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Szlovákia átértékeli a 20 szá-
zalékos kisebbségi hivatali

nyelvhasználati küszöböt – erõsí-
tette meg Rudolf Chmel emberi
jogi és kisebbségügyi kor-
mányfõhelyettes a szlovák kor-
mány ülése után Pozsonyban.
„Átértékeljük a küszöböt, mégpe-
dig az ajánlások szellemében” –
szögezte le a hétvégén Chmel. A
20 százalékos kisebbségi hivatali
nyelvhasználati küszöb csökken-
tését és bizonyos esetekben ennek
teljes eltörlését az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága ajánlotta
Pozsonynak a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai
Chartája alkalmazásának ellenõr-
zésérõl szóló második jelentésé-
ben. Folytatása a 2. oldalon 

Csúccsal zárt a Sziget

Véget ért a tizennyolcadik Sziget Fesztivál, 
a fesztiválkapukat az egyik leginkább várt
együttes, a brit Muse zárta. Koncertjük után
már készülõdnek a szemétszedõk, kertészek,
hogy újjávarázsolják a Hajógyári-szigetet.

új magyar szó
2010. augusztus 16., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2327 ▼
1 amerikai dollár 3,2953 ▼
100 magyar forint 1,5118 ▲

Az elsõ kincses magyar napok

Elsõ ízben szervezi meg az RMDSZ és az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Kolozs-
vári Magyar Napokat, a Kárpát-medencei,
elsõsorban az erdélyi magyarság kulturális
seregszemléjét. A rendezvényt Erdély éves
kulturális seregszemléjének szánják.

Média 8

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Simon bírál Simont 

Bírálta a hétvégén a Simon Wiesenthal
Központ Simon Peresz izraeli államfõt ami-
att, hogy romániai látogatásán megköszön-
te Romániának 400 ezer zsidó megmenté-
sét a második világháború idején, miközben
nem ítélte el a romániai holokausztot.

Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke (jobbra) az EMI-táborban szavazati jogot is ígért a székelyeknek Fotó: Parászka Boróka

A világ Mucsáról,
Mucsa a világról
Egy ilyen antiszemita megnyilvánulásról
cikkezünk egy hete már, miután Mucsa
azt üzente a világnak, hogy szégyellje
magát, aki zsidókkal közösködik. Mu-

csai vezetõinknek erre nem volt
bocsánatkérõ szavuk, aho-
gyan – bizonyára forradal-
mi lelkesültségükben –
nem tettek semmit a meg-

akadályozására sem.
Egyebekre összpontosít-
hattak: Jobbik-tábor

szervezésére, árnyék-
jelenetekre. 

Ágoston Hugó

ÚMSZ

Tömeges rosszullétet okozott
a kánikula országszerte, ha-

tan életüket vesztették a rendkí-
vüli meleg miatt. Szakértõk sze-
rint az augusztusi hõség azért bi-
zonyul végzetesnek, mert az em-
berek nem tartják be az ilyenkor
ajánlott biztonsági elõírásokat.
Bár a következõ napokban sem
enyhül a kánikula, a várható vi-
harok és a heves esõzések to-
vábbra is gondot okozhatnak.
Hargita megyében több telepü-
lés is víz alá került a hétvégén,
Csíkszeredában gumicsónakkal
mentették a bajbajutottakat a
katasztrófaelhárítás emberei: az
elmúlt hetekben háromszor
pusztított Székelyföldön az ára-
dás. 7. oldal 

Áradásokkal
vegyes kánikula

Küszöböt vágó
pozsonyiak

Miben sántikál a Jobbik?
A magyarság politikai központjává változtatnák Székelyföldet Vona Gáborék

Füttyszó fogadta tegnap
Konstancán a volt hajóskapi-

tány Traian Bãsescut, amikor a
Román Tengerészet Napján tar-

tott ünnepi beszédet. Az államfõ
szolidaritást kért hallgatóságától
„a válságos idõszak átvészelésé-
re”. 3. oldal 

Konstancai fütty Bãsescunak

Tiszteletadás. A hallgatóságától nem ezt kapta az államfõ

Kárpát-medencei párttá válna a Jobbik, a jövõben pedig Székelyföld lehet az összmagyarság
politikai központja – vázolta elképzeléseit szombaton Gyergyószentmiklóson Vona Gábor, a
Jobbik elnöke. Az EMI-táborba immár parlamenti párt vezetõjeként visszatérõ képviselõ úgy
vélekedett: nemcsak kettõs állampolgárság, de szavazójog is jár az erdélyieknek, ám szavaira
csak kisszámú hallgatóság volt kíváncsi. A román nacionalista politikusok egyelõre nem a
Jobbik terjeszkedése miatt, hanem a székelyföldi magyarok románellenes „apartheidpolitiká-
ja” miatt aggódnak – tették szóvá szombaton egy marosfõi rendezvényen. 3. és 7. oldal 

Fotó: Mediafax



Folytatás az 1. oldalról

A dokumentumot szerdán vitatta
meg és vette tudomásul a szlovák
kormány. A szakértõk által kidol-
gozott dokumentum ajánlásai
nem kötelezõ érvényûek, s min-
den állam önállóan dönti el, mit
fogad meg azokból.

Chmel úgy véli, hogy a kisebb-
ségi nyelvhasználati küszöböt 10
százalékra kellene csökkenteni. A
nyelvhasználati küszöböt a szlo-
vákiai lengyelek és bolgárok ese-
tében töröltetné el az ET, mert lé-
lekszámuk egyetlen település ese-
tében sem éri el még a tíz százalé-
kot sem. Chmel, aki a magyar-
szlovák Híd párt képviselõje a
kormányban, azt mondta, hogy
„ezt a problémát más elvek sze-
rint oldjuk meg”. Részletekbe
nem volt hajlandó bocsátkozni,
mert a témát a koalíciós tanács
még nem vitatta meg. „Dolgozni
fogunk a megoldásokon” – húzta
alá a kormányfõhelyettes. 

Az emberi jogi és kisebbség-
ügyi kormányfõhelyettes hatás-
köre a jogkörökrõl szóló törvény
napokban elfogadott módosításá-
val novembertõl kibõvül. Egye-
bek között a jövõben a kisebbségi
kultúrák támogatása is hozzá fog
tartozni. Chmel a módosítások-
kal elégedett.

A szlovák miniszterelnök-he-
lyettes elsõ konkrét tervei között
néhány eddigi törvény – például
a sok vitát gerjesztõ államnyelv-
törvény –  módosítását említette.
Az államnyelvtörvénybõl a jövõ-
ben egyebek között kivennék a
megsértéséért kiszabható pénz-
büntetéseket, amelyek 100 eu-
rótól 5000 euróig terjedhetnek.
Napirenden van a kisebbségi kul-
túrák anyagi támogatásáról szó-
ló törvény kidolgozása is. „Ez
elég nagy falat, de szeretnénk
minél hamarabb elõkészíteni” –
jegyezte meg Chmel. Lehetséges
határidõként az idei év végét je-
lölte meg. 

ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. augusztus 16., hétfõ2

Röviden

Meghalt Ioan Timiº PD-L-s képviselõ

Elhunyt a hétvégén egy londoni kórházban
Ioan Timiº demokrata-liberális képviselõ.
A politikus öt éve leukémiában szenvedett,
korábban hosszú ideig Németországban is
kezelték. A képviselõ megalakulásától tag-
ja volt a román parlamentnek; 1990-ben a
Nemzeti Megmentési Front Hunyad me-
gyei listáján került be a törvényhozói testü-
letbe. Egymást követõ mandátumai alatt
tagja volt a Szociáldemokrata Pártnak, a
Nemzeti Liberális Pártnak, majd – 2010-
tõl – a Demokrata-Liberális Pártnak. A po-
litikust ma felravatalozzák a parlament
épületében.

Time: Románia aggodalmat kelt 
a bevándorlás növekedése miatt

Az amerikai Time magazin internetes ki-
adása a hétvégén azt elemezte, milyen kö-
vetkezményei lehetnek annak, hogy az EU
négy tagállama – Magyarország, Románia,
Bulgária és Spanyolország – mintegy ötmil-
lió, a határain kívül élõ embernek ajánlotta
fel az állampolgárságát. A szerzõ, Bruce
Crumley szerint a döntés ellenérzést keltett
több európai vezetõben, és felerõsítette a
munkanélküliség növekedésével kapcsola-
tos aggályokat az elhúzódó gazdasági gon-
dok közepette. Bukarest 2009. áprilisában
egyszerûsítette le jelentõsen több mint egy-
millió moldovai potenciális honosítását. 

A Vám- és Pénzügyõrséghez
kerülhet a határellenõrzés

A Népszabadság értesülései szerint elõrehala-
dott tárgyalások folynak a szaktárcák között
arról, hogy Románia és Bulgária jövõ tava-
szi schengeni csatlakozása után a magyar
vámõrség átvegye a rendõrségtõl a határel-
lenõrzést a határátkelõkön és a zöld határon
egyaránt. A lapnak a Belügyminisztérium
és a Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) is meg-
erõsítette, hogy „folyik egyfajta gondolko-
dás a feladatok racionalizálásáról”. A Nép-
szabadság információi szerint a Belügymi-
nisztérium már rábólintott a vámõrségnél
megfogalmazódott – Béndek József új or-
szágos parancsnok nevéhez köthetõ – ötlet-
re és már el is kezdõdött a feladatátadáshoz
szükséges jogszabályok elõkészítése. 

A Szülõföld Alap pályázati 
rendszerének átvilágítását kérik

Tizenkét vajdasági magyar civil szervezet
és négy párt levélben fordult Répás Zsu-
zsanna nemzetpolitikai helyettes államtit-
kárhoz azzal a kéréssel, hogy a Szülõföld
Alap pályázati rendszerének átvilágítását
terjesszék ki Vajdaságra is. A levél megfo-
galmazói arról írnak a Vajdaság Ma hírpor-
tál beszámolója szerint, hogy megelégedés-
sel vették tudomásul a Szülõföld Alap pá-
lyázati rendszere átvilágításának tervét, és
javasolják, hogy az átvilágítás terjedjen ki a
titkosított szerzõdésekre is, és annak ered-
ménye kerüljön nyilvánosságra. A levél-
ben, amelyet a vajdasági magyar pártok kö-
zül a Vajdasági Magyarok Szövetsége
(VMSZ) nem írt alá, szerepel, hogy az elõ-
zõ magyar kormányzat „a legtöbb esetben
minden szakmai alapot nélkülözve az álta-
luk kitüntetetten kezelt szervezeteket része-
sítette abszolút elõnyben”.

Felfüggesztik az utolsó európai 
õsrengeteg fáinak kivágását

A Greenpeace nemzetközi környezetvédõ
mozgalom nyomására felfüggesztik a fák
kivágását Európa utolsó õsrengetegében, a
lengyelországi bialowiezai erdõben. „Sike-
rült megállapodást kötni a lengyel környe-
zetvédelmi minisztériummal arról, hogy
az idén már csak az értékes természeti te-
rület határain kívül folytatják a fakivá-
gást” – közölte a hétvégén a mozgalom
lengyelországi szárnyának vezetõje. A
megállapodás megkötése után a Green-
peace aktivistái  befejezték a szerdán kez-
dett tüntetést a minisztériumnál.

ÚMSZ

Keleti irányból, fáklyás tuta-
jon hozták meg a fényt a hét-

végén Szegedre, az elsõ Székely-
Magyar Világtalálkozó nyitó-
eseményére – adta hírül a Duna
TV. A lángot, amely a szerve-
zõk szerint a keletrõl érkezõ jó-

létet jelképezi, szakrális fény-
szertartás keretében megszentel-
ték, és meggyújtották vele a ta-
lálkozó szertüzét. A tüzet há-
rom napig, a találkozó végéig
táplálják. Felavatták és megál-
dották a Székelyföldrõl Szeged
városának ajándékozott székely-
kapukat is. 

Az elsõ Székely-Magyar 

Világtalálkozó Szegeden

Hírösszefoglaló

Bírálta a Simon Wiesenthal
Központ Simon Peresz izraeli

államfõt amiatt, hogy romániai
látogatásán megköszönte Romá-
niának 400 ezer zsidó megmenté-
sét a második világháború idején,
miközben nem ítélte el a romániai
holokausztot. Izraeli államfõ elõ-
ször látogatott Romániába a zsidó
állam 1948-as megalapítása óta.

Mint arról hétvégi lapszá-
munkban tájékoztattunk, Simon
Peresz a román kollégájával,
Traian Bãsescuval csütörtökön
tartott közös sajtótájékoztatóján
kijelentette: Izrael soha nem fog-
ja elfelejteni, hogy Románia a
második világháború idején sok
zsidó életét mentette meg, akik
közül 400 ezren késõbb Izraelbe
mentek, és a zsidó állam építõi-
vé lettek.

A Wiesenthal Központ pénteki
közleményében meglepetésének
és csalódottságának adott hangot

amiatt, hogy az izraeli államfõ
eközben nem tett említést a náci-
barát Ion Antonescu marsall re-
zsimjérõl, amely felelõs 280-380
ezer ukrán és román zsidó halálá-
ért a második világháború idején.

A Wiesenthal Központ szerint
komoly következményei lesznek
Romániában és Kelet-Európá-
ban annak, hogy Peresz nem ítél-
te el a szörnyû mészárlásokat,
hiszen a térségben egyre erõsö-
dik az a tendencia, hogy tagad-
ják vagy minimalizálják a náci
kollaboránsoknak a zsidó népir-
tásban betöltött szerepét.

Az izraeli államfõ pénteken,
látogatásának második napján,
a bukaresti holokauszt-emlék-
mûnél tett látogatása során már
szóvá tette a második világhá-
ború idején elkövetett romániai
tömegmészárlásokat is, és meg-
köszönte Romániának, hogy el-
ismerte világháborús történel-
mének kegyetlenségeit. Hangsú-
lyozta, hogy a mai Románia
már nem az az ország, amely a
második világháborúban elkö-
vette ezeket a szörnyû tetteket,
hanem demokratikus és szabad
állam. 

Átértékeli a nyelvhasználati 

küszöböt a pozsonyi kormány

Románia és a holokauszt

Románia hosszú hallgatás után ismerte el, hogy része volt a zsidó-
ság kiirtásában. 2003-ban vizsgálóbizottságot állítottak fel a romá-
niai holokauszt körülményeinek tisztázására. A Nobel-békedíjas
Elie Wiesel vezette bizottság megállapította, hogy az 1940 és 1944
között román ellenõrzés alatt álló területen mintegy 270 ezer ro-
mán és ukrán zsidót gyilkoltak meg. A bukaresti holokauszt em-
lékmû felállítását is ez a bizottság javasolta, az emlékhelyet tavaly
októberben avatták fel.

Peresz Bukarestben koszorúz. Szerinte Románia már nem az az ország, amely elkövette a szörnyûségeket

Keleti irányból, fáklyás tutajon hozták a fényt a hétvégén Szegedre

Fotó: Mediafax

Fotó: MTI

Bãsescu és az
állampolgárság
ÚMSZ

A román állampolgárság meg-
adása a Moldovai Köztársaság

állampolgárainak összhangban
van a nemzetközi normákkal – je-
lentette ki Traian Bãsescu román
államfõ, aki egy hétvégi interjú-
ban megvédte a Románia által al-
kalmazott állampolgársági tör-
vényt. Az államfõ szerint a nyu-
gat-európai államok félelmei és a
sajtó bírálatai megalapozatlanok,
hiszen a román állampolgárságot
nem tömegesen adják meg, ha-
nem egyéni kérelem alapján, ami
összhangban van az Európa Ta-
nácsnak az állampolgárság meg-
adásáról szóló 1997-es egyezmé-
nyével. Mint mondta, Románia
csak azt teszi, hogy kedvezménye-
sen ad román állampolgárságot
azoknak a személyeknek és le-
származottaiknak, akiktõl akara-
tukon kívül, politikai döntés nyo-
mán vették el a román állampol-
gárságot. „Mi nem adunk állam-
polgárságot olyanoknak, akiknek
semmi közük nem volt Romániá-
hoz” – nyomatékosította Bãsescu.
Leszögezte: nem tart attól, hogy a
tavaly áprilisban módosított ro-
mán állampolgársági törvény –
amely megkönnyíti a moldovaiak-
nak, hogy román állampolgársá-
got kapjanak – megakadályozhat-
ja Romániának a schengeni öve-
zethez való csatlakozását. Hozzá-
tette: a román állampolgárságot
megszerzõ moldovaiak többsége
Romániában marad. Túlzásnak
nevezte a legutóbb a brit és a fran-
cia lapokban emlegetett számo-
kat, miszerint az Európai Unió
nyugati tagállamait egymillió
moldovai lepheti el. Közölte,
hogy az idén körülbelül 17 ezer
moldovai kapott román állampol-
gárságot, akiknek a többsége már
Romániában tanult, de román ál-
lampolgárság híján nem tudott
törvényesen munkát vállalni.
Bãsescu szerint a moldovaiak ára-
datáról cikkezõ nyugat-európai la-
pok nem akarnak szembesülni az-
zal a valósággal, hogy Nagy-Bri-
tanniában, Olaszországban és
Spanyolországban 600 ezer mol-
dovai dolgozik, akiknek a többsé-
gét feketén foglalkoztatják. 

