállás a
’80-as évek elején alakult ki,
amikor a zenekar sikert sikerre
halmozott. A Number of the Beast
címû albumuk 1982 márciusá-

ban azonnal az angol slágerlis-
ták elsõ helyére került. Az Iron
Maiden egyike a New Wave of
British Heavy Metal mozgalom
elindítóinak, mióta megjelentet-
ték a debütáló albumukat 1980-
ban. 

Zenéjük és dalszövegeik témá-
ja hasonló, mint az eredeti
heavy metal együtteseké, véd-

jegyüknek számít Bruce
Dickinson „szirénázó” éneklé-
se, Steve Harris „galoppozó”
basszusgitározása és Dave
Murray, valamint Adrian Smith
ikergitározása. A dalok témái
legfõképp a háború, a történe-
lem, a vallás, az irodalom, a mi-
tológia, fantasy, valamint a kö-
zelmúlt eseményei. 

Az Iron Maiden heavy metal együttes minden idõk legnagyobb erdélyi koncertjére készül vasárnap Kolozsváron

Sztársarok

Szalai Annamária a médiaelnök
ÚMSZ

Orbán Viktor miniszterelnök
tegnapi hatállyal kinevezte

Szalai Annamáriát (képünkön) a
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) elnökének
(aki kilenc évig vezeti az intéz-
ményt), miután Schmitt Pál köz-
társasági elnök aláírta a médiát és
hírközlést szabályozó egyes tör-
vények módosításáról szóló jog-
szabályt, amely szerint új struktú-
rában mûködnek majd a közmé-
diumok. „Az NMHH azért van,
hogy megvédje a közösségeket” –
mondta az új, médiát és hírköz-
lést felügyelõ csúcsszervezet fris-

sen kinevezett elnöke az elsõ saj-
tótájékoztatóján.

Az szocialisták az Alkotmány-
bírósághoz fordulnak, és utólagos
normakontrollt kérnek a médiát
és hírközlést szabályozó egyes
törvények módosításáról szóló
jogszabályról. Mandur László or-
szággyûlési képviselõ az MTI-nek
elmondta: sajnálatosnak találják,
hogy a köztársasági elnök hazai
és nemzetközi szervezetek felve-
tése ellenére aláírta a törvényt, és
nem kért elõzetes normakont-
rollt. Ugyancsak jogorvoslatot
kér az Alkotmánybíróságtól a
Jobbik és a Legyen Más a Politi-
ka nevû párt is. 

Cég neve GRP változás 2009-tõl

Procter&Gambler 61 877 54,4%

Unilever 48 316 79,9%

Orange 43 813 93,7%

Vodafone 40 018 85,5%

Kraft Fodds Románia 36 067 85,2%

Henkel 32 265 52,5%

Reckitt Benckiser 32 188 32,3%

Nestle 29 450 54,4%

Cosmote 25 927 1,1%

Adevãrul 22 484 15,4%

A legnagyobb tévéreklám-vásárlók  
(2010 január 1-je és július 31-e között)

Forrás: adevarul.ro  
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7.55 Vannak vidékek
8.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
9.20 Reggelire legjobb 
a puliszka (mesejáték)
9.50 Dunáról fúj a szél
9.55 A dzsungel könyve
10.25 Zorro (am. sor.)
10.50 Carlo és vendégei
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Térkép
15.50 Ablak 
a természetre
15.55 Mező Ferenc 
emlékére
16.20 Kupé
16.50 Magyar elsők
17.05 Második esély (sor.)
18.05 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Soproni Liga - ZTE
FC - Lombard Pápa Termál
FC mérkőzés (élő)
22.05 Tűzvonalban (sor.)
23.00 Sporthírek
23.10 Kikötő
23.20 Nővérek 
(arg.-brazil-sp. filmdráma,
2005)
0.50 Hétrétország 
(koncertf.)
1.50 Állunk a világ köze-
pén

VIASAT3, 22.20
Bombabiztos

A Nemzetvédelmi Minisztérium egyik komputere meghibá-
sodik. A hiba végzetes. Az amerikai légierő egyik bombázó
osztaga ugyanis téves utasítást kap az atomtámadásra. A
parancsot nem lehet törölni. A célpont Moszkva. Az ameri-
kai vezetés tehetetlen. Pedig ha nem állítják le a támadást,
az világ méretű katasztrófához vezethet. Az elnök és embe-
rei megkísérlik a lehetetlent.