Simon bírál Simont 
A Wiesenthal Központ szerint bakizott az izraeli elnök



Cs. P. T.

Füttyszó és némi hangosko-
dás elõzte meg, illetve zárta

tegnap az államfõ Román Tenge-
részet Napján elmondott ünnepi
beszédét Konstancán. Traian
Bãsescu a román flotta parancs-
noksága elõtt felállított emel-
vényrõl szólt hallgatóságához,
helybéliekhez és a tengerparton
nyaraló turistákhoz. Beszéde
után a volt hajóskapitány – szo-
kásához híven – elvegyült a tö-
megben, többen azonban ellensé-
gesen fogadták. „Elegünk van
önbõl, elnök úr!” – jelentette ki
az egyik turista. Másikuk arról

faggatta az államfõt – kampányá-
nak jelszavát idézve –, hogy jól
él-e? „Nem élek jól, mert sok
gond van a fejemen” – hangzott
Bãsescu válasza. Az elnöknek
azért sikerült néhány szívélye-
sebb turistával is szóba elegyed-
nie, majd fotózkodnia. Mind-
egyiküket arra kérte: legyenek
megértõek, mert az ország gaz-
dasági válságban van. 

Traian Bãsescu az ünnepi be-
szédét is a szolidaritásra hegyezte
ki. „Válságos idõket élünk, de
felül fogunk kerekedni a krízisen.
Azt szeretném, ha ezt a nehéz
idõszakot összefogva vészelnénk
át” – jelentette ki az államfõ. Be-

szédében utalt arra, hogy már
biztató hírek is érkeznek a román
gazdaság alakulásáról. Azokra a
statisztikai adatokra hivatkozott,
amelyek szerint Románia bruttó
hazai terméke (GDP) 0,3 száza-
lékkal nõtt a második negyedév-
ben az idei év elsõ három hónap-
jához képest. A szerény gazdasá-
gi növekedés az elsõ 2008 végé-
tõl, hiszen azóta folyamatosan
csökkent a román gazdaság telje-
sítménye. Az idei elsõ negyedév-
ben 2,6 százalékkal volt kisebb a
GDP a tavalyi hasonló idõszak-
hoz képest, 2009-ben pedig 7,1
százalékos volt a zsugorodás
2008-hoz képest. 
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Augusztus történelmi hõrekor-
dot felállító hetében három
esemény lehet érdekes és kí-
nálhat tanulságokat a hazai

elemzõ és olvasó számára.
Bonyolult nemzetközi kö-
rülmények közepette Ro-

mániába látogatott Si-
mon Peresz izraeli ál-

lamfõ; az ENSZ emberjogi bizottságában té-
ma volt a romániai magyarok kérdése; végül
itthon költségvetés-kiegészítésre került sor. A
három mozzanat között látszólag nehéz lenne
bármi közöset találni, létezik azonban ezek-
hez egyfajta azonos viszonyulási mód. 
Simon Peresz több, mint korunk egyik be-
folyásos államférfija, õ az eszmék birodal-
mában is kivételes ember, nagy kortárs
gondolkodó. Látogatásának legfõbb oka ke-
gyeleti volt, ám így is nagy visszhangos ki-
jelentést váltott ki államelnökünkbõl: Ro-
mánia egyértelmûen Izrael oldalán áll egy
Iránnal való fegyveres konfliktus esetén.
Peresz pozitív hangulatában köszönetet
mondott Romániának a zsidómentésért,
ami viszont – joggal – kiváltotta a Simon
Wiesenthal Központ rosszallását, hiszen is-
mertek az Antonescu-rezsim mészárlásai,
pogromjai. Különösen súlyos körülmény,
hogy napjainkban is, térségünkben is foko-
zódik a nyilvános antiszemitizmus, teret
hódít a mindennapi fasizmus. 
Egy ilyen antiszemita megnyilvánulásról cik-
kezünk egy hete már, miután Mucsa azt
üzente a világnak, hogy szégyellje magát, aki
zsidókkal közösködik. Mucsai vezetõinknek
erre nem volt bocsánatkérõ szavuk, ahogyan
– bizonyára forradalmi lelkesültségükben –
nem tettek semmit a megakadályozására
sem. Egyebekre összpontosíthattak: Jobbik-
tábor szervezésére, árnyékjelenetekre. 
Apropó, a genfi emberjogi megbeszélések leg-
kézzelfoghatóbb pozitív eredménye, hogy az
ENSZ szorgalmazza a kisebbségi törvény el-
fogadását. Azt pedig nem más, nem holmi
árnyékok, hanem bizony az RMDSZ dolgoz-
ta ki, nyújtatta be a kormánnyal… hogy az-
tán a jelenlegi koalíciós partnerek (akkor még
a muscák és a macoveiek hatására) jegeljék.
Most itt az alkalom az újratöltésére, a nagy
lépés megtételére az autonómia felé. A mi
Mucsánkról persze ez sem (így) látszik. 
Mint ahogyan nem látszik még valami. Ér-
demes elégedettkedni: a kormány költségve-
tést módosít, és a magyarok vezette tárcák
mind kiegészítést kaptak. Elõkerül az emlék:
végeztek úgy öt évvel ezelõtt egy civil közvéle-
mény-kutatást, abból meglepetésre kiderült,
hogy a magyar miniszterek, Borbély László,
Nagy Zsolt, Winkler Gyula teljesítettek a leg-
jobban. Ám amit a mostani iszonytatóan ne-
héz periódusban munka, ész, akarat és re-
formeltökéltség tekintetében a három magyar
tárcavezetõ, Borbély László, Cseke Attila és
Kelemen Hunor felmutat, az túlhaladja az öt
évvel ezelõtti eredményt is, joggal vált ki tisz-
teletet itthon és külföldön. Erre lehet és kell –
most és késõbb – építeni politikailag. 
A sajtónknak errõl kellene harsognia. Csak
kényelem és csak hatásvadászat dolga-e, hogy
mégis inkább a mucsaiakról?...

Román lapszemle

A világ Mucsáról, 
Mucsa a világról

A recesszió a prostitúciót is sújtotta , a
galaci körgyûrûn futtatott  utcalányok pél-
dául akár 25 százalékos kedvezményes ta-
rifáért is hajlandók „dolgozni”. A promó-
ciót papírtáblán hirdetik az út szélén álldo-
gáló lányok. (Click!) Románia lakossága
tíz százalékkal kevesebbet eszik, illetve
iszik. A válsággal magyarázható „étvágy-
talansággal” egyenes arányban nõ az elbo-
csátott élelmiszer-ipari dolgozók száma.
(Gândul)  Radu Mazãre szerint a szép
lányok megfelelõ vonzerõt jelenthetnének
az orosz és arab pénzes turisták csalogatá-
sához. A konstancai polgármester úgy vé-
li, szórakoztatni kell a gazdagokat, akiket
nem érdekel a kánikula, hisz nem napozni
jönnek, hanem bulizni. (Evenimentul zilei)

Fütty Bãsescunak

Hírösszefoglaló

Bukarest cserbenhagyta a Szé-
kelyföldön élõ román közös-

séget; a régióban élõ magyarok
valóságos apartheidpolitikát foly-
tatnak a románok ellen, akiket ki-
szorítanak a helyi közigazgatás-
ból – hangoztatták szombaton a
határon túli románok Marosfõn
szervezett nyári egyetemének fel-
szólalói: politikusok, szakembe-
rek, a rendezvényt szervezõ orto-
dox egyház képviselõi.

A Hargita és Kovászna megyé-
ben élõ románok helyzetérõl a
Román Akadémia etnikumközi
kapcsolatokat tanulmányozó köz-
pontjának vezetõje, Radu Baltasiu
mutatott be elemzést. Következte-
tései szerint a székelyföldi magyar
fiatalokat „nemzetük felsõbbség-
tudatának szellemében nevelik”.
A kutató szerint a román közös-
ség helyzetén csak a törvények be-
tartása segíthet. „Ez megakadá-
lyozná a magyarok kialakulóban
lévõ apartheidpolitikáját” – jelen-
tette ki Baltasiu.

A felszólalók közül a legéle-
sebben a rendezvényre meghí-
vott szociáldemokrata – ellenzé-
ki – politikusok fogalmaztak. Lia

Olguþa Vasilescu szenátor egye-
nesen Vasile Blaga belügymi-
niszter lemondását kérte a szé-
kelyföldi közintézményeken lo-
bogó magyar és székely zászlók
miatt. „Szemmel látható, hogy a
román állam fennhatósága nem
terjed ki Hargita és Kovászna
megyére. Elfogadhatatlan, hogy
a rendõrség, a prefektúrák és
más, a kormánynak alárendelt
hatóságok szó nélkül eltûrik a

közintézményekre elhelyezett
magyar és székely zászlókat” –
mondta a politikus. 

Lia Olguþa Vasilescu hiányolta
az államfõ jelenlétét a nyári egye-
temen. Sérelmezte, hogy Traian
Bãsescu Marosfõre nem ment el,
ellenben korábban elfogadta a
tusványosi tábor meghívóját, és
egy asztalnál ült „napjaink egyik
legszélsõségesebb magyarjával”,
Tõkés Lászlóval. A képviselõház
szociáldemokrata alelnöke,
Mircea Duºa arról beszélt: a szé-
kelyföldi közigazgatásban zajló
leépítések áldozatai elsõsorban a
románok. „Az állam cserben
hagyta a román közösséget,
amely így elveszítheti nemzeti
identitását” – figyelmeztetett a
politikus. 

Árvák a székelyföldi románok?

Az államfõ és a tenger. A volt hajóskapitány Traian Bãsescut ezúttal nem fogadták szívesen Konstancán

ÚMSZ

Az ellenzék táborába készül
átigazolni Cãlin Potor de-

mokrata-liberális párti (PD-L)
képviselõ. A politikus azt még
nem döntötte el, hogy a Szociál-
demokrata Pártba (PSD) vagy a
Nemzeti Liberális Pártba (PNL)
iratkozik-e be, ám abba már biz-
tos, hogy nem kívánja a kor-
mányt támogató függetlenek so-
rait gyarapítani. Potor vélhetõen
az elõbbi alakulat mellett dönt
majd, ugyanis Radu Moldovan,
a szociáldemokraták szóvivõje
hétvégén arról beszélt: hétfõn is-
mertté válik az elsõ olyan PD-L-
s honatya neve, aki átigazol a
PSD-hez. Cãlin Potor jelenleg a
demokrata-liberálisok Fehér me-
gyei szervezetének alelnöke, az
alakulatnak 1994 óta tagja. Kilé-
pési szándékát azzal magyaráz-
za, hogy „már nincs mivel dicse-
kednie a választók elõtt”. A kép-
viselõ elégedetlen a közalkalma-
zotti bérek 25 százalékos lefara-
gásával, szerint ez az intézkedés
nem segíti az országot a válság-
ból való kilábalásban. A politi-
kus egyébként a legutóbbi bizal-
matlansági indítvány benyújtá-
sakor a kormány ellen szavazott.
Radu Moldovan PSD-szóvivõ
szerint Potor nem az egyetlen
PD-L-s honatya, aki a közeljövõ-
ben belép a szociáldemokraták-
hoz. „További három-négy kor-
mánypárti politikussal tárgya-
lunk” – mondta a szóvivõ. 

A PD-L-s Potor
belép a PSD-be

Fotó: Mediafax

ÚMSZ

„Mircea Geoanának mielõbb
el kell döntenie, hogy kíván-e

a továbbiakban a Szociáldemok-
rata Párt tagja maradni. Ahogyan
most viselkedik, biztosan nem
maradhat a PSD-ben” – jelentette
ki az RFI-nek adott hétvégi nyilat-
kozatában Victor Ponta. A PSD
elnökének tájékoztatása szerint a
párt vezetõségének mai ülésén az
egyik téma a szenátus vezetõjének
további sorsa lesz. „Mircea
Geoanã jövõjérõl nem egyedül
döntök. Egy biztos: csak az ma-
radhat a pártban, aki küzd is a
párt érdekeiért” – magyarázta a
politikus, aki butaságnak nevezte
azokat a sajtóértesüléseket, ame-
lyek szerint a PSD leváltani ké-
szül Geoanát a szenátus élérõl. A
szociáldemokraták jelenlegi és
volt elnöke között köztudottan
rossz a viszony; az utóbbi napok-
ban a sajtón keresztül üzengettek
egymásnak. Victor Ponta az
Evenimentul zilei napilapnak egy
interjúban azt nyilatkozta:
„Geoanã a kudarc, a kompro-
misszum, a vereség és a megaláz-
tatás megtestesülése a PSD-ben”.
Elõdjérõl kijelentette: vezetése
alatt a párt „száz százalékban” a
médiamogulok befolyása alatt
állt. A vádakra Geoanã ugyan-
csak az Evenimentul zilei hasábjain
válaszolt. Nem értem ennek a po-
fátlan és logikátlan támadásnak
az okát. Elképzelhetõ, hogy egy
fiatal politikus viszketegsége hajt-
ja vagy más célok, amikre én nem
látok rá. Tény viszont, hogy miu-
tán elmérgesítette a viszonyt az el-
lenzéki alakulatok között, most
saját pártján belül is viszályt szít”
– fogalmazott Geoanã. 

Pártja kirúgja
Mircea Geoanát?

Lia Olguþa Vasilescu szenátor a PSD nacionalista szárnyához tartozik

Ágoston Hugó

PNL: az államfõ hívja össze a védelmi tanácsot!
Traian Bãsescunak sürgõsen össze kellene hívnia a Legfelsõbb Vé-
delmi Tanácsot (CSAT), amelynek elemeznie kellene a magyar po-
litikusok autonómiával kapcsolatos kijelentéseit – fordult tegnap az
államfõhöz nyílt levélben Marius Nicoarã szenátor. A Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) politikusa szerint Tõkés László EP-alelnök leg-
utóbbi, tusnádfürdõi kijelentései Románia nemzetbiztonságát sértik.
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Bodgán Tibor

Aggasztó statisztikát ho-
zott nyilvánosságra az

Egészségügyi Szolidaritás
Szövetsége: felmérésének
megfelelõen az egészségügyi
személyzet hetven százaléka
hagyná el az országot, jobb
munkakörülmények és na-
gyobb fizetések reményé-
ben. 

Kevesebb orvos, 
több beteg

A távozni szándéko-
zók/készülõk legnagyobb ré-
sze harminc és harminckilenc
év közötti, tíz évnyi szolgála-
ti idõvel rendelkezõ orvos és
asszisztens. Hivatalos adatok
szerint a Romániában nyil-
vántartott negyvenezer orvos
közül hatezer már elhagyta
az országot, a százhúszezer
asszisztens közül pedig 6800
vállalt munkát a határokon

túl. Csaknem három százalé-
kuk annak ellenére is külföld-
ön dolgozik, hogy nem sike-
rült szakmájában elhelyez-
kednie. Az országban maradt
orvosok több mint fele arra
panaszkodott, hogy az elván-
dorlás következtében csökken
az egészségügyi szolgáltatá-
sok minõsége, 15,6 százaléka
pedig egyenesen riasztó visz-
szaesésrõl beszélt.

Szakemberek úgy vélik, az
egészségügyiek elvándorlása
még legalább húsz évig tart, a
kormány bércsökkentõ vál-
ságkezelõ intézkedése pedig
várhatóan jelentõsen felgyor-
sítja majd a folyamatot. Így
elõreláthatóan viszonylag rö-
vid idõ alatt az orvosok szá-
ma 10 200-ra csökken, ami –
22 milliós lakossal számolva
– azt jelenti, hogy minden
egyes orvosra kétezer poten-
ciális beteg vár. A helyzet már
jelenleg sem rózsás: egy or-
vosra átlagosan 647 beteg jut,

egy egészségügyi asszisztens
pedig kétszáz személyt kény-
szerül gondozni. A siralmas
állapotok miatt pedig termé-
szetszerûen megnõ a betegek
száma.

Végleges búcsú?

A jelenleg még az ország-
ban dolgozó orvosok közel
negyven százalékának feltett
szándéka, hogy külföldön ke-
res boldogulást, harminc szá-
zaléka már meg is tette az eh-
hez szükséges hivatalos lépé-
seket, fele pedig még nem
döntött, de nem zárja ki a kül-
földi munkavállalás lehetõsé-
gét. Az egyelõre még itthon
maradók több mint egyhar-
madát csak a család tartja az
országban, ám ha az életszín-
vonal és a munkakörülmé-
nyek tovább romlanak, akkor
éppen a család iránti gondos-
kodás kényszeríti majd rá
õket a távozásra – véli a fel-

mérést végzõ munkacsoport
vezetõje, Viorel Rotilã, a
galaci Al-dunai Egyetem elõ-
adótanára. A megkérdezett
egészségügyi káderek nyolc-
van százaléka állította, hogy
veszélyes, illetve nagyon ve-
szélyes munkakörülmények
között dolgozik, hatvan szá-
zaléka pedig arra panaszko-
dott, hogy amúgy is nyomo-
rúságos bérébõl saját magá-
nak kell megvásárolnia az or-
vosi köpenyt, a gumikesztyût,
a kórházi papucsot, sõt az or-
vosi mûszerek egy részét is,
mivel az egészségügyi intéz-
ményeknek erre már nincs
pénzkerete.