DUNA TV, 23.20
Nõvérek

Texas, 1984. Natalia és Elena Levin nővérek, tinédzser ko-
rukban elválasztják őket egymástól és 9 év után, egy szá-
mukra idegen országban újra találkoznak. Natalia 1975 óta
Spanyolországban él, barátja, Martin elvesztése után utazik
nővéréhez. Édesapjuk újságíró, és mielőtt kiadnák regényét,
meghal. Natalia az éjszaka belelapoz apja addig nem olva-
sott kéziratába, s nem tudja letenni.

m2, 23.35
Hófehérke

Hőseink fiatalok, útkeresők. Nico gyönyörű modell, de élete
valójában üres, céltalan. Bulizások, éjszakák töltik ki a nap-
jait. Anyja talaját vesztett művészlélek. Mígnem a lány talál-
kozik Pacóval, a tehetséges rock zenésszel, akit nem érdekel
a felszín, ő az élet és a szerelem lényegét keresi, és Nicót is
egy tartalmasabb élet felé próbálja vezetni. Találkozásuk vi-
haros és végzetes.

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)
12.30 Magyarország
nemzeti parkjai
13.30 Kárpát Expressz
14.30 Záróra
15.20 Átjáró
15.45 Kalandozó
16.10 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.00 Bűvölet (ol. sor.)
17.55 Magyar bulizene
18.50 Töf-töf elefánt
19.00 A kiscsacsi 
kalandjai
19.05 Caterina 
és a lányok 
(olasz sor.)
20.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB (élő)
Műugrás 3 m férfi döntő
21.30 Híradó este
21.55 Sporthírek
22.00 Yorkshire-i 
szívügyek 
(angol sor.)
22.55 24 (am. sor.)
23.35 Hófehérke 
(svájci-osztrák filmdráma,
2005)
1.30 Cyrano de Bergerac
(am. rom. film, 1950)
3.20 Zodiákus
3.50 Ez történt 
Ma reggel (ism.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (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
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 Lost - Eltűntek
(am. kaland sor.)
16.20 Az Iguacu vízesé-
sek (ism. f.)
17.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
18.25 Mónika 
– A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.10 Fókusz
21.40 Gálvölgyi-show -
Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI. A helyszínelők
(am.-kan. sor.)
23.15 Vámpírnaplók
(amerikai sorozat)
0.15 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
2.10 Reflektor
1.30 ittHON
1.50 Alias (am. sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.50 Az alkusz 
nem alkuszik 
(amerikai vígjáték, 1992)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(ausztrál filmsorozat)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat 
(talk show)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Doktor House 
(am. sor.)
21.10 Aktív
21.45 Hőhullám 
(szórakoztató műsor)
22.20 NCIS 
(am. krimisor.)
23.20 Shark - Törvény-
széki ragadozó (am. krim-
isor.)
Közben. Kenósorsolás
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.40 4400 (am. sci-fi sor.)
3.30 4400 
(am. sci-fi sor.)
4.20 Alexandra Pódium
(ism.)

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

9.35 Gyilkos sorok 10.35
Dilis detektívek 11.25
Monk (sorozat) 12.20 Ha-
lálbiztos 2. (am. misztikus
film, 2007) (ism.) 14.10
Monk 15.10 Doktor House
(sorozat) 16.05 Gyilkos
számok (sorozat) 17.00
Alice új élete (sorozat)
18.05 Gordon Ramsay
19.05 Halottnak a csók
(sorozat) 20.00 Jóbará-
tok (sorozat) 21.25 Gyil-
kos számok 22.20 Bom-
babiztos (am. akcióthriller,
2000)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
Ioana Cosma-val 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
Vali Moraru műsora
20.00 Wrestling RAW
22.00 Bayern Munchen -
Real Madrid barátságos
mérkőzés (live) 0.00
Sport.ro Hírek

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 A kötelék (soro-
zat) 11.15 Predesztináltak
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké együtt (sorozat) 14.00
Marina (mex.-am. sorozat)
15.30 Viktória (sorozat)
16.30 A kötelék (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sor.) 19.30 Szívek iskolá-
ja (sorozat) 20.30 Pre-
desztináltak (sorozat)
21.30 Analia másik arca
(sorozat) 22.30 Viperafé-
szek (sorozat)