Különösképpen aggasztó
az a körülmény is, hogy az
esetek legnagyobb többségé-
ben nem csupán ideiglenes
munkavállalásról van szó;
Vasile Astãrãstoae, a románi-
ai orvosi kamara elnöke sze-
rint a távozók rendszerint
nem szándékoznak visszatér-
ni az országba. Adatainak
megfelelõen az egészségügyi
alkalmazottak számára az el-
múlt esztendõben Franciaor-
szág, Nagy-Britannia, Íror-
szág, Svédország, Németor-
szág és Belgium volt a leg-
vonzóbb ország.

Húsz év, 
tizenkilenc miniszter

A távozók lépésüket leg-
gyakrabban a nevetségesen
alacsony bérekkel, a kórhá-
zak elmaradottságával és –
ebbõl fakadóan – a primitív
munkakörülményekkel, a
szakmai érvényesülés korlá-
tozott lehetõségével magya-
rázzák. Köztudott dolog,
hogy mindennek következ-
tében Romániában akár egy
ártalmatlan betegségbe,
vagy – amint nemrégiben
történt – egy egyszerû lábtö-
résbe is bele lehet halni. A
megkérdezettek jelentõs há-
nyada, közel ötven százalé-
ka attól tart, hogy az elbo-
csátások nyomán csak igen
nehezen kapna újabb mun-
kahelyet Romániában.

Az idei költségvetés által
kiutalt összegek tekintetében
az Egészségügyi Minisztéri-
um a kullogó tárcák között
van, a bruttó nemzeti össz-
termék 3,6 százalékából kell
gazdálkodnia. Ez nem egé-
szen a fele, illetve alig egy-
harmada a brit és a német
költségvetésben az egészség-
ügy számára elkülönített
részaránynak.

Romániában jelenleg az
orvosi személyzet 35,6 száza-
lékának havi fizetése 1500-
1999 lej között mozog, egy-
harmada 1000-1499, további
16,4 százaléka pedig 500-999
lej között keres, és csupán a
megkérdezettek 1,6 százalé-
ka állította, hogy havi bére
meghaladja a 3000 lejt. 

A hazai egészségügy siral-
mas állapotához az ágazat-
ban uralkodó állandó bi-
zonytalanság is hozzájárult:
az utóbbi húsz esztendõben
19 miniszter váltogatta egy-
mást a tárca élén, mindegyi-
kük saját stratégiáját, elkép-
zeléseit, ötleteit próbálta
gyakorlatba ültetni, felrúgva
mindazt, amit elõdje tett.

A felsorolt tények követ-
keztében rossz a munkahan-
gulat is, orvos és páciens kö-
zött feszült viszony alakult
ki, mindez tovább fokozza a
munkával amúgy is együtt já-
ró stresszt. Sokat mondó kö-
rülmény az is, hogy a kilenc
hónapig tartó felmérés során,
az idõ elõrehaladtával egyre
borúlátóbb válaszok érkeztek
a feltett kérdésekre, fõleg a
kormány 25 százalékos bér-
csökkentésre vonatkozó dön-
tése nyomán. 

Feketén látó fehérköpenyesek

Gy. Z.

A ramadán, vagyis a
muzulmán böjti hónap

kezdete alkalmából helyi idõ
szerint péntek este fogadást
adtak a Fehér Házban –
ami, ezt bevallhatjuk, már
önmagában is hordoz némi
ellentmondást, noha az isz-
lám elõírások szerint csak
napkeltétõl napnyugtáig kell
a test örömeitõl (evés, ivás,
házasélet) tartózkodni. Azt
viszont egy teljes hónapon
át, így az idén a ramadán zá-
rónapja – mivel „mozgó ün-
neprõl” van szó – épp szep-
tember 11-ére esik, amely a
New York-i Világkereskedel-
mi Központot (WTC) ért tá-
madás évfordulója, s az
amerikai közvélemény a ter-
rorcselekményt a muszlim
hit számlájára írja.

Az elnök 
magyarázkodik

„Hadd szögezzem le: ál-
lampolgárként és elnökként
hiszem, hogy a muszlimok-
nak ugyanolyan joguk van
vallásuk gyakorlásához, mint
bárki másnak ebben az or-
szágban” – hangsúlyozta po-
hárköszöntõjében Obama,
akit egyébként gyakorta ér a
vád, hogy gyermekkorában

iszlám hatások érték, mivel
szüleivel éveket töltött a mu-
zulmán többségû Indonéziá-
ban, iskolába is itt járt. Fehér
házi beszédében a mecsetrõl
kijelentette: „Ez magába fog-
lalja egy imahely és közössé-
gi központ magánterületen
történõ felépítésének jogát
Alsó-Manhattanben, össz-
hangban a helyi törvényekkel
és elõírásokkal. Azok fájdal-
ma és szenvedése, akik
(2001. szeptember 11-én –
szerk. megj.) elvesztették sze-
retteiket, felmérhetetlen. Te-
hát megértem az indulato-
kat, amelyeket ez a kérdés
szül” – mondta az elnök, és
szent földnek nevezte a
Ground Zero-t, az egykori
ikertornyok helyét. De
Obama azzal érvelt, hogy az
amerikai eszmények és az
Alkotmány megkövetelik a
terv folytatását.

A kérdés körül kialakult fe-
szültséget érzékelteti, hogy
több amerikai muszlim szer-
vezet pénteken védelmet kért
a rendõrségtõl. Kérelmezték,
hogy az ellenük irányuló eset-
leges erõszakos bûncselekmé-
nyek megakadályozására az
illetékes szervek országszerte
vezessenek be rendkívüli ké-
szültséget a ramadán utolsó
napján. A beruházás ellenzõi
ugyanis az „iszlamizmus le-

endõ fellegváráról”, az áldo-
zatok hozzátartozóinak „ar-
culcsapásáról” beszélnek.
„Obama olyan helyet árult el,
ahol kilenc esztendeje Ameri-
ka szíve összetört, és ahol kö-
zös értékeink mindenki szá-
mára láthatóvá váltak” – kö-

zölte Debra Burlingame a
9/11 Családjai a Biztonságos
& Erõs Amerikáért nevû
szervezet részérõl.

Az elnök tehát arra kény-
szerült, hogy szombaton
visszakozzék, elhangzott sza-
vainak pontosabb értelmezé-

sét adja. „Csupán az volt a
célom, hogy az emberek
megismerjék, mit is gondo-
lok, nem pedig a (Ground
Zerónál építendõ mecsettel
kapcsolatos) döntés bölcses-
ségének a kommentálása” –
nyilatkozta Floridában. 

A „terror mecsete”

Hasonló vita nemcsak a
tengerentúlon, hanem Né-
metországban is mérgezi a
közvélemény hangulatát. A
hamburgi Taiba-mecset be-
zárása és betiltása az egyre
jobban gyarapodó muszlim
közösség bírálatát is kivál-
totta. Az Iszlám Közössé-
gek Tanácsa (Súra) attól
tart, hogy a radikális iszlám-
hívõk más közösségeket is
megoszthatnak. Közben pe-
dig nyomozók világítják át
az imaház pénzügyeit, mi-
vel attól tartanak, hogy a
közösség tagjai megpróbál-
nak továbbra is pénzt gyûj-
teni az iszlám Szent Háború
(Dzsihád) harcosai számá-
ra. A Németországi Musz-
limok Központi Tanácsa
ugyanakkor heves ellentá-
madásba ment át amiatt,
hogy a mecsetet  közvetle-
nül a ramadán kezdete elõtt
záratták be; Aiman A.
Mazyek, a központi tanács
fõtitkára szerint az intézke-
dés a feddhetetlen életû hí-
võket érinti. Nem mellesleg
a népnyelv a „terror mecse-
tének” nevezte el az imahá-
zat, amely a szeptember 11-
i merénylet elkövetõinek
gyülekezõhelye volt. Itt pré-
dikált az a Mommoun
Darkzanli, akit a madridi
Atocha-pályaudvaron bekö-
vetkezett robbantásokban
való részvételért Spanyolor-
szágban távollétében hu-
szonhét esztendei börtön-
büntetésre ítéltek, de mert
az eredetileg szír származá-
sú férfi német állampolgár,
Berlin nem járult hozzá a ki-
adatásához. 

Obama arcul csapta Amerikát? 
Az amerikai elnök kétszer is megszó-
lalt a hét végén az egykori ikertornyok
közelébe tervezett mecset ügyében.
Barack Obama elsõ nyilatkozatát a
nyilvánosság széleskörû zúgolódása
követte, ezért másodszorra már beszé-
de „értelmezésével” szolgált.

Lassan elnéptelenednek a kórházak Romániában. Sajnos,
korántsem arról van szó, hogy az egészségügyi rendszer
olyan kiválóan mûködne, hogy mára már jelentõsen meg-
csappant a betegek száma – az orvosok távoznak külföldre,
éppen az egészségügy gyengélkedése miatt.



Mottó 1: Ha egy nemzeti közösség önren-
delkezésre törekszik, akkor mindenekelõtt
önmagában kell megtalálnia a hozzá szük-
séges erõt, és nem mindig azon siránkoz-
nia, hogy mások mit tesznek ellene. ( Hans
Schulz, Dél-Tirol.) Remek idézet, ugye? 
Mottó 2.: Ha egy nemzeti közösség nem a
jelenbõl, hanem kizárólag a múltból akarja
felépíteni önmaga jövõjét, akkor a történe-
lem zsákutcájába kerülhet. (Sebastian
Cataloni, Barcelona) Ez a szöveg is jól
hangzik, nemde?
Mielõtt azonban a „copy and paste” típusú
tanulmányírók vagy politológusok beillesz-
tenék a két bevezetõ mondat egyikét vagy
másikát legújabb dolgozataik élére, végére,
közepére, máris megsúgom: ne tegyék,
mert pórul járnak! Az olvasók érdeklõdésé-
nek megnyerésére ugyanis mindkét monda-

tot és mindkét nevet jóma-
gam találtam ki, de jól érez-
hetõ különbséggel. Miköz-
ben a mottókban foglaltakat
a lehetõ legkomolyabban
gondolom, addig a két típus-
név természetesen puszta ki-
taláció és egyúttal arra utal,
hogy saját töprengéseink he-

lyett szívesen ékeske-

dünk idegen tollakkal. Vagy egész egysze-
rûen az önálló gondolkodás helyett megle-
hetõsen könnyedén nyúlunk a sablonok-
hoz. Ilyen például a három erdélyi civil
szervezet genfi árnyékjelentése, amely azt
hivatott sugallni a rasszizmusellenes ENSZ
bizottságnak, hogy a Szé-
kelyföldön mindenre ráül-
tek a románok, összetör-
ték egykori székrendszerét,
elvitték két legfontosabb
kincsét, a sót és a borvizet,
a hivatalokból minden ma-
gyart kisepertek, és egyál-
talán, a járhatatlan utaktól kezdve a letarolt
erdõkig és parlagon hagyott termõföldekig
mindenért õk és csakis õk a felelõsek. 
Igen ám, de hogyan képes önállóságra,
akár területi autonómiára egy olyan közös-
ség, amely mindezt hagyja, amely nem ké-
pes önmagáról lerázni a betolakodót,
amely mindegyre csak központi román
vagy nemzetközi intézményektõl és nem
önmagától várja a segítséget? 
A kisiskolás hazajön az iskolából és pa-
naszkodik a mamának: a padtársam elvette
a ceruzámat. Majd megmondom az igaz-
gatónak, és az rendet csinál – így az egyik
szülõ. Van neked még ceruzád, azzal sok-

kal szebben tudsz írni – így a másik. Me-
lyiküknek van igaza? 
Mi történne, ha az ENSZ-hez, vagy bármi-
lyen nemzetközi szervhez intézett jelentés
egyszer adatokkal is bizonyítva a követke-
zõket tartalmazná: 

– A Székelyföld Romániá-
ban van ugyan, de az
utóbbi másfél évtizedben
demokratikusan megvá-
lasztott, teljesen vagy zö-
mükben magyar megyei és
helyi vezetõségek az euró-
pai átlagmutatók fele képe-

sek irányítani a térség életét.
– A székelyföldi magyar középiskolákban
olyan oktatás folyik, amely számos tekin-
tetben képes megalapozni a jelen és a jövõ
fejlesztéseihez nélkülözhetetlen szakmaisá-
got.
– Székelyföldön léteznek ugyan elnéptele-
nedett települések, de a lakosok az elmúlt
másfél évtizedben több ezer új lakást épí-
tettek, és ez is bizonyítja életrevalóságukat.
– A székelyföldi magyar média nem csu-
pán mûfajilag változatos, hanem kommu-
nikációs szempontokból is önálló.
– Nem csupán a székelyföldi mesterembe-
rek képesek dolgozni a föld bármelyik

pontján, hanem a székelyföldi informati-
kusok is képesek távmunkát végezni a vi-
lág bármely megrendelõjének.
– A székelyföldi képzõmûvészek a legtöbb
európai fõvárosban kiállítanak, székelyföl-
di könyvek nemzetközi vásárokon rangos
elismeréseket kapnak.
– Székelyföldi sportolók nem egy sportág-
ban képesek akár nemzeti válogatott szin-
tû csapatokat is alkotni.
– A vallásos hagyományú székelyföldi
közgondolkodás ma sem feledkezik meg a
felebaráti szeretetrõl, és képes elfogadni,
tiszteletben tartani a másságot.
Nem folytatom. Illetve csupán még két, de
igen lényeges kérdéssel. Vajon nem ten-
nénk jobbat az olyannyira sóvárgott auto-
nómiának, ha nem mindegyre zokognánk,
hanem arról beszélnénk kifelé és befelé,
hogy rendelkezünk jónéhány olyan felté-
tellel, amelyek nem a múlt emlékei, ha-
nem a jelen valósága alapján tesznek ké-
pessé az önállóságra? Zokogó szavak he-
lyett pedig nem azzal kellene inkább tö-
rõdnünk, hogy a még hiányzókat is megte-
remtsük?
És nem az árnyékban. Hanem napfény-
ben. Mindenekelõtt nem másokra figyelve.
Hanem önmagunkra.

Tisza István gróf váratlanul úgynevezett nagy beszédet mon-
dott a nemzetiségi kérdésrõl.
Tiszánál ez a nagy jelzõ nem túlzás s e szó közhelyessége épp-
úgy frissé zománcolódik majd minden beszédénél, mint ahogy
magukat e beszédeket is naggyá az a tûz teszi, mely a régibb
igazságokat vagy tévedéseket, sõt a rozsdásabb metaforákat is
az újdonság szivárványával futtatja át. Ha a tudósnak az az is-
mertetõje, hogy mindennap újra csodálkozik, az tulajdonképp
a politikusé is – Tisza István politikai elhivatottságának nem
legkisebb próbája az indulat, mellyel a nemzet legtermészete-
sebbnek tetszõ helyzetein vagy körülményein mindennap újra
fel tud izgatódni a kétség vagy a remény legmagasabb végleté-
ig. (…) Tisza István a nemzet egyik napról a másikra való éle-
tében egyre a nemzet történelmét érzi és éli át, s mint ahogy
némely szerzetesrendeknek úgy kell élniök, hogy állandóan a
halálra gondolnak, Tisza István az õ kiválasztott népét legjobb
szeretné úgy életni, hogy állandóan az élete veszedelmeire
gondoljon. Memento mori – minden nagy beszédének ez a tu-
lajdonképp való tartalma. 
A nagy beszéd, amit a nemzetiségi kérdésrõl mondott, tipikus
Tisza-beszéd volt. Tipikus a saját szépségében, hevében, mû-
velt szempontjaiban s történelmi és világpolitikai beillesztett-
ségében –, s tipikus volt a hatása elmaradásában, mellyel ez az
akció-megindítónak szánt s praktikus tervben kihegyezõdõ
szóbeli cselekedet oly visszhangtalan maradt, mint a legábrán-
dosabb felfogású akadémikus elmélkedések. 

Ignotus Hugó: Tisza István és a nemzetiségi kérdés, 
Nyugat, 1910., 15. szám 

Árnyékban vagy fényben?
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Valahogy úgy vagyok én ezekkel a politikusokkal, mint
Hofi anyósa: valahányszor valamelyikük rákezdte, hogy
„az az igazság…”, a „mama” nyomban rávágta: hazu-
dik! És mindig igaza lett. 
Nos, magam is elsõ pillanattól fogva gyanakvással fo-
gadtam a Nemzeti Szövetség Románia Haladásáért
ügyvezetõ elnöke, Gabriel Oprea kezdeményezését,
amelynek értelmében egy százalékkal adóztatnák meg a
„nagy vagyonokat”.  A párt ugyanis nem éppen jellem-
lovagok egyesülete, alapítói „pártvándorok”, akik kizá-
rólag anyagi megfontolásból lettek „politikai dezertõ-
rök”, pontosabban: álltak át a hatalom oldalára. Oprea,
szociáldemokrata korában, Adrian Nãstase maffiózói-
nak egyike volt – ezt Traian Bãsescu közölte, igaz, még
nem az ország, hanem csupán a Demokrata Párt elnö-
keként; államfõként viszont már tábornoki címmel ju-
talmazta átállását. 
Persze bármely más hazai politikus hasonló javaslatára
felkaptam volna a fejem, minimum olcsó populista fo-
gásnak ítélve a gesztust, amellyel megnyerhetõ a balol-
dali választók egy részének rokonszenve. Egy százalék-
nyi adót játszi könnyedséggel megengedhet magának a
dúsgazdag politikus-üzletember (akinek ráadásul csak
három évig kellene fizetnie a „vagyonadót”), ennyit
megér a válságidõben lankadó népszerûség felélesztése
– gondolkodhatnánk, ha ezzel nem becsülnénk alá a
dâmboviþa-parti politikus körmönfontságát. 
Bár a javaslattevõ szerint a vagyonosok megadóztatása
kizárólag a (pártja miatt is) válsághelyzetbe került or-
szág javát szolgálná, hiszen nagyjából 300 ezren fizetné-
nek átlagosan évi 10 ezer eurónak megfelelõ adót, ösz-
szesen tehát mintegy hárommillió eurót – erõsen kilóg a
sánta kutya lólába. 
A népszerûségnövelés ugyanis legfeljebb csak járulékos
nyereség, amolyan bónusz lenne. A hadseregtábornok
úr gondolatmenete könnyen nyomon követhetõ. Aligha
lehet titok elõtte az, amit minálunk egy kezdõ médiafo-
gyasztó is tud, miszerint a „nagy vagyonok” rendszerint
a törvények megkerülésével, vagyis illegális módon szü-
letettek meg. Az ilyen vagyont civilizáltabb országokban
egyszerûen elkobozzák, uniós államként pedig nyilván-
valóan Romániának is ehhez kellene tartania magát. Az
egy százalékos adó viszont ehhez képest kétszeresen is
fõnyeremény: egyrészt nevetségesen kicsi összege miatt,

másrészt pedig azért – és ez a nagy fe-
ne „jótékonykodás” lényege! –, mert
a megadóztatott vagyon egy csapás-
ra törvényessé válik! 
A tábornok úr így tehát kifundálta a
fekete pénzek kifehérítésének legere-
detibb módszerét: az állam által cse-
kély jutalék fejében felvállalt pénz-

mosást. Bogdán Tibor

Lap-top
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Ha egy nemzeti közösség
kizárólag a múltból akar-
ja felépíteni önmaga jö-
võjét, akkor a történelem
zsákutcájába kerülhet.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nincs megvetendõbb gyávaság, mint ha tud-
juk, mi a helyes, mégsem tesszük meg.”

Konfuciusz

Alternatív módszer

Memento mori

Állami 
pénzmosoda 

A hétvége címe. Bãsescu és még ki érzi jól
magát Romániában, Sabina Fati, România
liberã.

Magyarázat. Érdemes néha (rég nem tettük)
napi rovatunkban jobban körüljárni egy-egy
lapot. A România liberã annál is inkább alkal-
mas erre, mert a jelek szerint a tulajdonosvál-
tás – amelyrõl a kellõ idõben nem írtunk –
használt a lap irányulásának, jóval kritiku-
sabb az államelnökkel. Röviden az idézett
kérdésre a válasz az, hogy a politikából meg-
gazdagodottak jól érzik magukat Romániá-
ban, a többiek viszont nem, alapvetõen azért,
mert egyre szegényebbek, az állam pedig
nem mûködik. 

A lányok ördögök. Maradjunk a nõi szer-
zõknél (a Romlib erõssége). Alina Mungiu
–Pippidi kiváló cikke arról: Hogyan veszítjük
el Európát. „Kérdés a Jereváni Rádióhoz: lé-
tezik valami idegesítõbb Valentin Stannál?
Azt mondanánk, hogy nem, az illetõ valósá-
gos márkajegyévé tette az általános ellen-
szenvet. A helyes válasz azonban az, hogy
Valentin Stannál is idegesítõbb lehet az, hogy
neki van igaza, és próféciái, miszerint egyre
szánalmasabbakká válunk nemzetközi téren,
fokozódó ütemben sebesebben teljesülnek.” S
ha már a nõknél tartunk, Alina nem mulaszt-
ja el megemlíteni Elena Udrea buszait. Eze-
ket, szám szerint kettõt a miniszterasszony a
fõváros környéki kolostorok felkeresése vé-
gett bocsátotta – ingyenesen – a turisták ren-
delkezésére. Szinte elképzelhetetlen, de sike-
rült nekik egy idõben egy helyen lenniük, va-
gyis: összeütköztek. Alina szerint az autóbu-
szokat csak azután kellett vona bevezetni, mi-
után bevezették a mûutakat; nekünk viszont
eszünkbe jut a találós kérdés: mit csinál a
szõke nõ egy üres szobában egy vasgolyóval?
A válasz: vagy elrontja, vagy elveszíti. 

Mindennapi Csanádunk. A lap interjút kö-
zöl Szegedi Csanáddal. Hááát, nem egy lu-
men; több magyarországi társához hasonlóan
valószínûleg abból indul ki, hogy mi itt mind
kicsi hülyék vagyunk. Holott pont fordítva
van. 

A nap álhíre. A tengerészet napján Traian
Bãsescu utolsóként hagyta el a mulatóhelyi-
séget. 
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Nyolcvanéves korában
New Yorkban elhunyt

Abbey Lincoln dzsesszéne-
kes, zeneszerzõ, színész, az
amerikai polgárjogi mozga-
lom egykori szószólója. A
dzsessz egyedülálló szemé-
lyiségeként számon tartott
énekesnõ szombaton halt
meg. Halálhírét fivére, David
Wooldridge közölte a The
New York Timesszal. A chica-
gói születésû énekesnõ, aki-
nek karrierje az 1950-es évek
közepén indult, még nem
sokkal halála elõtt is fellépett,
bár az elmúlt évben egészsé-
ge már hanyatlóban volt.
Abbey Lincoln Anna Marie
Wooldridge néven született
1930. augusztus 6-án. 11 test-
vérével együtt Michiganben
nõtt fel. Zenei érdeklõdése
már korán megmutatkozott.
Tinédzser éveiben cseléd-
lányként dolgozott, de nem
hagyta abba az éneklést, és
végül sikerült feljutnia a ho-
nolului éjszakai klubok szín-
padaira. Az elmúlt két évti-
zedben 9 további lemeze je-
lent meg, és zeneszerzõként
is nevet szerzett magának.
Abbey Lincoln csaknem hat
évtizedes karrierje során több
filmben és televíziós sorozat-
ban is feltûnt. Az 1968-as For
Love of Ivy címû filmben
például Sidney Poitier olda-
lán játszotta a nõi fõszerepet,
egy Golden Globe-jelölést is
kiérdemelve alakításával. 

ÚMSZ

„A Kolozsvári Magyar
Napok (KMN) rendez-

vénysorozat lehetõség arra,
hogy közösségünk felmu-
tassa életképességét, sokszí-
nûségét, értékteremtõ mun-
káját, és alkalmat kínáljon
a párbeszédre nemcsak a
kultúra, hanem a közös
élettér más vetületeiben is”
– olvasható a magyar na-
pok honlapján, a www.mag-
yarnapok.ro oldalon. A ko-
lozsvári rendezvény öt nap-
ja alatt kulturális- és sport-
események, illetve koncer-
tek várják az érdeklõdõket
– az erdélyi magyar együt-

tesek mellett több magyar-
országi zenekar, köztük a
Beatrice, a Hot Jazz Band
és a Kaláka is. Az elképze-
lés szerint nem egyedi alka-
lomról van szó, a rendez-
vényt ezentúl évente meg
szeretnék szervezni.

Az augusztus 18-i, szer-
dai hivatalos megnyitón be-
szédet mond László Attila,
Kolozsvár alpolgármestere,
Sorin Apostu, a város pol-
gármestere, Markó Béla ro-
mán kormányfõ-helyettes,

Németh Zsolt, a Külügymi-
nisztérium parlamenti ál-
lamtitkára és a rendezvény
három védnöke, Tõkés
László, az Európai Parla-
ment alelnöke, Kelemen
Hunor, Románia kulturális
minisztere és Szõcs Géza, a
Magyar Köztársaság kultú-
ráért felelõs államtitkára.
Az eseménysorozat fõ hely-
színe a Fõtér mellett a Far-
kas utca, illetve Kolozsvár
régi központja lesz, ahol a
koncerteken kívül kézmû-

vesvásárt, könyvvásárt szer-
veznek, utóbbira erdélyi és
határon túli magyar könyv-
kiadók hozzák el legújabb
köteteiket. Az ötnapos ren-
dezvénysorozat kínálatát
képzõmûvészeti- és plakát-
kiállítások, sportesemények
és gasztronómiai bemutatók
színesítik, de bemutatkoz-
nak a város magyar diák-
szervezetei és városvetélke-
dõt is tartanak. 

A Kolozsvári Magyar Na-
pokon bemutatkozik Pécs,

Európa egyik jelenlegi kul-
turális fõvárosa, de ekkor
szervezik meg a Szent Ist-
ván-napi Néptánctalálkozót
is.

A szervezõk elmondása
szerint szem elõtt tartják a
rendezvény gyermekbarát
jellegét is, a legkisebbeknek
külön vetélkedõk, szabad-
idõs és sportrendezvények,
mesedélután, bábszínház és
játszóház szól. Gergely Ba-
lázs, az EMNT közép-erdé-
lyi régióelnöke, a rendez-
vény fõszervezõje sajtótájé-
koztatóján elmondta: nem
szeretnék, ha a román la-
kosság augusztus 20-a miatt
kirekesztve érezné magát a
rendezvényrõl, ezért odafi-
gyeltek arra, hogy a progra-
mokból õk is tudjanak cse-
megézni. Nekik szervezik
például a kortárs magyar
írók, költõk románra fordí-
tott mûveibõl összeálló fel-
olvasóestet.

A Kolozsvári Magyar Na-
pok fontosságát jelzi, hogy a
rendezvényt öt személy vet-
te védnöksége alá: Tõkés
László, az Európai Parla-
ment alelnöke, Kelemen
Hunor mûvelõdésügyi mi-
niszter, Szõcs Géza, a Ma-
gyar Köztársaság kultúráért
felelõs államtitkára, dr. Páva
Zsolt, Pécs polgármestere,
illetve Szilágyi Mátyás, a
Magyar Köztársaság kolozs-
vári fõkonzulja. 
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Az elsõ kincses magyar napok

HIRDETÉS

Gergely Balázs (állva) fõszervezõ felkészíti a Kolozsvári Magyar Napok szervezõi stábját

Antal Erika

A hagyománytól eltérõ-
en kézmûvességgel is-

merkedtek az eddig rajzolni
tanuló, Tóth Éva által inst-
ruált mezõbergenyei gyere-
kek, a nyolcadik alkalom-
mal megszervezett alkotótá-
borban. „A siker legna-
gyobb jele, hogy elsõ nap tíz
gyerek vett részt a foglalko-
záson, aztán 16, 25 és nap-
ról napra nõtt ez a szám. Ér-
telmes gyerekek, fegyelme-
zettek, gyors felfogásúak,
akikkel öröm volt dolgozni”
– foglalta össze lapunknak a
méhviaszfigurák készítését
és a papírhajtogatást tanító

kalocsai iparmûvész legna-
gyobb élményét. A tegnap
közös tárlattal véget érõ
egyhetes táborban az alko-
tómunka ismerkedéssel in-
dult, a résztvevõk bejárták a
falut és környékét, megcso-
dálták a régi házakat, öreg
kapukat, kutakat, beszélget-
tek a falubeliekkel. Õsz Zol-
tán ötletgazda elmondta, ez
alkalommal többnyire ma-
gyarországi vendégek érkez-
tek és örökítették meg a fa-
lut pasztellal, akrillal, olaj-
festékkel. „Olyan vidékre ér-
keztem, ahol még soha nem
jártam, nem is tudtam, hogy
létezik még ilyen falu,
amely ennyire õrzi a múl-

tat” – mesélte a nagyrédei
Gréczi Margit, aki tapasz-
talt táborozó, bár a Mezõsé-
gen még nem járt. Hangyási
Anikó Budapestrõl érkezett
és ez volt élete elsõ alkotótá-
bora, tetszését leghamarabb
egy utca közepén található
kerekes kút nyerte el. „A
legjobb helyre érkeztem,
hogy feltöltõdjek, új témát
találjak, szép tájat és érde-
kes embereket lássak” – fo-
galmazott. Paksi Marica,
gyöngyösi lévén ugyancsak
a falu archaikus arculatától
hatódott meg, az emberek
kedvességétõl, akik behívták
otthonaikba és meséltek ne-
ki életükrõl. 

Táborbontás Bergenyében

Tamás András

Két kiállítással és egy
rendhagyó operaelõ-

adással ajándékozta meg a
hétvégén a nagyenyedi
Inter-Art Alapítvány szerve-
zésében zajló alkotótábor a
mûvészet kedvelõit. Bakó
Mihaela pszichológushall-
gató meditációra késztetõ al-
kotásait mutatta be. A mû-
vésznõ szokatlan, kromati-
kus világa, az alkotásaiból
eredõ, nézõpontok ütközése
közti világfelfogási dilem-
mája erõteljesen hat a befo-
gadóra, akárcsak szín- és
kompozícióhasználata. Ezt
követõen a Dart galériában

az 1925-ben Salzburgban
született Eva Mazzucco, a
bécsi mûvészélet kiemelke-
dõ személyiségének kiállítá-
sát nyitották meg. A mû-
vésznõ, akinek Balog István
az alapítvány elnöke emlék-
plakettet nyújtott át, eddig
minden alkalommal részt
vett az enyedi alkotótábor-
ban, számos mûvész pályá-
ját egyengette már úgy ha-
zai, mint nemzetközi szin-
ten. Egyéni és csoportos ki-
állításainak száma felsorol-
hatatlan, 85 évesen pedig hi-
hetetlen energiával, életerõ-
vel bír, a táborban lépésrõl
lépésre segítette a hozzáfor-
dulókat, bécsi lakásában és

mûtermében számtalan
mûvész megfordult már.

Az est dr.Carmen Vasile, a
nagyváradi zeneakadémia
tanárának Faust-darabjával,
a Mephistóval zárult. A tábor-
ban, nem szokványos kör-
nyezetben került sor az ope-
ra, doktrínatörténet, meta-
kommunikációt stb. oktató
tanár elõadására, akinek
énekes pályája Terényi Ede
tanítványaként a monoopera
felé terelõdõt. Mint elõadó-
mûvész Carmen Vasile hazai
fellépései mellett, Budapes-
ten, Párizsban, Barceloná-
ban szerepelt, ugyanakkor
negyven esszét, és két köny-
vet adott ki. 

Generációk arca Enyeden

Elsõ ízben 
szervezi meg az
RMDSZ és az
Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács
holnapután 
a Kolozsvári 
Magyar Napo-
kat, a Kárpát-
medencei, elsõ-
sorban az erdélyi
magyarság 
kulturális sereg-
szemléjét. 

Elhunyt 
Abbey Lincoln 



Görögkeleti és katolikus
hívõk ünnepelték or-

szágszerte Nagyboldog-
asszony ünnepét a hétvé-
gén. Mária mennybemene-
telérõl szentmisén emlékez-
tek meg a székelyudvarhe-
lyi ferences templomban, a
csíksomlyói kegytemplom-
ban, a szatmári egyházme-
gyében hat helyen tartottak
templombúcsút. A Kolozs
megyei Füzesmikolán hat-
vanezer ortodox hívõ vett
részt a Nagyboldog-
asszony- napi körmeneten,
tizennégy pópa és szerzetes
celebrálta a vallási áhítatot,
amelyet – a hagyományok-
hoz híven – kétnapos vir-
rasztás elõzött meg. 
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Parászka Boróka

Katonai fegyelemmel
õrizték a hétvégén a hato-

dik EMI-tábort: Vona Gábor,
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnöke látogatott
Gyergyószentmiklósra, hogy
beszámoljon az érdeklõdõk-
nek a szélsõjobboldal erdélyi
és magyarországi terveirõl.
Katonai zubbonyt imitáló
egyenruhába bujtatott õrök,
a Magyar Gárda tagjainak
sorfala jelezte: kiemelt fon-
tosságú esemény, és nem
pusztán egy egyszerû, kon-
certekben és más kulturális
programokban bõvelkedõ vá-
ros végi diáktábor zajlik a
Békény völgyében. 