8.10 Szent Johanna
(kanadai kalandfilm)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 15.00
Szellemharcosok (ameri-
kai akcióf.) 16.40 Rajzás
2. - Az új faj (kanadai ak-
ciófilm) 18.20 Úszó csap-
da (amerikai akciófilm)
20.00 A végső vissza-
számlálás (am. kalandfilm)
22.00 Tigris brigád (fran-
cia akciófilm) 0.20 A halál
két arca (kanadai-amerikai
akcióthriller)

8.00 Vacanta Mare 9.00
Teleshopping 9.30 Sztárok
inkognitóban 10.30 Ezüst-
szerelem (sorozat) 12.30
Hírek 13.15 Orvosok
(sorozat) 14.45 Legyél az
enyém 17.00 Aliye
(sorozat) 18.45 A nap híre
19.00 D-Hírek 19.45 Háza-
sulandó fiam van 20.30
Szemek az árnyékban
21.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 22.30 Be-
törő az albérlőm (amerikai
thriller) 0.30 Erkölcstelen
viselkedés

9.00 McLeod lányai
(sorozat) 10.00 Karácso-
nyi ének (am. f.) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges
15.00 A győztes is veszít
(kan. filmdráma) 17.00 A
múlt vétkei (kan. f. dráma)
19.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 20.00 Nash
Bridges 21.00 Őrangyal
(sorozat) 22.00 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 0.00 Az
ismeretlen csapdájában
(amerikai krimi)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
10.25 30. LEN 
Úszó-, Műugró-, 
Szinkronúszó- és Nyíltvízi
EB (élő)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
16.05 Körzeti híradó
16.20 Hírek
16.30 30. LEN 
Úszó-, Műugró-, 
Szinkronúszó- és Nyíltvízi
EB (élő)
Műugrás, 10 m női 
szinkronugrás döntő
Úszás döntők (800m gy-
ors férfi, 200 m mell női,
100m gyors férfi, 100m
pillangó női)
20.30 Híradó este
21.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.00 A csábító nyomo-
zó (vígj. sor.)
23.35 Az Este
0.05 Hírek
0.15 Memento
0.25 30. LEN Úszó-, 
Műugró-, Szinkronúszó-
és Nyíltvízi EB

7.00 Hírek
7.30 A selyem utja (dok.
sor.)
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia (sor.)
9.00 Zöld arc
9.10 Nézd Románia!
9.15 Átváltozás
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 100%-ban garantált
12.05 Történelmi emlé-
kek
12.15 A mágikus szem
12.50 Damo (dél-korai
sor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.20 Descriptio Moldaviae
15.50 Jó mint az élet!
(ism.)
16.20 Közelebb hozzád
16.55 A világ palotái
17.20 Fák bolygója
17.50 Vizor monden
18.20 Történelmi emlékek
18.30 Damo (dél-kor. min-
isor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Zene és hagyo-
mány
23.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai akció
sor.)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc
0.20 Dr. House (am. sor.)
2.00 A világ palotái (ism.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fantaghiro, 
a harcos hercegnő 4. 
(olasz fantasztikus kaland-
film, 1994)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Az én gyermekem
(amerikai dráma, 1985)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Kérdezd meg a gye-

rekeket (amerikai f. drá-
ma, 2001, 2. rész)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 Hajsza (amerikai
akciófilm, 2007)
0.30 Teljes gázzal (német
akciófilm, 2008) (ism.)
2.30 Hajsza 
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin és Vlad
Ionescu
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex műsora
10.00 Xena a harcos
hercegnő 
(amerikai kaland sor.)
11.15 Columbo: Nehéz
ügy (amerikai krimi,
1993)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Karantén (am. ka-
tasztrófa f., 1999)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük –
reality show
17.45 Bemutatlak 
a szüleimnek
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Alina Petrescu műsora
20.30 Inferno 
(amerikai akciófilm,
1999)
22.30 Oroszlánütés
(amerikai akciófilm,
1994)
0.30 Asszonysorsok 
Kínában 
(amerikai-kínai f. dráma,
2000)
Sz.: Yan Luo, Willem
Dafoe, Shek Sau, John
Cho
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Aki tud, az nyer (sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Nicsak ki főz!
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Ruffian (amerikai
élettrajzi dráma, 2007)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.30 Aki tud az nyer!
15.30 Kiss FM sál 
– szórakoztató műsor
16.00 Veszélyben a család
(amerikai f.) (ism.)
18.00 Hírek, időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége vendég-

látó – reality show
20.30 A skarlát betű (ame-
rikai f. dráma, 1995)
22.30 A végső megközelí-
tés (am. akcióf., 2007)
0.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
1.30 A végső megközelítés
(am. akcióf.) (ism.)
3.30 Senki sem tökéletes
(ism.)

7.00 A nemzetközi autó-
szerelő-műhely
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan működnek a
gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Gigászi építmé-
nyek
13.00 A túlélés törvényei
- Panama
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag – Tengeri-
betegség
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Mocsári favágók
20.00 A túlélés törvényei
- Panama
21.00 Hogyan készült?
Lakatok / Hajnyírók / Fa-
cipők / Műbőr
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi elit ala-
kulatok
23.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
0.30 Nagy durranások
1.30 Harc az elemekkel
2.30 Végzetes másodper-
cek
3.00 A túlélés törvényei -
Szahara

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
7.50 Győzd le az árvízet
8.00 Stúdió 24 
(francia sor.) (ism.)
9.00 Az ajándék 
(ausztrál sorozat)
10.00 Hírek
10.20 Gitárok ideje
(ism.)
11.20 Mesék a vadonból
12.00 Hírek, Sport
12.45 Két dojnázó
13.15 A románok kincse
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Studió 24 
(francia sorozat)
18.00 30. LEN Úszó-,
Műugró-, 
Szinkronúszó- és 
Nyíltvízi EB (élő)
20.00 A törvény ereje
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek
23.10 Amy Winehouse
koncert
0.10 Szex és tabuk 
a mozikban
1.20 Rög a vérben 
(angol sorozat)
2.55 A törvény ereje
–talk show 
(ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
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KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Ma Klára nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Klára nõi név, a latin
clarus melléknév nõnemû
alakjából származik, jelen-
tése: világos, fényes.
Holnap Ipoly napja van.

Évfordulók
• 1833-ban 350 telepes a
Chicago folyó partján,
Chicago néven saját tele-
pülést alapított.
• 1870-ben a Poroszország-
tól elszenvedett vereségek
hatására III. Napóleon
francia császár lemondott
a hadsereg fõparancsnok-
ságáról.
• 1898-ban fegyverszünet a
spanyol–amerikai háború-
ban. 
• 1908-ban elkészült az el-
sõ Ford T-modell.
• 1912-ben Kínában meg-
alakult a Nemzeti Párt.
• 1914-ben Franciaország
és Nagy-Britannia hadat
üzent Magyarországnak.
• 1952-ben a meggyilkolt
költõk éjszakája Moszkvá-
ban.

Vicc 
A második világháború alatt
az élelmiszerüzlet elõtt hatal-
mas sor áll. Valaki egyszer
csak elszellenti magát. Telje-
sen megszégyenülve álldogál
tovább, mikor emberek gyü-
lekeznek köré:
– Honnan vette a babot?

Recept
Vaníliás krémtúró
Hozzávalók: 4 dl tej; 5 dkg
porcukor, 1 tasak vaníliás cu-
kor, 1 csomag fõzõs vanília
pudingpor, 25 dkg túró.
Elkészítés: A vanília pudin-
got, tejjel, porcukorral, vaní-
liás cukorral sûrûre fõzzük.
A tûzrõl levéve addig kever-
getjük, míg langyos lesz. Az
átpasszírozott túrót hozzá-
adjuk. Az egészet turmix-
gépbe öntjük, és addig tur-
mixszoljuk, míg pépessé
nem válik. Kis tálkákba ada-
goljuk, és jól behûtve, gyü-
mölcs darabkákkal tálaljuk.
Úgy is elkészíthetõ, hogy a
tálkák aljára háztartási kek-
szet tördelünk, és arra szed-
jük ki a krémet.