Kihelyezett pártülés, 
„útszéli” stílusban

Ottjártunkkor a „hivata-
los” karhatalom – néhány
csendõr – csak a tábor terüle-
tén kívül téblábolt békésen
kávézgatva, bent azonban
nem békeidõket idézett a tá-
borhangulat. „A magyarság
szíve Székelyföldön dobog,
és nem zárom ki annak a le-
hetõségét, hogy a politikai
központ is áthelyezõdik ide”
– fogalmazott a tábor köz-
ponti rendezvényén lelkesen
tapsoló, idõnként bekiabálá-
sokkal helyeslõ, jól szervezett
közönségének Vona Gábor.
Tavaly még parlamenten kí-
vüli kis párt képviselõjeként
volt meghívott itt a magyar-
országi politikus, aki ma már
jelentõs parlamenti erõvel a
háta mögött, „beváltott” ígé-
retekkel és nagyszabású ter-
vekkel érkezett hagyomá-
nyosnak mondott gyergyó-
szentmiklósi látogatására. 

Programbeszédek és új po-
litikai szövetségkötések hely-
színévé vált az Erdélyi Ma-
gyar Ifjaknak a Gyergyóból
Moldva felé vezetõ út men-
tén szervezett tábora. „A Fi-
desz lohol a Jobbik nyomá-
ban, és azt a politikai progra-
mot valósítja meg, amellyel
mi kampányoltunk” – figyel-
meztette hallgatóságát a szél-
sõjobb valódi szerepére és
erejére Vona Gábor, aki sze-
rint ennek a ténynek köszön-
hetõ a kettõs állampolgárság
megszavazása, a Trianon-

emléknap bevezetése és a ha-
táron túli iskolai kirándulá-
sok intézményesítése. 

A beharangozóval és a hi-
vatalos állásfoglalásokkal el-
lentétben nem volt jelen
többezres tömeg Gyergyó-
ban: a szélsõjobbos politikus
szavait mintegy 250-300 em-
ber követte a tábor leglátoga-
tottabb sátrában. Elõadása
az ötnapos rendezvénysoro-
zat egyik legnépszerûbb ese-
ménye volt, ám a törzskö-
zönség nem erdélyiekbõl állt
össze. A Magyarországról

ide látogató Vonát jelentõs
részben a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom polóit és
jelvényeit viselõ vendégek, a
Hatvannégy Vármegye Ifjú-
sági Mozgalom tagjai, vala-
mint a Magyar Gárda szin-
tén Magyarországról érkezõ
egyenruhásai hallgatták: Bu-
dapestrõl kihelyezett politikai
ülés helyszínévé vált
Gyergyószentmiklós kedvelt
turistaövezete.

Fontos az érzés

Az általunk a helyszínen
megkérdezett gyergyóiak
szerint a Hargita Megyei Ta-
nács által kiemelten támoga-
tott rendezvényre a helyiek
fenntartásokkal látogatnak
ki: nagyobb tömegben csak
az esti koncerteken és sörö-
zéseken vesznek részt. „Ide
olyan együttesek is eljönnek,
amelyeket a többi erdélyi
fesztiválra nem hívnak meg,
én ezért is járok ide. Nem
mondom, fontos, ami nap-

közben elhangzik, de a leg-
fontosabb az az érzés, amit
itt magába szív az ember, ide
értve az esti bulikat. Itt
együtt vagyunk a magunkfaj-
tákkal” – számol be lapunk-
nak élményeirõl egy sátorár-
nyékban hûsölõ, húsz év kö-
rüli fiatalember. 

A felemás érdeklõdés vagy
részleges érdektelenség elle-
nére a szervezõk sajátos té-
mákkal készültek az idén. Az
egyetlen mérvadó támogatót,
a Hargita megyei önkor-
mányzatot népszerûsítõ

többméteres banner árnyéká-
ban Kohnról és Salamonról
szóló zsidóviccek, a cigány
népszaporulatot érintõ meg-
jegyzések és egy új pártépíté-
si stratégia követik egymást. 

Nem helyi érdekû

Vona Gábor több mint
másfél órás beszédében ösz-
szegzi a magyarországi par-
lamenti pártok és a Jobbik vi-
szonyát, vázolja a Magyar
Gárda jövõjét, ismerteti a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom erdélyi terjeszke-
désének mikéntjeit és ho-
gyanjait, utalva a romániai
magyar kisebbségi politikai
szervezetekhez fûzõdõ kap-
csolatára is. „A Jobbik nem-
zetpolitikája olyan fordulatot
eredményez, amelyet a Fi-
desz már nem fog tudni kö-
vetni. Olyan következményei
lesznek, amelyek a Jobbik
malmára hajtják a vizet” –
hangzik a figyelmeztetés.
Vona szerint a cél a politikai

közösség átszervezése, és eb-
ben az átszervezésben kulcs-
fontosságú lehet az erdélyi
szervezet- és kapcsolatépítés. 

„Politikai példaképem –
vallja be a pártelnök – az a
Bethlen Gábor, aki Erdély-
bõl szervezte meg az össz-
ma-gyarság képviseletét és
felemelkedését.” Mint állítja,
ezt az „erdélyi” hangsúlyvál-
tást kívánja követni a Jobbik
is akkor, amikor baráti körö-
ket szervez. Mint arról hírt
adtuk, az elsõ ilyen jellegû
csoportosulás az elmúlt na-

pokban jött létre Marosvá-
sárhelyen. 

Várhatóan a következõ
idõszakban több erdélyi tele-
pülésen is hasonló körök jön-
nek majd létre – jelenti be a
politikus. Vona már a teljes
Kárpát-medencét átfogó
pártszervezetet vizionálja,
miközben elismeri, a teljes
jogú tagszervezetek határon
túli alapítása egyelõre jogi
akadályokba ütközik, ezért
„szövetségeseket” keres Er-
délyben. „Szomorúan állapí-
tom meg, hogy az erdélyi po-
litikusok is azoknak a nótáját
húzzák, akik ezért a nótáért
fizetnek” – fogalmaz lakoni-
kusan az országgyûlési kép-
viselõ, de nem ad konkrét vá-
laszt a kérdésre, hogy milyen
viszony fûzi a Jobbikot az
RMDSZ-hez és az EMNT-
hez. Azt azonban jelzi, hogy
a Székely Nemzeti Tanáccsal
már felvették a kapcsolatot a
további együttmûködés érde-
kében, és parlamenti párt-
ként „szívesen támogatják

azokat, akik nyitottak a szö-
vetségkötésre”. 

Az erdélyi lobbi

A nyitásra már csak azért
is szükség van, derül ki fel-
szólalásából, mert Magyar-
országon a Jobbik a Fidesz és
az MSZP, valamint a „globá-
lis trükkel és tõkével” létre-
hozott LMP „ellenszelében”,
„úthenger alatt” politizál, itt
azonban még van esély az
építkezésre. Vona szerint fon-
tos cél, hogy ne csak kettõs
állampolgárságot, de szava-
zati jogot is biztosítsanak a
Magyarország határain kívül
élõk számára. A táborlakók-
nak a Jobbik elnöke azt java-
solja, gyakoroljanak nyomást
a késõbbiekben a helyszínre
érkezõ Kövér Lászlóra, a Fi-
desz parlamenti képviselõjé-
re, a magyar Országgyûlés
újdonsült elnökére. „Három-
száz székely legényt kell fel-
sorakoztatni itt, a többit pe-
dig bízzák ránk” – magyaráz-
za a pártelnök.  

Vona Gábor elõadása után
Borbély Zsolt Attila, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnökségének tagja kér
szót. „A Székely Nemzeti
Tanács egészen biztosan
nem a más nótáját húzza” –
szögezi le Borbély.  A közön-
ség nevében beszélõ erdélyi
politikus arra is utal: valóban
szükség lenne a jobbikos
pártépítés „Kárpát-meden-
cei” kiterjesztésére. Azt
azonban, hogy ennek a ter-
jeszkedésnek lehet-e tömeg-
bázisa, az EMI-tábor látoga-
tottsága alapján nehéz el-
dönteni. Ottjártunkkor az
Árpád-sávos lobogókkal fel-
díszített „mûvészsátorban”
néhány ember érdeklõdött
csupán, elkerülte a közönség
a szórványsátort, a kézmû-
ves és a gyereksátor környé-
kén sem találtunk számotte-
võ résztvevõt. 

Mint arról korábban be-
számoltunk, Borboly Csaba,
a Hargita Megyei Tanács el-
nöke azzal indokolta a ren-
dezvénysorozat kiemelt tá-
mogatását, hogy több ezer itt
élõ fiatal kulturális-közösségi
igényét elégíti ki ez a tábor.
Ez az igény azonban a hely-
színen nem volt érezhetõ. 

Miben sántikál a Jobbik?

Otthonra találtak Vona Gábor hívei a gyergyószentmiklósi táborban

Folytatódik 
a bankbotrány

Elõzetes letartóztatásba
helyezték a Credit Europe
Bank brassói kirendeltségé-
nek vezetõjét, Otilia Ar-
gentina Negrilát, miután
kiderült: a bankfiókban
húsz betétest károsítottak
másfél millió euró érték-
ben. A gyanútlan számla-
tulajdonosok pénzét külön-
bözõ adminisztratív trük-
kökkel szerezték meg az el-
követõk: a bûncselekmény-
ben a gyanú szerint több
banki alkalmazott is részt
vett. A hétvégén Bukarest-
ben is letartóztattak egy
banktisztviselõt: a 23 éves
férfi a feltételezések szerint
40 ezer lejt vett le több be-
tétes számlájáról. Az elkö-
vetõ ellen eljárás folyik, az
okozott kárt az érintett
szülei megtérítették. A
rendõrség úgy tudja, hogy
a tettes fõvárosi kaszinók-
ban játszotta el a bankból
lopott pénzt.

Veszélyes vírus

Két agyhártya-gyulladásos
beteget azonosítottak
Tulcea megyében, a gyanú
szerint a megbetegedést  a
madarak, szúnyogok által
terjesztett nyugat-nílusi ví-
rus okozta. A Cantacuzino
Intézetben most végzik a
vírustörzs azonosítását, de
az Egészségügyi Miniszté-
rium tájékoztatása szerint
ez a kórokozó eddig még
nem okozott megbetegedést
Romániában.

Sínt lopott

Eljárás indult egy Fehér
megyei férfi ellen, akit a
hétvégén vasútisín-lopáson
értek tetten Szászsebesen.
A negyven év körüli férfi
kilazította a síneket rögzítõ
alkatrészeket, amikor a
rendõrség munkatársai raj-
takapták. A gyanú szerint
az elkövetõ ócskavasként
kívánta értékesíteni a jelen-
tõs mennyiségû fémet. Az
Országos Rendõr-fõkapi-
tányság munkatársai arra
figyelmeztetnek, az utóbbi
hónapokban elszaporodtak
az ilyen jellegû, balesetve-
szélyes bûncselekmények.

Röviden

A szerzõ felvétele

Munkatársunktól

Több mint hétezer segély-
hívás érkezett a hazai

mentõszolgálatokhoz a hét-
végi kánikula okozta rosszul-
létek és megbetegedések mi-
att országszerte. Raed Ara-
fat, az Egészségügyi Minisz-
térium államtitkár-helyettese
arról tájékoztatta a sajtót,
hogy az emberek a figyel-
meztetések ellenére sem tart-
ják be a biztonsági elõíráso-
kat, ezért a meleg miatt több
százan lettek rosszul a hazai
köztereken. A rendkívüli hõ-
ségben hat ember életét vesz-

tette. Szakértõk szerint a gye-
rekek, az idõsek, valamint a
szív- és érrendszeri megbete-
gedésekben szenvedõk van-
nak a legnagyobb veszély-
ben. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium krízisközpontok
létrehozására szólította fel az
önkormányzatokat és az
egészségügyi intézményeket,
ahol a bajbajutottak elsõse-
gélyért folyamodhatnak, meg-
pihenhetnek és folyadékot
vehetnek magukhoz. A kö-
vetkezõ napokban sem eny-
hül a hõség: a csúcshõmér-
séklet eléri a 38 fokot. Ennek
ellenére viharokra, heves esõ-

zésekre a továbbiakban is
számítani kell. Az elmúlt na-
pokban Hargita megyében
okozott újabb katasztrófát a
nagy mennyiségû esõ. Felhõ-
szakadás volt Csíkszeredá-
ban, víz alá került Alcsík tér-
sége. A heves esõzés gondot
okozott Mindszenten, Szent-
királyon és Szentimrén is.
Zsögödön a Fitód pataka el-
árasztotta a Nagy Imre utcai
ingatlanok udvarát, pincéit.
A hirtelen megemelkedett
vízszint elérte a félméteres
magasságot, a katasztrófael-
hárítás emberei gumicsónak-
kal mentették a menthetõt. 

Mária-napi búcsújárók

Mária ikonja elõtt a hívek a Kolozs megyei Füzesmikolán Fotó: Mediafax

Katasztrófát okozott
hétvégén a víz és a kánikula
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A péntek éjjeli vihar után
szombat délutánra sikerült

helyrehozni az esõ okozta
károkat a Sziget Fesztiválon, így
minden adott volt a tegnapi,
utolsó nagy bulizáshoz. A
pesszimisták azonban újabb
éjszakai vihart jósoltak, az opti-
misták viszont a magyar leme-
zlovasok „nagy öregjének”, Dj
Palotainak a hajnali háromkor
kezdõdött mûsorát várták. A 2,7
milliárd forintba kerülõ ren-
dezvény minden valószínûség
szerint ismét látogatócsúcsot
dönt, viszont sokan megkérdõ-
jelezik a pénzügyi sikert.

Sûrített zenei élmény

„Valószínûleg a világ jelenlegi
legjobb élõ könnyûzenei produk-
ciója” – jellemezte Roger Taylor,
a legendás Queen együttes
dobosa nemrég a brit Muse
zenekart, a Sziget utolsó napjá-
nak egyik legnagyobb sztárfel-
lépõjét, aki elött még olyan nagy
nevek léptek fel a Nagyszínpa-
don, mint az ukrán Death Valley
Screamers és Rada, a kanadai
Danko Jones és Billy Talent vagy
a szintén brit Kasabian, ami még
fájdalmasabbá tette a fesztiváltól
való búcsút. Az MTV Headban-
gers Színpadát magyar zenekarok

egész sora vette birtokba, kezdve
a Green Path, a Neck Sprain kon-
certjeitõl, az Isten Háta
Mögöttön át egészen az amerikai
Monster Magnet fellépéséig. A
színpad programját a Superbutt
és a Watch My Dying zárta. A
kisebb színpadokon sem volt
pangás, a Kék Nyúl Hammond
Band, a Volkova Sisters, a Lick
The Click! Crimson, Chrom vagy
Isu kiváló hangulatot teremtett.

Lesz látogatócs?

A kezdeti, 1993-as fesztiváltól
kezdõdõen a Sziget látogatóinak
száma évrõl évre nõtt. Míg a
tizenhét évvel ezelõtti Diák-
szigeten csupán 43 ezren voltak,
addig a 2009-es Szigeten 390
ezren buliztak. Vajon idén újabb
rekordot állít fel a Hajógyári-
szigeten zajló rendezvény? Az

esély megvan rá, hisz a szombati
napig összesen közel 360 ezren
tomboltak a Szigeten. A mínusz
egyedik napon, hétfõn, a Kispál
és a Borz háromórás búcsúkon-
certjének napján körülbelül 45
ezren voltak kint a Szigeten.
Közülük 25 ezren a koncert ked-
véért jöttek el, 20 ezren már
beköltözõk voltak. Kedden,
vagyis a nulladik napon 49 ezer
ember volt kint, de a nagyüzem
szerdán indult be: aznap körül-
belül 61 ezer ember szórakozott
a Sziget Fesztiválon. A látogatók
száma folyamatosan nõtt,
csütörtökön már 65 ezer ember
volt kíváncsi a különbözõ kul-
turális programokra, pénteken
pedig már 66 ezer ember volt kint
a Szigeten. Szombaton pedig
szinte kikerült a bejárathoz a
Megtelt-tábla, ugyanis 72 ezren
voltak a fesztiválon. 

Vígszínház a Szigeten

Annak ellenére, hogy a zenéé
a fõszerep, a szigeten kulturális
programokból sem volt hiány.
Minden korosztály számára
egyaránt szórakoztató produk-
ció volt például Varró Dániel és
Presser Gábor Túl a Maszat-
hegyen címû musicaljének új vál-
tozata, melybõl tegnap mutattak
be részleteket a Vígszínház
mûvészei. Az intézmény nem
elõször vesz részt a Sziget pro-
gramjában, 2009-ben A nõ vágya
címû kortárs cseh musicalbõl
adtak elõ részleteket, szintén a
bemutató elõtt. „Itt egy olyan
generációval tudunk találkozni,
mellyel a Vígszínház az elõadá-
sain és programjain keresztül
folyamatos és intenzív kapcsola-
tot kíván tartani” – vallják a
mûvészek. 