2010. augusztus 12., csütörtök   www.maszol.ro

Legbensõ félelmünk nem az,
hogy alkalmatlanok va-
gyunk, hanem az, hogy nem
tudjuk megmutatni igazi ar-
cunkat a többieknek, nem
tudjuk megmutatni nekik azt
az értékünket, a csillogást,
amivel mi is hozzájárulha-
tunk az élethez. Sok erõs gát-
lás és visszatartó indulat van
életünkben, ami megakadá-
lyoz, hogy igazi énünket, lé-

nyünk legértékesebb csillogását
megmutassuk. Ezek közül a
legerõsebb akadály az elutasí-
tás, a megszégyenítéstõl való fé-
lelem. Nincs kegyetlenebb do-
log annál, mint amikor valakit
elrettentünk attól, hogy kitelje-
sítse önmagát. Rosszabb ez a
gyilkosságnál, mert amíg a
gyilkosság lezár egy életet, ad-
dig az elutasítás lassú haldok-
lásra kényszeríti a lelket. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Remek humorával, kellemes
megjelenésével elragadja közön-
ségét. Magánéletében megtalál-
ja a boldogságot.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön rendkívül kifejezõ és intenzív
egyéniség. Azonnal kimutatja a
bánatát és örömét. Dicséretes,
hogy a legapróbb sikernek is na-
gyon tud örülni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Valóban érdekli az, hogy mi tör-
ténik az Ön körül élõkkel. A
problémák gyökereit hamar
megtalálja, és ha tud, segítséget
nyújt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok mindent megváltoztatna
maga körül, de csak annyit vál-
laljon, amennyit képes is elvé-
gezni. A szabadsága után szá-
mon kérhetik ígéreteit.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Magánéletét pletykák, viták za-
varhatják meg. Sajnos hallgat a
megérzéseire, amelyek rossz
irányba vezetik. Szóban, tettben
legyen fegyelmezett.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Társa, párja kedvetlen. Törje
meg a hétköznapok szürkesé-
gét, vigyen új színt a kapcso-
latba.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jól alakult/alakul az idei nyár.
Kockázatvállaló hajlamának kö-
szönhetõen sikerül megszerveznie
azt, amire szüksége van. Ha
sportolni szeretne, most megta-
lálja a megfelelõ alkalmat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szabadsága idejében hétköznapi
gondjai messze távolodnak.
Most nem gondol pénzre, üzletre,
a világ megszûnik az Ön számá-
ra. A szerelmi barométer sok
napsütést jelez.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Reggel fáradtnak érzi magát, de
azért nagy kedvvel lát hozzá a
hátralévõ feladatok elvégzéséhez.
Akkor nyugodt, ha mindent
rendben végrehajtott.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyon kedveli maga körül a
rendezett körülményeket, a szép
otthont. Kreativitását kiélheti
környezete szépítésében.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Élvezi, ha pöröghet, mozoghat.
Üdeségét ennek is köszönheti, és
most üdülhet, kirándulhat, él-
vezheti a nyár örömeit.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rendkívül gyakorlatias, bátor
és merész, ha valami kihívással
járó feladatot kell elvégeznie.
Pozitív szemléletével mindenkit
elbûvöl.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Fél óránál is rövidebb
tegnapi sajtótájékoztató-

ján Gigi Becali megerõsítette
a sajtó által már kedd este fel-
röppentett hírt, mely szerint
Ilie Dumitrescu veszi át a le-
mondott Victor Piþurcã he-
lyét a Steaua labdarúgócsapa-
tának kispadján. Pontosab-
ban: Dumitrescu lesz a piros-
két gárda menedzsere, aki
ugyanolyan mértékben kap
szabad kezet, mint elõdje. 

„Az új edzõ nem Becali
vagy a Steaua alkalmazottja.
Nem kap majd fizetést mert,
mint állítja, az álmok megfi-
zethetetlenek” – jelentette ki
a Becali, aki egy évre, 1 lejes
szimbolikus fizetéssel kötötte
le az egykori játékost. 

A sajtótájékoztatón Hel-
muth Duckadam is jelen
volt, új klubelnökként. Mint
kiderült, Miodrag Belode-
dici is igent mondott a felké-
résre, a sportigazgatói tiszt-
séget fogja betölteni. A má-
sodedzõ a nagyon fiatal Edi
Iordãnescu, az egykori szö-
vetségi kapitány legnagyobb
fia, kapusedzõ pedig Martin
Tudor marad. Becali szerint
a szakvezetést egy másik
volt steauás fogja kiegészíte-
ni, de név nem hangzott el.
„Beszélnünk kell az új edzõ-
vel a leigazolásokról, én
nem akarok többet a képer-
nyõn megjelenni” – zárta
nyilatkozatát a Steaua tulaj-
donosa.   