51 éven át vezetett jogosítvány nélkül egy né-
met férfi, aki a múlt héten, 79 esztendõsen
bukott le. Az illetõ áthajtott a szemközti sáv-
ba parkoláshoz, ami szemet szúrt egy rend-
õrnek. Az ellenõrzéskor a férfi azt mondta,
hogy elveszítette a jogosítványát – és ezzel
nem is hazudott. Csakhogy nem mostaná-
ban veszítette el jogosítványát, hanem 1959-
ben, ráadásul akkor bírósági ítélet által: it-
tasan vezetés miatt. Nem sokkal késõbb új-
ból elcsípték, akkor már engedély nélküli ve-
zetésért indult ellene eljárás, ügye pedig
olyan szigorú bíróhoz került, aki 72 eszten-
dõre eltiltotta az autóvezetéstõl. A büntetés
2031 júniusában telik le, egy nappal 100.
születésnapja elõtt.
Jobb késõn, mint soha!

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Csúccsal zárt a Sziget 

Román és magyar díjak Locarnóban

Fliegauf Benedek elsõ angol nyelven for-
gatott filmjét és Marian Crisan Morgen címû
játékfilmjét is díjazták a 63. Locarnói
Filmfesztiválon. Az Arany Leopárdot
azonban Li Hung-csi (Li Hongqi) kínai
rendezõ Han csia (Téli vakáció) címû filmje
nyerte el. A zsûri különdíját Marian Crisan
Morgen címû, román–magyar–francia kop-
rodukciós alkotása érdemelte ki, a legjobb
rendezõnek járó elismerést a kanadai
Denis Coté kapta Curling címû filmjéért.
Fliegauf Benedek elsõ angol nyelvû film-
jét, a Wombot, az ifjúsági zsûri különdíjá-
val méltatták. A magyar rendezõ negyedik
játékfilmjének fõszerepeit az egykori
Bond-lány Eva Green és Matt Smith ala-
kítja; az operatõr Szatmári Péter, a produ-
cer Gerhard Meixner, Muhi András és
Roman Paul, a koproducer Cédomir Colar
és Mécs Mónika.

Sheent fizetik a legjobban 

Charlie Sheen kapja a legtöbb pénzt az
összes sorozatszínész közül – írja egy friss
kutatásra hivatkozva a Worlsdcreen.com. A
színész epizódonként 1,25 millió dollárért
alakítja a nõcsábász reklámzeneszerzõt a
Két pasi – meg egy kicsi címû vígjáték-sorozat-
ban. A komolyabb mûfajban Hugh Laurie,
Dr. House megformálója áll a lista élén, aki
részenként 400 ezer dollárt zsebel be. Mö-
götte Mariska Hargitay és Christopher
Meloni, a Különleges ügyosztály két nyomozó-
ja áll, 395 ezres fizetéssel. A hölgyek közül
egyébként csak a Született feleségek fõszereplõi
keresnek Hargitaynál egy picit jobban: õk fe-
jenként 400 ezer dollárért intrikálnak. Úgy
tûnik, rendõrnek lenni sokkal kifizetõdõbb a
képernyõn, mint az életben, mert David
Caruso, a CSI:Miami napszemüvegével sû-
rûn babráló, minden egyes szót külön hang-
súlyozó Caine hadnagya 375 ezer dollárt
kap epizódonként. 

Jó is meg nem is a Jobbik térhódítása

Az Új Magyar Szó internetes olvasói nem
tudtak kiegyezni abban, hogy árt-e vagy sem
a Jobbik erdélyi térhódítása. A maszol.ro sza-
vazógépen feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön
szerint óvakodni kell-e Erdélyben a szélsõ-
jobbos eszméktõl?) válaszoló olvasóink fej-
fej mellett haladva foglalnak állást a Jobbik
erdélyi terjeszkedése mellett/ellen. A szava-
zók közül nagyon kevesen viszonyultak kö-
zömbösen a kérdéshez, a válaszadók csupán
öt százaléka véli úgy, hogy nem használnak,
de nem is ártanak ezek az eszmék.

E heti kérdésünk: 
Megviseli az ön egészségét az idei, nagyfokú ká-
nikula?
1. Igen
2. Nem, mert védekezek ellene
3. Nem, mert erõs a szervezetem
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Florin ªerban Ha fütyülni
akarok fütyülök (Eu când vreau

sã fluier, fluier) címû játékfilmjét
jelöli Románia a 2011-es Oscar-
díjra, jelentette be az Országos
Filmközpont. A filmet kiválasz-

tó zsûriben Eugenia Vodã,
Magda Mihãilescu, Cristina
Corciovescu, Dana Duma és
Eugen Athanasiu filmkritiku-
sok, Mihai Chirilov, az Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztivál mû-
vészeti igazgatója, illetve Dinu
Tãnase rendezõ vett részt. A ki-

választott film az egyetlen ro-
mániai alkotás az utóbbi 17 év-
ben, amelyet beválogattak a
Berlinálé versenyprogramjába,
sõt díjaztak is a berlini filmfesz-
tiválon: megnyerte a zsûri fõdí-
ját és az Alfred Bauer-kitün-
tetést Az Andreea Vãlean azo-
nos címû színmûvének mozgó-
képes adaptációjaként elkészült
film cselekményének közép-
pontjában Silviu (George
Piºtereanu) áll, akinek már csu-
pán két hete van hátra a letöl-
tendõ börtönbüntetésébõl. A
szabadulása elõtti napokban ér-
kezik meg Olaszországban dol-
gozó édesanyja, aki kijelenti,
magával viszi Silviu kisöccsét.
A fõszereplõ, mivel gyakorlati-
lag õ nevelte fel testvérét, ezt
nem tudja elfogadni, megpró-
bálja lebeszélni édesanyját.

Az Oscar-díjak idegen nyelvû
filmek kategóriájába minden or-
szág csupán egyetlen filmmel
nevezhet. Az Oscar-jelöléseket
2011. január 25-én jelentik be, a
gála február 27-én lesz Los An-
gelesben. 

ªerban filmje az Oscar-küldött

Véget ért a tizen-
nyolcadik Sziget, 
a fesztiválkapukat
az egyik legjobban
várt együttes, 
a brit Muse zárta.
Koncertjük után
már készülõdnek 
a szemétszedõk,
kertészek, hogy
újjávarázsolják a
hajógyári-szigetet.

Florin ªerban börtöndrámája Berlinbõl Los Angelesbe kerülhet

ÚMSZ

Rágalmazásért perelni készül
a Realitatea-Caþavencu tröszt

az államfõt, aki hétvégén kijelen-
tette: a sajtóbirodalom zsarolás
révén próbál terjeszkedni Mol-
dova Köztársaságban. Traian
Bãsescuval és Mihai Ghimpuval,
a Pruton túli ország elnökével a
HotNews készített párhuzamos in-
terjút. Ebben a román államfõ a
moldovai román befektetõkrõl
szólva név szerint említette Sorin
Ovidiu Vântut, a Realitatea tröszt
tulajdonosát, akitõl szerinte
Ghimpuéknak óvakodniuk kell.
„Remélem, hogy a moldovai poli-
tikusok nem úgy járnak majd el,
mint a romániaiak, és nem lesz-
nek hajlandóak fizetni azért, hogy
Vântu ne támadja õket” – mond-
ta az államfõ. Mint ismert, a
Realitatea-Caþavencu idén Publica
TV néven hírtelevíziót indított
Moldovában. Az említett interjú-
ban Ghimpu azt mondta: örül,
hogy országában a médiában is ki-
alakulóban van a konkurencia. 

A Realitatea

pereli Bãsescut

Fotó: MTI



Ma Ábrahám nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
Az Ábrahám héber erede-
tû férfinév. Bibliai jelenté-
se: sokaság atyja.
Holnap Jácint napja van.

Évfordulók
• 1804-ben Ausztria örö-
kös császársággá alakul,
Osztrák Császárság né-
ven. Az uralkodó Habs-
burg-Lotaringiai Ferenc
fõherceg felveszi az I. Fe-
renc, Ausztria császára cí-
met is, addigi címei mellé.
• 1960-ban Ciprus elsza-
kad Nagy-Britanniától, és
kikiáltja függetlenségét.

Vicc 
– Mi az, hogy leánykeres-
kedõ? – kérdi Kovácsné
újságolvasás közben a fér-
jétõl.
– Olyan ember, aki nõket
ad el szerelmi célokra.
– Például engem is elad-
na, ha a markába kerül-
nék?
– Ne keverd össze a régi-
ségkereskedõvel!

Recept
Harcsapaprikás 
túróstésztával
Hozzávalók: 70 dkg afrikai
harcsafilé (bõre nélkül), 2 fej
vöröshagyma, pirospaprika,
só, paradicsom, tv paprika,
halászlékocka, pörköltszaft
kocka,30 dkg száraz tészta a
túrós tésztához, 25 dkg túró,
2 dl tejföl.
Elkészítés: Sûrû, tartalmas
pörkölt alapot készítünk. A
hagymát kockára vágjuk,
és olajon megfuttatjuk,
majd felöntjük egy kis víz-
zel és szétfõzzük. Megszór-
juk pirospaprikával, do-
bunk bele paradicsomot,
paprikát, sózzuk ha kell.
Utána belerakjuk a kockára
vágott harcsát és készre
fõzzük. Ez egészen rövid
idõ. Megcsináljuk a
túróstésztát. Kifõzzük a
tésztát, leöblítjük. A túrót
összekeverjük a tejföllel,
sózzuk, és a tésztát belefor-
gatjuk. Isteni finom a kettõ
együtt. Aki szereti a túrós
tésztát kevés friss kaporral
is megszórhatja.
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A tény és az elmélet között
alapvetõ különbség van. A
tény egy olyan kijelentés,
amit mindenki elfogad és
igaznak tart mindaddig,
amíg be nem bizonyosodik,
hogy hamis. Ezzel szemben
az elméletet mindenki kétked-
ve fogadja és hamisnak tartja
mindaddig, amíg be nem bi-
zonyosodik igazsága. Ezért

aztán sok tényszerû dolog meg-
csal bennünket azért, mert meg
sem próbáljuk megvizsgálni
õket, és sok helyes elméletet el-
vetünk csak azért, mert az elmé-
leteknek eleve nem hiszünk. A
leghelyesebben akkor járunk el,
ha mind a tényeket, mind az el-
méleteket egyforma alaposság-
gal és kitartással megvizsgál-
juk, és úgy döntünk felõlük. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Minden oka megvan a vidám-
ságra, jókedvre. Kedvezõ lehetõ-
ségek adódnak a mai napon
úgy munka területén, mint ér-
zelmi téren.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A jegyén átvonuló tranzitok se-
gítik magánéletében. Véget ér a
negatív periódus, és még a pénz-
ügyek terén is siker várható.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Gördülékenyen mennek a dol-
gok. Bátran tervezget. A szóra-
kozásé és a szívügyeké lesz a fõ-
szerep a mai napon.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A héten olyan helyzet elé állít-
ják, amikor nem lesz ideje sokat
gondolkodni. Szerencsére vág
az esze, mint a borotva. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kisasszony havában intenzív
életet él az Oroszlán-jegy szülöt-
te. Kedélyállapotára nem lehet
panasz, nyáron is a napos ol-
dalt választja.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Megeshet, hogy nagyra törõ ve-
télytársai keresztbe tesznek Ön-
nek. Ne féljen hideg fejjel, pusz-
tán észérvekkel dönteni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Túlságosan kíváncsi ahhoz,
hogy egész életében kitartson
egyetlen ember mellett. Ideje
számot vetni önmagával, mi
az, amit szeretne igazán.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Sikeres pénzügyi döntéseket
hozhat. Jól összpontosít a biz-
tonsági tartalék képzésére. Ve-
szélyes az lehet, ha túlvállalja
magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Merész terveket szõ a nyár hát-
ralévõ napjaira. Párja elégedet-
ten szemléli ezt a lelkesedést.
Ha jól gazdálkodik, egy utazás-
ra is futja majd az idejébõl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A jegyén átvonuló bolygók fel-
erõsítik képességeit, és minden
új dolog vonzza. Kapcsolatában
a félreértéseket tisztáznia kell.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Lépéseit alaposan gondolja át,
inkább haladjon lassabban.
Nyughatatlan és vidám egész
nap. Kedvesével beszélje meg a
fontos dolgokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Pénzügyi téren új lehetõségek
nyílnak meg Ön elõtt. Szerelmi
téren a csillagok boldogságot je-
leznek. 

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.45 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
8.50 Mirabella Mama házi-
mozija
9.00 Postások gyöngye
9.35 A dzsungel könyve
10.00 Zorro 
(am. kaland sor.)
10.30 Cook kapitány 
(am.-angol-auszt. sor.)
11.30 Újrakezdés (ol. sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Térkép
15.50 Értékadók
16.20 “...filléres emléke-
im...” - Boros Péter
17.10 Kikötő - Extra
18.05 Második esély (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Apám beájulna 
(magyar vígj., 2003)
23.10 Sporthírek
23.15 Kikötő (ism.)
23.25 Őrült szerelem ez
(dokumentumf.)
0.40 Divathét (ism.)
1.10 Sámánösvényen
(dok. sor.)
2.05 Híradó (ism.)

Prima Tv, 20.30
Úton hazafelé 2. - Kaland San Franciscóban

Három imádnivaló jóbarát, két kutya és egy macska: Shad-
ow, Chance és Sassy visszatértek! San Francisco-ban élnek
egy családnál. Befogadó gazdáik Kanadába készülnek. Az ál-
latkák inkább lelépnek a repülőtérről, amikor csomagként
akarják őket feladni. Nyomukban loholnak a vérvörös fur-
gonnal közlekedő sintérek. San Francisco utcáin összebarát-
koznak egy csapat ravasz utcatöltelékkel.

DUNA TV, 21.30
Apám beájulna

Szarka és Barbi, a két 17 éves cserfes lány izgalomra és sze-
relemre vágyva nekivág Európának, abban a reményben,
hogy ezen a nyáron végre meglelik boldogságukat. A vaká-
ció azonban balszerencsésen indul, még az út elején elvesz-
tik minden pénzüket. Persze egyikük sem akar hazutazni,
sem a papának telefonálni, ezért hajmeresztő kalandokba
keverednek, hogy némi pénzhez jussanak.

TVR2, 23.45
Clara

A film középpontjában a német zongoristanő, Clara Schu-
mann viharos szerelmi élete áll, bemutatva Roberttel kötött
házassága nehézségeit, miután 1850-ben Düsseldorfba köl-
töznek. Ahogy Robert egészsége egyre romlik, Clara szenve-
délye egyre erősebb lesz a nála jóval fiatalabb zeneszerző,
Johannes Brahms iránt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.35 A nagyenyedi 
két fűzfa 
(magyar tévéf., 1979)
11.55 Palackposta
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Múzeumi barango-
lás Bécsben
15.10 Közelkép egy távoli
szigetről - Mauritius
15.40 Járóföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
17.25 Bűvölet 
(olasz sorozat)
18.20 Magyar pop
19.15 Mai magyar 
építőmesterek
19.45 Inami
20.05 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol drámasor.)
22.45 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
23.45 Záróra
0.10 McLeod lányai 
(auszt. kaland sor.)
0.55 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)

7.00 Trendmánia (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
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
16.20 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.35 Gálvölgyi-show -
Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 Castle 
(amerikai sor.)
23.10 Döglött akták 
(amerikai krimisorozat)
Utána. RTL-híradó
0.15 XXI. század 
- a legendák velünk él-
nek
0.50 Hullámhegy 
(angol-olasz rom. vígj.,
2002)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka 
– TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.45 Elcserélt életek
(amerikai filmdráma,
2/2. rész, 1991)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat 
(talk show)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Doktor House
(am. sor.)
20.50 Aktív
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.25 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.30 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.30 Tények Este Hírműsor
2.00 EZO.TV
2.50 Telitalálat 
(magyar játékf., 2003)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- Környezetvédelmi maga-
zin (ism.)

10.35 Dilis detektívek (so-
rozat) 11.30 Bugsy (am.
filmdráma, 1991) (ismét-
lés) 14.10 Monk (sorozat)
16.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 17.00 Alice új éle-
te (sorozat) 18.05 Főzz
élőben Gordon Ramsay-
vel 19.05 Halottnak a
csók (sorozat) 20.00
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Gyilkos számok (sorozat)
22.20 A főnök (sorozat)
23.15 Reklám-barátok (so-
rozat) 0.15 Esküdt ellensé-
gek (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Lucian Lipovan mű-
sora 12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) 20.05 Fogadás a fé-
lelemmel 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Wrestling RAW 0.15
World Poker Tour

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak (so-
rozat) 12.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 14.00
Marina (sorozat) 15.30
Viktória (sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30
Analia másik arca (soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 India (braz.-
ind. sorozat)

8.05 Ezüstsólyom (hongk.
film) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.00 A Midsomer
gyilkosságok (sorozat)
15.00 Félix és Rose (fr.-an-
gol vígjáték) 16.30 Kung
fúj, avagy a barack román-
ca (am. vígjáték) 18.10 Be-
csületes tolvajok (am. ak-
ciófilm) 19.55 Nyomás
utána! (olasz-amerikai víg-
játék) 22.00 Katonák vol-
tunk (amerikai-német ak-
ciófilm) 0.30 Delta Force
kommandó (amerikai-hol-
land akciófilm)

8.00 Vacanta Mare 9.30
A sátor (ismétléd) 10.30
Ezüst szerelem (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Orvo-
sok 14.45 Légy az enyém
17.00 Aliye 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Házasulandó fiam van
20.30 A sátor – szórakoz-
tató műsor 21.15 1001 éj-
szaka (török sorozat)
23.00 Halál a címlapon
(kanadai thriller, 2002)
1.00 Szenvedélyes törté-
netek 1.30 Vacanta Mare
(ismétlés)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 A buli nem áll
meg (kan.-am. film) 12.00
Amy-nek ítélve (am. soro-
zat) 13.00 Őrangyal (am.
sorozat) 14.00 Nash
Bridges (sorozat) 15.00
Charlie angyalainak másik
élete (amerikai film) 17.00
A győztes is veszít (kan.
film) 19.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 20.00 Nash
Bridges (amerikai sorozat)
21.00 Őrangyal (amerikai
sorozat) 22.00 A virág-
áruslány (amerikai film)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
10.50 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
11.45 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
15.35 Körzeti híradó
16.35 Hírek
17.45 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
21.00 Önök kérték!
22.00 Szeretők és titkok
(minisor.)
23.45 Az Este
0.15 Hírek
0.25 Memento (ism.)
0.35 Teadélután (ism.)
1.45 Nappali (ism.)
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
2.55 Múzeumtúra 
- A Gare du Nord
3.20 Gyerekjáték a számí-
tógép

7.30 80 festménnyel a vi-
lág végén
8.00 Az ezüst vadló (an-
im. sor.)
8.30 Noah és Saskia
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
9.10 Nézd Románia!
9.15 Az átváltozás
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Restarurálás
12.05 Történelmi 
emlékek
12.15 Modern vizor
12.50 Damo 
(dél-kor. minisor.) (ism.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen 
ízletes (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
16.55 A világ palotái
17.20 Fák bolygója
17.50 Sziluettbarát 
receptek
18.20 Történelmi 
emlékek
18.30 Damo (minisor.)
19.40 Győzd le az árvizet
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.05 UEFA sudió (live)
21.40 Dinamo Kiev - Ajax
Amsterdam labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 UEFA sudió
0.10 Hírek
0.25 UEFA, play-off

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Nora Roberts: Hold-
fogyatkozás 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Hydra 
(amerikai horror, 2009)
22.30 Pro Tv hírek, sport
23.00 Két pasi meg egy
kicsi (amerikai sor.)
0.00 Szellemekkel sutto-
gó (am. krimisor.) (ism.)
1.00 Hydra 
(amerikai horror, 2009)
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció 
- Nicole és Alex műsora
10.00 Xena, 
a harcos hercegnő
11.15 Columbo: 
A nagy elterelő 
hadművelet 
(amerikai krimi, 1989)
13.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 A zendai fogoly
(amerikai kalandfilm,
1996)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük 
– (reality show)
17.45 Mutassalak be 
a szüleimnek
19.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Hurrikán zóna
(amerikai katasztrófa
film, 2002)
22.30 Híradó, Sport
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték sor.)
1.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárás (ism.)
2.00 Álomgyári feleség
(amerikai-ausztrál 
vígjátéksor.)
3.00 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Mestersdége 
vendéglátó
8.20 Sport Florentinával
9.15 Senki se tökéletes 
(román vígjáték sor.)
9.45 Halálbiztos 2. 

(am. misztikus film, 2007)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Aki tud, az nyer -
verseny (ism.)
15.30 Senki sem tökéletes 
(román vígjáték sorozat)
16.00 Három kívánság
(am. filmdráma, 1995)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Nicsak ki főz!
20.30 Úton hazafelé 2. -
Kaland San Franciscóban
(am. kalandfilm, 1996)
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii Show -
Best Of
23.30 Lavina 
(am. akcióf., 1999)
1.30 Hírek
2.30 Lököttek (román sor.)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Chop Shop - A lon-
doni műhely - Phoenix
8.00 Újjáépítők 
- Land Rover
9.00 Autókereskedők
úton - Mercedes
9.30 Hogyan működnek
a gépek?
10.00 Piszkos munkák -
Vadlibaűző
11.00 Nagy durranások -
Coral Gables
12.00 Hogyan működnek
a gépek?
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Patagónia
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Tornádók nyomá-
ban - Vonzalom 
és megszállottság
20.00 A túlélés 
törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A legnehezebb
munkák - Pirotechnikus
23.30 EVO - Egy torony-
ház születése
0.30 Miami alvilág
1.30 Harc az elemekkel
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist 
(német sorozat)
8.00 Ifjúsági Olimpia 
Szingapúr 2010
9.00 Az ajándék (auszt. sor.)
10.00 Hírek, időjárásjelentés
10.15 Lehet, hogy nem tudtad
10.30 Gitárok ideje
11.50 Időálló beszéd
12.00 Hírek, Sport
12.45 Néprajzi pihenőhe-
lyek
13.45 Teleshopping
14.30 Ég és föld között
15.00 Együtt Európában
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia Szin-
gapúr 2010
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az árvízet!
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Starhunter 2300
(kanadai sci-fi)
20.00 Esküdt ellenségek

(am. krimisor.)
21.00 Művészet
21.25 Szerbia-Románia női
kézilabda mérkőzés
23.15 Hírek
23.45 Clara 
(életrajzi film, 2008)
1.40 Motomágia

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbontó, telefonos já-
ték 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás Filmajánló, Filmzene, Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2010. augusztus 17.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó játékveze-
tõi testületbõl való vég-

leges kizárást sürgeti Teodor
Crãciunescu esetében Iuliu
Mureºan, a Kolozsvári CFR
1907 vezetõje. A klubelnöke
„nyilvános kivégzésnek” ne-
vezte a bukaresti sípmester
péntek esti ténykedését, mi-
után a bajnokcsapat csak 2-
2-re végzett az Astrával. A
ploieºti-iek a 21. percben
szereztek vezetést Pãtraºcu
révén, rögtön azután, hogy
Crãciunescu sárgalapot mu-
tatott fel a hátulról felrúgott
Bjelanovicsnak ahelyett,
hogy kiállította volna Ro-
hatot. A 30. percben Nogo
gáncsolta el Budot a tizen-
hatoson belül, a játékvezetõ
nem ítélt tizenegyest hanem
szimulálásért rótta meg a
kolozsvári csatárt. 

Traore a 37. percben
egyenlített a CFR-nek, és bõ
tíz perccel a lefújás elõtt
Bud másodszor is megzör-
gette Ebede hálóját. Öt perc-
cel késõbb Fatai hagyta fa-
képnél védõit, és Nuno
Claro mellett gurított a ka-
puba, beállítva a végered-
ményt: 2-2. 

Összeomlik az Urziceni

Elsõ gyõzelmét aratta a
bajnokságban a Gloria, a

beszterceiek Mureºan, Pre-
descu és Moraes góljaival
gyõzték le 3-0-ra a „pandúro-
kat”. Szombaton is az elsõ
gyõzelemnek örültek, Ko-
lozsváron és Vaslui-ban is.
Az újonc U Lemnaru 3.
percben szerzett góljával gyõ-
zött Urziceni-ben, ahol ösz-
szeomlani látszik a bajnoki
ezüstérmes gárda. A moldvai
együttes 2-1-re nyert a Brassó
ellen, a gólokat Papp és

Pouga, illetve Cr. Ionescu
szerezte. Kevéssel lapzárta
elõtt fejezõdött be a Gaz
Metan – Sportul Studenþesc
találkozó, végeredmény 3-0.
Tegnap este a Dinamo a
Rapidot, a Craiova pedig a
Temesvárt fogadta. 

Dumitrescu debütje 

Ma mutatkozik be Ilie
Dumitrescu Steauája, a pi-

ros-kékek az újonc Victoria
Brãneºti-t fogadják a bu-
karesti Ghencea-úton. Az
új edzõnek nem sikerült
meggyõznie Becalit, hogy
Mihai Stoicát visszafogad-
ja. Bár eredetileg a csapat-
tulajdonos beleegyezett
MM jövetelébe, úgy tûnik,
utólag meggondolta magát,
hiszen Stoica már azt nyi-
latkozta, hogy „kis szüne-
tet tart”.

Ilie Dumitrescu kudarc-
ként könyvelheti el azt is,
hogy nem sikerült leigazol-
nia Marius Bilaºcót, Geor-
ge Galamazt és Iulian
Apostolt. Az Unirea Urzi-
ceni három meghatározó
játékosáért 2,5 millió eurót
kért a súlyos anyagi gon-
dokkal küzdõ Dumitru
Bucºaru csapattulajdonos,
de Becali sokallta az össze-
get. Urziceni-bõl valaki
mégis csak Bukarestbe köl-
tözik: Narcis Rãducan le-
mondott, és minden bi-
zonnyal a Steaua sport-
igazgatója lesz. 

Jenei Imre szerint  
Dumitrescu alkalmatlan

Megszólalt Jenei Imre is,
aki Victor Piþurcã korábbi
vezetõedzõ lemondása mi-
att nem vállalta többé a
Steaua klubelnöki tisztségét.
A nagyváradi szakember
szerint Ilie Dumitrescu a ta-
pasztalat hiánya miatt nem
a legalkalmasabb az edzõi
posztra. Jenei szerint kevés
esély van arra, hogy Dumit-
rescu az idény végéig a
Steauánál maradjon. 

A Steaua–Victoria Brã-
neºti találkozó (20.45 ó,
Antena 1) zárja ma a 4. for-
duló mûsorát. Elõzõleg
azonban Galacon az Oþelul
és az újonc Marosvásárhelyi
MFC csap össze, a mérkõ-
zést a GSP Tv közvetíti. 

Az újonc Kolozsvári U gyõzött Urziceni-ben, ahol összeomlani látszik a bajnoki ezüstérmes Fotó: Mediafax

„Nyilvános kivégzés” 
a kolozsvári Gépész utcában 

Kosárlabda

T. J. L.

Második mérkõzését is
megnyerte a 2011-es Eu-

rópa-bajnokság B-divíz-
iójában a román férfi kosár-
labda-válogatott. Carl John
Neumann tanítványai Tira-
nában mérkõztek meg az al-
bánokkal, s miután szünet-
ben még hátrányban voltak,
remek második félidõvel (55-
30) végül 93-74-re nyertek.   

A gyõztesek pontszerzõi
Silvãºan (17), Nicoarã (16),
Drãguºin (13), Moldoveanu
(12), Dumitrescu (10),
Mandache (8), Chetreanu-
Don (8), Cãpuºan (7) és Láz-
ár (2) voltak, játszott még
Jucan, Guþoaia és Andrei.

A B-csoport másik mérkõ-
zésén Azerbajdzsán 83-79-re
nyert Fehéroroszország el-
len. Két forduló után Romá-
nia (4 pont, 163-128) vezet
Azerbajdzsán (4p, 164-142),
Fehéroroszország (4p, 239-
234), Svédország (3p, 129-
136) és Albánia (3p, 213-
268) elõtt.

További eredmányek: Lu-
xemburg–Hollandia 73-94
(A), Ausztria–Észtország 93-
90  (A), Ciprus–Svájc 67-70
(C), Szlovákia–Csehország
60-65 (C).   

Holnap ismét hazai pályán
szerepelnek a trikolórok, el-
lenfelük a másik veretlen,
Azerbajdzsán lesz. A talál-
kozóra a temesvári
Constantin Jude-csarnokban
kerül sor, a TVR3 18 órai
kezdettel sugároz élõben. 

Az A-divíziós magyar vá-
logatott szabadnapos volt,
B-csoportjában az alábbi
eredmények születtek:
Nagy-Britannia–Ukrajna
90-76 és Macedónia–Bosz-
nia-Hercegovina 70-56. Ma
brit-magyar és macedón-uk-
rán párharcokat rendeznek,
ezeket megelõzõen a sor-
rend: 1. Nagy-Britannia 8, 2.
Ukrajna 7, 3. Bosznia-
Hercegovina 5, 4. Macedo-
nia 5, 5. Magyarország 5. 

Eredmények a másik két
csoportból: Lettország–
Finnország 87-67 (A), Izra-
el–Montenegro 77-73 (A),
Bulgária–Grúzia 79-83 (C),
Lengyelország–Belgium 93-
73 (C). 

A nõi Eb-selejtezõkben
súlyos vereséggel mutatko-
zott be a román válogatott:
47-76 Lettországgal. Az elsõ
tíz perc után 17-13-ra vezet-
tek Gheorghe Mandache ta-
nítványai, de a nagy szünet-
ben már 24-33 állt az ered-
ményjelzõn, s a különbség
ezután már csak nõtt. A ro-

mán csapat pontjait
Paºcalãu (12), Mãrginean
(10), Ciocan (6), Diaconu
(6), Mandache (4), Pop (4),
Uiuiu (3) és Pãrãu (2) sze-
rezte, játszott még
Stoenescu, Pavel és Mészá-
ros. Basko 11, Karklina pe-
dig 10 ponttal járult hozzá a
lettek sikeréhez. 

A B-csoport másik mérkõ-
zésén Izrael 93-65-re ütötte
ki Szerbiát. Holnap lett-izra-
eli (Rigában) és szerb-román
(Rumában) párharcokat ren-
deznek, a trikolórok legkö-
zelebb 20-án játszanak hazai
pályán, Izraellel. 

A magyarok szabadnapo-
sok voltak a C-csoportban,
ahol Bulgária 88-65-re verte
Finnországot, Montenegro
pedig 70-52-re Törökorszá-
got. A kvintettben Monte-
negro (8 pont), Törökor-
szág (7), Bulgária (6), Ma-
gyarország (5), Finnország
(4) a sorrend. Holnap Bul-
gária–Törökország és
Montenegro–Magyarország
mérkõzéseket rendeznek.
Hétvégi eredmények a má-
sik két csoportból: Hollan-
dia– Olaszország 60-70 (A),
Horvátország–Belgium 85-
70 (A), Nagy-Britan-
nia–Szlovákia 67-76 (D),
Ukrajna–Németország 56-
60 (D). 

Veretlen és kiütött trikolórok 

Labdarúgás

T. J. L.

Négy vereség mellett
egy-egy gyõzelem, illet-

ve döntetlen a vendégek
mérlege a magyar labdarú-
gó Soproni Liga hétvégi 3.
fordulójában. A Ferencvá-
ros–Budapest Honvéd mér-
kõzés lapzárta után fejezõ-
dött be, a ZTE–Lombard
Pápa találkozó pedig meg-
szakadt. Zalaegereszegen
az ítéletidõ (jégesõ és sûrû
villámlással kísért felhõsza-
kadás) áthúzta a csapatok
számításait, Berger József
játékvezetõnek kétszer
is félbe kellett szakítania a
meccset. Az elsõ vihar fél-
idõben csapott le a pályára,
ami miatt húsz percig állt a
játék, a folytatás pedig csak
negyedórát tartott, a hatva-
nadik percben ugyanis újra
az öltõzõkbe kellett küldeni
a csapatokat. Berger mint-
egy húsz percnyi várakozás
után úgy döntött, hogy nem
folytatják a találkozót, ame-
lyen a 60. percben a hazaiak
vezettek 2-1-re. Az MLSZ
versenybizottsága ma dönt
az ügyben, valószínûleg új-
rajátsszák a meccset. A for-
duló egyetlen vendégsikerét
a Videoton könyvelte el,
Alves (2) és Vasziljevic gól-

jaival a székesfehérváriak 3-
0-ra verték az MTK-t a bu-
dapesti Hidegkuti-stadion-
ban. A debreceni találkozó
8 góljának háromnegyedét
a bajnokok szerezték, a
DVSC 6-2-re nyert a Kecs-
kemét ellen. Kabát és
Czvitkovics is duplázott,
Kiss Z. és Dombi pedig egy-
egy gólt szerzett, míg a ven-
dégektõl csak Foxi volt
eredményes. Kisebb megle-
petésre, a Vasas 2-1-re verte
az Európa Ligában is érde-
kelt Gyõri ETO-t, míg a
Kaposvár Jawad-bombagól-
lal nyert a vendég Szombat-
helyi Haladás ellen (1-0).
Szolnokon az újonc MÁV
3-1-re legyõzte a Paksot.
Siófokon a hajrában men-
tett pontot az Újpest: Tajthy
a 85. percben egyenlített
miután Graszl az 52. perc-
ben büntetõbõl szerzett ve-
zetést a balatoniaknak. A
foghíjas táblázaton a Deb-
recen (7 pont, 10-4) vezet a
Videoton (7 pont, 7-1), a
Kaposvár (6 pont, 6-4) és a
Ferencváros (6 pont, 4-2)
elõtt, míg a Honvéd és a
Kecskemét még nem szer-
zett pontot. 

Hatot lõtt 
a Debrecen

Atlétika 

T. J. L. 

Nagy jamaicai vetélytár-
sai, a világcsúcstartó,

olimpiai és világbajnok Usa-
in Bolt, valamint a szintén sé-
rült Asafa Powell távollét-
ében Tyson Gay remekelt
Londonban, az atlétikai
Gyémánt Liga-sorozat két-
napos viadalán. Az amerika
sprinter a világ idei legjobbjá-
val, 9.78 mp-es idõvel nyert
megelõzve a jamaicai Yohan
Blake-t (9.89) és a trinidadi
Richard Thompsont (10.05). 