Bajnoki címet ígér
az új csapatmenedzser

Piþurcával ellentétben Du-
mitrescu idény végi megko-
ronázást, azaz bajnoki címet
ígér, s ha ez nem sikerül, le-
mond. Az új edzõ kapcsolat-
ba lépett a szurkolókkal is,
akiknek elmondta: azért nem
akart szerzõdést, hogy ne le-
hessen hatalmi szóval befo-
lyásolni munkáját. A szurko-
lók nem biztatták azzal,
hogy támogatják, miután a
Steaua-galeri mind az öt
frakciója hivatalos közle-
ményben állt Piþurcã mellé,
és távozásra szólította föl
Gigi Becalit.  

A 41 éves Dumitrescu
1999-ben akasztotta szögre a

focicsukát, miután 62-szer öl-
tötte magára a címeres mezt
és 20 gólt lõtt a válogatott szí-
neiben. Nyolc év alatt három
bajnoki cím részese volt a
Steauánál, de játszott a
Tottenham Hotspurnál, az
FC Sevillánál, a West Ham
Unitednél, valamint Mexikó-
ban is, a Club Americánál és
az Atlanténál. 

Edzõi karrierje 2000-ben,
Galacon kezdõdõtt, az
Oþelul után a Brassó követke-
zett. Miután onnan menesz-
tették, Cipruson folytatta, az
Alki Larnacánál. 2002 au-
gusztusa és októbere között a
román utánpótlás-válogatot-
tat edzette, de a norvégok el-
leni, hazai vereség után le-
mondott. 2002-ben a FCM

Bacãut edzette, aztán ismét
Aphrodité szigetére költö-
zött, az Apollon Limasszol-
hoz. A rövid kaland után
Görögország következett, az
AEK Athén, az Aigaleo, az
Akratitosz, a Kalithea és a
PAOK Szaloniki. A kudar-
cok miatt három évet kiha-
gyott, 2009-ben azonban is-
mét görög földön próbált sze-
rencsét, de az egyfordulós
Panthrakikosz-kaland az
utolsónak bizonyult. 

Tucatnyi csapat kilenc év
alatt: már megindultak a fo-
gadások, hogy mennyit bír
ki Becali Steauájánál. Annál
is inkább, hogy ez év márci-
usában, amikor Stoichiþã he-
lyettesítésére kérték fel, így
nyilatkozott: „Szó sem lehet

a Steauáról, nem áhítozom
erre a posztra, s nem tudnék
Gigi Becalival együtt dol-
gozni.”

Ilie Dumitrescu dixit

Az új edzõ a Ghencea úti
stadionban tartotta meg elsõ
sajtótájékoztatóját, amely-
nek során sokszor elhang-
zott a távozott Piþurcã neve,
illetve az is, hogy „egy álom
teljesült”. Dumitrescu le-
hengerlõ magabiztossággal
jelentette ki, hogy az elõdje
által összehozott keret a leg-
erõsebb Romániában, s
ezért csak az elsõ hely lehet
elfogadható eredmény. Az
új tréner bízik Piþurcã távlati
projektjében, felzárkózik
mellé, s ezért nem kíván so-
kat változtatni az eddigi já-
tékrendszeren. Annyit azon-
ban elárult, hogy az nem
lesz az 1-4-3-3-as. 

Ilie Dumitrescu azt is le-
szögezte, hogy két, nem kí-
vánt esetben fog azonnal
távozni a Steauától: ha
Becali sértõen nyilatkozik
róla és a játékosokról, vagy
ha úgy érzi, hogy a csapat-
nak már semmi esélye sincs
a bajnoki címhez. Hagi,
Lãcãtuº és Piþurcã utáni ne-
gyedik egykori steauásként
a kispadon Dumitrescu el-
ismerte, hogy elõdje eddig
munkájának köszönhetõen
mindenkinél kedvezõbb hely-
zetben van, már ami a kö-
rülményeket illeti, s talán
ezért is annyira bizakodó a
csapat sikerében. 

Röviden
FIFA-ranglista: Románia
42., Magyarország 62.

Az élcsoport, illetve Romá-
nia és Magyarország pozíci-
ója sem változott az elõzõ
hónaphoz képest a Nemzet-
közi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) tegnap kiadott, leg-
frissebb világranglistáján,
amelynek élén a világbaj-
nok Spanyolország áll. Ro-
mánia a 42., Magyarország
a 62., elõbbi 697, utóbbi
534 ponttal.

Talmácsi új támogatója
a Hungrana Kft.

Magyarország egyik legna-
gyobb élelmiszer-ipari cége,
a GreenPower E85 márkájú
alternatív üzemanyagot
gyártó és forgalmazó
Hungrana Kft. lett Talmácsi
Gábor új fõtámogatója - je-
lentette be Lengyel Attila, a
társaság ügyvezetõ igazgató-
ja tegnap. A megállapodás
egyelõre a szezon végéig
szól, és nincs konkrét ered-
ményeléréshez kötve, de a
cég vezetõi szerint a
Hungrana hosszú távú
együttmûködést tervez a
motorversenyzõvel. A ma-
gyar motorossal július köze-
pén bontott szerzõdést ko-
rábbi fõtámogatója, a MOL.
Stefano Favaro, a pilóta me-
nedzsere elmondta, hogy a
Hungrana csak Talmácsit tá-
mogatja, a csapatát, a
Fimmco Speed Upot nem.
A megállapodás összegét üz-
leti titokként kezelik a felek.

A góltechnológiáról 
tanácskoznak 

Az elektronikus gólbíró be-
vezetésérõl tanácskozik ok-
tóberben a labdarúgás sza-
bályalkotó testülete (IFAB).
Joseph Blatter, a nemzetközi
szövetség (FIFA) elnöke teg-
nap szingapúri sajtótájékoz-
tatóján közölte: az IFAB úgy
döntött, hogy két hónap
múlva sorra kerülõ walesi
hivatalos ülésén napirendre
tûzi a visszajátszás lehetõsé-
gét. „Eddig nem volt megfe-
lelõ technológiánk a kivitele-
zéshez, de októberben négy
cég is prezentációt tart majd
a fejlesztéseirõl, így közelebb
kerülhetünk a megoldáshoz”
– hangsúlyozta a 74 éves
svájci sportdiplomata.

Búcsú Móna Istvántól

Barátok, tisztelõk, sporttár-
sak, tanítványok vettek bú-
csút tegnap délután a buda-
pesti Farkasréti temetõben a
július 28-án, hatvankilenc
éves korában elhunyt öttusá-
zó olimpiai bajnok Móna
Istvántól. A vívóként, edzõ-
ként és sportvezetõként is
maradandót alkotott sport-
emberre a tanítványok nevé-
ben Nagy Tímea olimpiai és
világbajnoki aranyérmes
párbajtõrözõ emlékezett, a
vívók és a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) képvisele-
tében Kamuti Jenõ olimpiai
ezüstérmes tõrvívó, míg az
öttusázókéban Török Fe-
renc, a hatvanas évek arany-
csapatának meghatározó
tagja köszönt el. 

Dumitrescu, a piros-kék vérû

Úszás

T. J. L.

Tegnap további hat ver-
senyszámban osztottak

érmeket a budapesti Margit-
szigeten zajló 30. „vizes” Eu-
rópa-bajnokságon

A férfi mûugrók egyméte-
res döntõjében érdekes
dobgó alakult ki, az ukrán
Illja Kvasa (433.90) megelõz-
te a német Patrick Haus-
dingot (430.25) és a spanyol
Javier Illanát (414.35).   

A nap elsõ úszódöntõje, a
férfiak gyorsmaratonja, az
1500 m francia sikert hozott:
Sebastien Rouault (14:55.17
perc) megelõzte a feröeri Pal
Joensent (14:56.90) és az
olasz Samuel Pizzettit
(14:59.76). A magyar Gyurta
Gergely (15:19.27) hetedik
lett. Nem született meglepe-
tés a férfi 200 m gyors döntõ-
jében, ahol a német Paul
Biedermann (1:46.06) nyert
az orosz Nyikita Lobincev
(1:46.51) és a holland Sebas-
tiaan Verschuuren (1:46.91)
elõtt. 

Nõi 100 m mellen az orosz
Julija Jefimova 1:06.32-es
Eb-csúccsal nyert, s két
ezüstérmet osztottak, miután
a dán Rikke Möller Pedersen
és a svéd Jennie Johansson
századmásodpercre azonos
idõt úszott (1.07.36). 

A hölgyek 100 m-es gyors
fináléjában brit siker szüle-
tett, Francesca Halsall
(53.58) révén. A fehérorosz
Aliakszandra Heraszimenija
(53.82) a második, a holland
Femke Heemskerk (54.12)
pedig harmadik lett, a ma-
gyar Verrasztó Evelyn
(54.33) pedig csak ötödik.  