A diszkoszvetõ Kõvágó
Zoltán a második helyen vég-
zett Londonban és verseny-
ben maradt a nagydíjért. A
magyar nehézatléta 65,54 m-
re dobta a szert, míg az olim-
piai bajnok észt Gerd Kanter
67,82 m-re. Összetettben to-
vábbra is az ezúttal csak ötö-
dik, Eb-gyõztes lengyel Piotr
Malachowski vezet 14 pont-
tal, Kõvágónak 13, Kan-
ternek pedig 10 pontja van.
A diszkoszvetõk sorozatából
még egy verseny van hátra,
zürichi (augusztus 19.).

Érdekesebb eredmények a
londponi viadalról: 

férfiak: 400 m gát: Ber-
shawn Jackson (amerikai)
48.12 mp, hármas: Christian
Olsson (svéd) 17,41 m, 200

m: Wallace Spearmon (ame-
rikai) 20.12 mp, 400 m:
Jeremy Wariner (amerikai)
44.67 mp, 110 m gát: David
Oliver (amerikai) 13.06 mp,
távol: Dwight Phillips (ame-
rikai) 8,18 m, magas: Ivan
Uhov (orosz) 2,29 m, súly:
Reese Hoffa (amerikai) 21,44
m, gerely: Andreas Thorkild-
sen (norvég) 87,38 m. 
nõk: 100 m gát: Priscilla
Lopes-Schliep (kanadai)
12.52 mp – a világ idei leg-
jobbja, 200 m: Allyson Felix
(amerikai) 22.37 mp, 5000
m: Tirunesh Dibaba (etióp)
14:36.41 p, magas: Blanka
Vlasic (horvát) 2,01 m, súly:
Nagyezsda Osztapcsuk (fe-
hérorosz) 20,27 m, gerely:
Barbora Spotáková (cseh)
63,50 m, 100 m: Marshevet
Myers (amerikai) 11.01 mp,
400 m: Allsyon Felix (ameri-
kai) 50.79 mp, 800 m: Marija
Szavinova (orosz) 1:58.64 p,
hármas: Yargelis Savigne
(kubai) 14,86 m. A 14 állo-
másból álló Gyémánt Liga-
sorozat minden versenyén az
1-8. helyezettek részesülnek
pénzdíjban, a gyõztesek 10
ezer dollárral gazadagodnak,
de pontokat csak a versenyek
elsõ három helyezettjei kap-
nak. A pontverseny végsõ
gyõztesei egy-egy 80 ezer
dollár értékû, négykarátos
gyémánttal gazdagodnak. 

Gay-száguldás Londonban 

MTK-Videoton, vendégsikerrel
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Turós-Jakab László

Negyedszer sikerült európai
bajnoki aranyat szereznie

Cseh László magyar úszónak a
tegnap Budapesten lezáruló 30.
Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és
Nyíltvízi Európa-bajnokság küz-
delmein. Mûugrásban csak a férfi
toronyugrók döntõje nem fejezõ-
dött be lapzártáig, de már el lehe-
tett könyvelni a német fölényt. 

A nõi toronyugrók csütörtök
esti döntõjét a német Christin
Steuer (354,50 pont) nyerte a ma-
gyar származású, olasz színekben
versenyzõ Noemi Bátki (343,80)
és az orosz Julija Koltunova (340,
45) elõtt, Mara Aiacoboae
(279,45) a 10., Corina Popovici
(260,75) pedig a 12. helyen vég-
zett. Nõi szinkrontoronyugrás-
ban Németország (319,68), Uk-
rajna (306,30), Nagy-Britannia
(300,66) volt a dobogós sorrend,
a Reisinger Zsófia, Kormos Villõ
összeállítású magyar csapat
(277,74) a 6., az Aiacoboae –
Popovici román duó (275,22) pe-
dig a 8. lett. 

További eredmények: férfi 3 m-
es szinkronmûugrás: 1. Ukrajna
431,67 pont, 2. Németország
427,95, 3. Oroszország 410,43.
férfi 3 m: Patrick Hausding (né-
met) 463,20 pont, 2. Ilja Zaharov
(orosz) 458,15, 3. Jevgenyij
Kuznyecov (orosz) 455,80. férfi
szinkrontoronyugrás: 1. (Német-
ország) 478,11 pont, 2. Oroszor-
szág 466,95, 3. Fehéroroszország
426,03. nõi 3 m: 1. Nagyezsda
Bazsina (orosz) 324,10 pont, 2.
Anasztaszija Pozdnyakova
(orosz) 316,40, 3. Barta Nóra
(magyar) 291,75 … 7. Gondos
Flóra (magyar) 261,25. nõi szink-
ronmûugrás, 3 m: 1. Olaszország
(Tania Cagnotto, Francesca Dal-
lapé) 327,90 pont, 2. Ukrajna
312,00, 3. Oroszország 307,50 …
6. Magyarország (Reisinger Zsó-
fia, Gondos Flóra) 268,11. 

A pénteki négy úszódöntõben
két francia siker született. Az
1500 m után Sebastien Rouault,
7:48.28 perces Eb-csúccsal, a 800
m gyorsat is megnyerte, a német
Christian Kubusch és az olasz
Samuel Pizzetti elõtt, míg a szám
magyar címvédõjének, Kis Ger-
gõnek 7:51.93-as országos csúcs
is csak a negyedik helyhez volt
elegendõ. 100 m gyorson Alain
Bernard (48.49 mp) igazolta vi-

lágklasszisát, de nagyot kellett
csatázzon az orosz Jevgenyij
Lagunovval (48.52) és honfitársá-
val, William Meynarddal (48.56)
is. 200 m mellen az orosz
Anasztaszja Csaun 2:23.50 per-
ces Eb-csúccsal utasította maga
mögé a norvég Sara Nordens-
tamot és a dán Rikke Möller
Pedersent, míg 100 m pillangón a
brit Francesca Halsall (57.40) be-
verekedte magát a két svéd, Sarah
Sjöström (57.32) és Therese
Alshammar (57.80) közé. 

Az elsõ román érem 

Szombaton hét úszószámban
avattak gyõztest, s csak az oro-
szok (3) és az olaszok (2) tudtak
egynél több aranyat nyerni. 

A férfiak legrövidebb mellúszó
számában, 50 m-en, Dragos
Agache remek hajrával szerzett
ezüstérmet, miután országos csú-
csot jelentõ 27.47 mp-e alig 9 szá-

zadmásodperccel maradt el a
gyõztes olasz Fabio Scozzoli
eredményétõl. 

Az utolsóelõtti versenynap
egyetlen magyar érmét, egy bron-
zot, Mutina Ágnes szerezte 200
m gyorson, ahol Verrasztó
Evelyn ötödik lett. 

A leghosszabb nõi gyorsúszó
számban, 1500-on, Camelia
Potecet (16:27.67 perc) 2,5 má-
sodperc választotta el a bronz-
éremtõl, negyedik lett. A döntõt a
dán Lotte Friis (15:59.13) nyerte
az ír Grainne Murphy (16:02.29)
és a spanyol Erika Villaecija
Garcia (16:05.08) elõtt. 
További dobogósok: 100 m pil-
langó: 1. Jevgenyij Korotyiskin
(orosz) 51.73 mp – Eb-csúcs, 2.
Jöri Verlinden (holland) 51.82, 3.
Konrad Czerniak (lengyel) 52.16.
50 m hát: 1. Aliakszandra He-
raszimenyija (fehérorosz) 27.64
mp – Eb-csúcs, 2. Daniela
Samulski (német) 27.99, 3. Mer-

cedes Peris Minguet (spanyol)
28.01. 200 m hát: 1. Sztanyisylav
Donyec (orosz) 1:57.18 p, 2.
Markus Rogan (osztrák) 1:57.31,
3. Benjamin Stasiulis (francia)
1:57.37. 4x200 m férfi gyorsváltó:
1. Oroszország (Nyikita Lobin-
cev, Danyilij Izotov, Szergej Peru-
nyin, Alekszandr Szuhorukov)
7:06.71 p – Eb-csúcs, 2. Németor-
szág 7:08.13, 3. Franciaország
7:09.70. 

Négy magyar 
medál a zárónapon 

Tegnap három sprint-számmal
indult az utolsó nap mûsora. 50
m gyorson a svéd Therese
Alshammar (24.45 mp) nyert a
holland Hinkelien Schreuder
(24.66) és a brit Francesca Halsall
(24.67) elõtt. A férfiak hasonló
versenyszámában a svéd Stefan
Nystrand (21.69) beékelõdött két
francia, Fréderic Bousquet
(21.49) és Fabien Ginot (21.76)
közé. 50 m mellen az orosz Julija
Efimova esélyeshez méltó ver-
senyzéssel nyert, 30.29 mp-es Eb-
csúccsal, az ezüstérem a brit Kate
Haywoodnak (31.12), a bronz pe-
dig a svéd Jennie Johanssonnak
(31.24) jutott. Tombolt a közön-
ség, amikor 200 m pillangón két
magyar lány hajrázott az arany-
éremért. Hosszú Katinka
(2:06.71) nyert Jakabos Zsuzsan-
na (2:07.06) és a brit Ellen
Gandy (2:07.54) elõtt. Magyar
dupla 400 m vegyesen is, ahol
Cseh László (4:10.95) és
Verrasztó Zoltán (4:12.96) lehen-
gerlõ magabiztossággal utasítot-
ták maguk mögé a mezõnyt. Az
izraeli Gal Nevo 4:15.10-zel lett
bronzérmes. 

A világ- és olimpiai bajnok
olasz Federica Pellegrini távollét-
ében nyitottá vált a harc a 400 m
gyors érmeiért. A brit Rebecca
Adlington (4:04.55) nyert a fran-
cia Ophélie-Cyrielle Etienne
(4:05.40) és a dán Lotte Friis
(4:07.10 elõtt, míg Camelia
Potecnek (4.07.81) ismét be kel-
lett érnie a negyedik hellyel.

Dráma volt a hölgyek 4x100-as
vegyesváltójában, ahol az oro-
szok nyertek ugyan, de Julija
Efimova túl gyorsan ugrott vízbe
és a csapatot kizárták. Nagy-Bri-
tannia nyert, Svédország
(4:01.18) és Németország
(4:03.22) elõtt. 

Röviden
Tornautolsó magyarok 

A közelgõ zágrábi vízilabda Európa-baj-
nokságra készülõ csapatok közül négy a
spanyolországi Portugaletében vívott kör-
mérkõzést. Az Európa-bajnok Monteneg-
ró veretlenül nyerte a tornát miután 11-4-
re nyert a világbajnoki ezüstérmes Spa-
nyolország, 9-6-ra Románia és 9-8-ra Ma-
gyarország ellen. A spanyolok megverték
a románokat (10-8) és 9-9-re mérkõztek a
magyarokkal. Románia már a torna nyi-
tónapján meglepetést okozott azzal, hogy
11-9-re nyert az olimpiai bajnok Magyar-
ország ellen.    

Dan Petrescu Krakkóban? 

Sajtóértesülések szerint Dan Petrescu, az
orosz labdarúgó másodosztályban szerep-
lõ Kuban Krasznodar edzõje Lengyelor-
szágba tart. Bár a Wisla Krakkó vezetõsé-
ge nem kívánt kommentálni az ügyben,
úgy tûnik Petrescu a favorit azon a listán
amelyen még  Diego Simeone, Alberto
Zaccheroni, Nevio Scala, Manuel
Jimenez és Gurban Gurbanov neve szere-
pel. Petrescu négy évvel ezelõtt már
edzette a Wislát, lengyeországi kalandja
kilenc hónapot tartott akkor. 

Arlauskis Kazanyban folytatja 

Giedrius Arlauskis, az Unirea Urziceni
labdarúgó-csapatának hálóõre az orosz
bajnoki címvédõ Rubin Kazany fele tart.
A hírek szerint az üzlet kereken kétmillió
eurót hoz majd Dumitru Bucsaru csapat-
tulajdonos konyhájára.   

Talmácsi hatodik Brnóban 

A Moto2 géposztályban versenyzõ Tal-
mácsi Gábor a hatodik helyen végzett va-
sárnap a gyorsaságimotoros-világbajnok-
ság Cseh Nagydíján, Brnóban. A 16. po-
zícióból indult magyar motoros remek tel-
jesítményt nyújtott a futamon, az elsõ kör
után már a nyolcadik volt, a végén pedig
még a negyedik helyért is harcolt, de vé-
gül hatodikként haladt át a célvonalon. A
viadalt a pontversenyben éllovas spanyol
Toni Elias nyerte magabiztosan. Követke-
zik az Indianapolisi Nagydíj, augusztus
29-én.

Álomdöntõk 
Torontóban és Cincinnatiban 

A volt világelsõ svájci Roger Federer lesz
a címvédõ brit Andy Murray ellenfele a
2,43 millió dollár összdíjazású, torontói
keménypályás ATP-tenisztorna döntõjé-
ben. Federer a szerb Novak Djokovic-ot
gyõzte le az elõdöntõben (6-1, 3-6, 7-5),
Murray pedig a világranglista-vezetõ spa-
nyol Rafael Nadalt (6-3, 6-4). Orosz-belga
finálé lesz a kétmillió dollár összdíjazású,
cincinnati keménypályás WTA-tenisz-
tornán miután Marija Sarapova 6-4, 3-6,
6-2-re nyert honfitársnõje, Anasztaszja
Pavljucsenkova, Kim Clijsters pedig 2-1
arányban a szerb Ana Ivanovic ellen. 

Dudás Eszter ötödik Szingapúrban 

A triatlonos Dudás Eszter ötödik lett az
elsõ versenynapon a Szingapúrban zajló I.
ifjúsági olimpián. A magyar versenyzõ
volt a legjobb európai a mezõnyben. Ma-
gyarországot 19 sportágban összesen 52
sportoló képviseli az I. ifjúsági olimpián,
amely augusztus 26-ig tart.

Nyolc halott 
egy amerikai autóversenyen 

Nyolc ember meghalt, további 12 pedig
megsérült egy autóversenyen, amelyet a
kaliforniai Mojave sivatagban rendeztek
helyi idõ szerint szombaton este. A sérül-
tek közül négynek súlyos az állapota. A
rendõrség közlése szerint a tragédia akkor
történt, amikor az egyik versenyautó a né-
zõk közé rohant. 

Aranyos magyar búcsú
Véget ért a 30. Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság

Cseh László lehengerlõ magabiztossággal utasította maga mögé a mezõnyt

F
o

tó
: 

M
T

I

Labdarúgás

T. J. L.

Pénteken megkezdõdött az
angol Premier League

2010/11-es bajnoksága, az
idénynyitó Tottenham Hots-
pur–Manchester City mérkõzé-
sen nem született gól. Szomba-
ton viszont már gyakrabban zör-
dültek a hálók, a címvédõ
Chelsea például 6-0-ra nyert a
vendég West Bromwich Albion
ellen. A Kékek góljait Drogba
(3), Malouda (2) és Lampard sze-
rezte. Idegenben remekelt a
Blackpool (4-0 a Wigan Athletic
otthonában), s simán nyert

Birmingham-ben az Aston Villa
is, 3-0 a West Ham United ellen.
További eredmények: Blackburn
Rovers–Everton 1-0, Bolton
Wanderers–Fulham 0-0, Sunder-
land–Birmingham City 2-2,
Wolverhampton Wanderers–
Stoke City 2-1. Kevéssel lapzárta
elõtt fejezõdött be az FC Liver-
pool–Arsenal rangadó, 1-1. A
nyitóforduló ma este, a Manches-
ter United–Newcastle United ta-
lálkozóval zárul. 

A francia Ligue 1-ben második
mérkõzését is elvesztette az
Olympique Marseille, a címvédõ
a Valenciennes otthonában ka-
pott ki 3-2-re. Az AS Mona-
co–Montpellier HSC találkozót

az esõ miatt elhalasztották. A 2.
forduló eredményei: Arles-
Avignon – RC Lens 0-1, Stade

Brest– AJ Auxerre 1-1, FC
Lorient – OGC Nice 1-2, AS
Nancy– Stade Rennes 0-3, AS St.
Etienne–FC Sochaux 3-2, 

Girondins Bordeaux–FC
Toulouse 1-2, Caen– Olympique
Lyon 3-2. Az OSC Lille –Paris
Saint-Germain rangadóra lap-
zárta után került sor. A Sevilla
jutott elõnyhöz szombaton a
spanyol labdarúgó Szuperkupá-
ért zajló párharcban, miután az
elsõ mérkõzésen, 0-1-rõl fordít-
va, 3-1-re legyõzte a vendég FC
Barcelonát. A gólokat Luis
Fabiano, Kanoute (2), illetve
Ibrahimovic szerezte. A vissza-
vágóra egy hét múlva kerül sor, a
Camp Nou-n. 

Hatost gurítottak a Kékek 

Malouda kettõt is rúgott
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