A nap utolsó úszódöntõjé-
ben Cseh László toronyma-
gas esélyesként rajtolt 200 m
vegyesen, s végül óriásit csa-
tázott nagy vetélytársával, az
osztrák Markus Rogannal. A
magyar kiválóság 1:57.73-as
Eb-csúccsal nyert, Rogan
1:58.03-at, a brit Joe
Roebuck pedig 1:59.46-ot
úszott. Verrasztó Dávid
2:00.72-vel a hatodik lett. 

A tegnap is két román úszó

volt érdekelt a délelõtti elõfu-
tamokban. Alexandru Coci
1:59.95-t úszott 200 m pillan-
gón bejutott a legjobb 16 kö-
zé. Éremesélyeshez méltó
módon szerepelt Camelia
Potec, aki 8:33.08-cal hato-
dikként jutott a 800 m-es
gyorsúszás ma esti finálájé-
ba. Coci végül nem jutott
döntõbe, 2:00.34 perces ideje
a 14. helyhez volt csak ele-
gendõ.  

Ma hét döntõt rendeznek,
nõi 200 m vegyesen, 100 m
háton, 800 m gyorson és
4x200 m gyorsváltóban, vala-
mint férfi 200 m mellen, 200
m pillangón és 50 m háton.
Pénteki döntõbe jutásért úsz-
nak nõi 100 m pillangón és
200 m mellen, valamint férfi
100 m gyorson. 

Megvan az elsõ magyar arany

Helmuth Duckadam (balra) klubelnökként, Ilie Dumitrescu menedzserként érkezik a Steauához 

Kosárlabda

T. J. L.

Önmagát felülmúlva,
remek gyõzelemmel

mutakozott be a 2011-es
Európa-bajnokság B divízi-
ójában Románia férfi ko-
sárlabda-válogatottja: az
amerikai Carl John Neu-
mann fiatal csapata 70-54
(19-14, 16-13, 20-15, 15-12)
arányban bizonyult jobb-
nak a B csoport favoritjá-
nál, Svédországnál. 

Kolozsvárott, 1500 nézõ
elõtt végig irányítottak a
trikolórok, akik kivédekez-
ték mentálisan is felülmúlt
ellenfeleiket. Brad Dean
svédjei nagyon pontatlanul
dobtak, s az NBA-s kiváló-
ság, Jonas Jerebko erõfeszí-
tései hiábavalónak bizo-
nyultak a románok tetsze-
tõs csapatjátékával szem-
ben. A trikolórok lélektani
fölényét és gyõztes menta-
litását bizonyítandó akkor
sem roppantak össze, ami-
kor a skandinávok 16-30-
ról érték utol õket (37-37).

Titus Nicoarã 16 ponttal
és 10 lepattanóval zárt,
Vlad Moldoveanu pedig 16
ponttal (2x3). A gyõztesek
többi pontszerzõje Mihai
Silvãºan (11, 2x3), Paul

Chetreanu-Don (7), Ionuþ
Drãguºin (7), Andrei
Cãpuºan (4), Tudor Jucan
(4), Tudor Dumitrescu (3,
1x3) és Andrei Mandache
(2) volt, játszott még
Adrian Guþoaia és Dragoº
Andrei. 

A másik oldalon Jerebko
(19 pont, 14 lepattanó)
emelkedett ki teljesítmé-
nyével, a 213 cm-es óriás,
Kjellbom 12 pontot dobott,
Lindqvist pedig három re-
mekbe szabott triplát. 

A román válogatott idén
még három mérkõzést ját-
szik, augusztus 14-én Tira-
nában Albániával, 17-én
Temesváron, Azerbaj-
dzsánnal és 21-én Minszk-
ben Fehéroroszországgal.
A B csoport visszavágóit
csak jövõ augusztusban
rendezik meg. 

A három csoportgyõztes
és a legjobb második helye-
zett megy tovább, de közü-
lük csak ketten jutnak fel
az élvonalba. Ami tulaj-
donképpen csak a 2013-as
Eb sorsolása szempontjá-
ból fontos, hiszen a jövõ
évi kontinensbajnokság
után visszatérnek az egysé-
ges selejtezõrendszerhez, s
egy minél elõkelõbb helye-
zés kedvezõbb lehet a sor-
solás szempontjából. 

Európa-bajnokság: 
soha jobb román kezdést!

Fotó: Mediafax

Cseh László végül Eb-csúccsal nyert 200 méter vegyesen Fotó: MTI
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