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Bukarest nem fogadhatja
el annak gondolatát,

hogy egy Iránhoz hasonló ál-
lam atomfegyverrel rendel-
kezzék – jelentette ki Traian
Bãsescu államfõ izraeli kollé-
gájának, Simon Peresznek a
román fõvárosban. 

Halálos veszedelem

Újságírói kérdésre vála-
szolva Traian Bãsescu hatá-
rozottan állította, hogy egy
izraeli–iráni fegyveres konf-
liktus esetén Románia „Izra-
el lojális partnere lesz”. A ro-
mán államfõ azonban egy-
elõre bízik abban, hogy a Te-
heránnal szembeni nemzet-
közi gazdasági szankciók ha-
tásosak lesznek, elvezetnek a
„helyes megoldáshoz” és így
sikerül elkerülni a katonai
összecsapást. Politikai elem-
zõk azonban nem tartják ki-
elégítõnek ezt a magyaráza-
tot: szerintük ugyanis a „he-

lyes megoldás” igen tág, ne-
hezen meghatározható foga-
lom, jelenleg pedig jóformán
senki sem tudja egészen pon-
tosan, miként is alakul majd
a térségbeli helyzet. Azt sen-
ki sem tagadja, komoly esé-
lyei vannak annak, hogy Irán
valóban atomfegyverre te-
gyen szert, ami veszedelme-
sen felbillenthetné nem csu-
pán a közép-keleti övezet, de
az egész világ erõegyensú-
lyát, akár halálos fenyegetést
is jelenthetne a globális biz-
tonságra nézve.

Teherán–Moszkva–Peking 
tengely

Persze nem zárható ki az
sem, hogy – amiként azt
Traian Bãsescu államfõ re-
méli – a nemzetközi gazdasá-
gi szankciók jobb belátásra
bírják a nukleáris programjá-
hoz egyelõre makacsul ra-
gaszkodó Teheránt, amely
végül lemond e program ka-
tonai elemeirõl, aminthogy

arra is van esély, hogy a nyu-
gati titkosszolgálatoknak si-
kerül majd teljes mértékben
elszabotálniuk a teheráni
nukleáris fegyverkezési pro-
jektet. Ez utóbbi lehetõség
azonban igencsak csekély,
eddig ugyanis sem az izraeli,
sem az amerikai, sem pedig a
németországi titkosszolgálat-
oknak nem sikerült érdem-
ben lépniük ilyen irányban.
Mindennek alternatívája az
Egyesült Államok vagy Izra-
el – esetleg Washington és Je-
ruzsálem közös – katonai ak-
ciója lenne Irán ellen, ami
úgyszintén elképzelhetõ.

Tény, hogy Teherán jelen
pillanatban nem veszi komo-
lyan a nemzetközi fellépést.
Az iráni vezetés ugyanis
pontosan tudja, hogy a nyu-
gati szankciók hatását kivédi
az ország Oroszországgal és
Kínával fenntartott szoros
szövetsége. Moszkva és Pe-
king ugyanis egyértelmûen
Teherán mellett áll, még ak-
kor is, ha az orosz vezetés

formailag, a nyilatkozatok
szintjén nem ellenzi az Irán-
nal szembeni szankciókat. A
Kreml ugyanis csak nemré-
giben jelentett be, hogy au-
gusztus 21-tõl beindítja az
iráni, bushehri atomreaktor
nukleáris tüzelõanyaggal tör-
ténõ ellátást, jóllehet Tehe-
rán nem tett eleget korábbi
kötelezettségvállalásának,
miszerint Oroszországba
szállítja a nukleáris tevé-
kenység során keletkezõ ra-
dioaktív hulladékot, amely-
bõl elõállítható az atombom-
bához szükséges plutónium.

Egy vagy három év?

Szakértõk szerint Iránnak
még legtöbb három évre van
szüksége az atomfegyver elõ-
állításához. Borúlátóbb –
más véleményeknek megfele-
lõen: realistább – elõrejelzé-
sek szerint azonban már akár
egy éven belül is megszerez-
heti az ehhez szükséges tech-
nológiát. Ez esetben nem
marad más lehetõség, mint a
katonai beavatkozás. Wa-
shington rendelkezik az eh-
hez szükséges eszközökkel és
katonai potenciállal, ráadá-
sul könnyen megszerezheti
hozzá a nemzetközi támoga-
tást is, hiszen az iráni atom-
fegyverkezés az egész világot
fenyegeti. Ilyen szempontból

a legnagyobb akadályt, para-
dox módon, éppen az Egye-
sült Államok elnöke jelenthe-
ti. Jóllehet Barack Obama
több alkalommal is kifejtette
már, hogy számára elképzel-
hetetlen az atomfegyverrel
rendelkezõ Irán, elnöki man-
dátuma alatt azonban mind-
eddig azt bizonyította, hogy
külpolitikája csaknem min-
den tekintetben ellenkezik a
Bush adminisztrációéval, így
tehát aligha értene egyet egy
Közép-Keleten kirobbanó
háborúval.

Mindez azonban szemben
áll Izrael elképzelésével. A
zsidó állam számára a diplo-
máciai erõfeszítések csak ad-
dig létezhetnek, amíg a ki-
alakult helyzet nem fenyege-
ti az ország létét. Izrael egy-
szerûen nem engedheti meg,
hogy a térségben paritásos
alapú erõegyensúly alakul-
jon ki a zsidó állam és az
arab szomszédai között.

Visszaszámlálás – 
év végén

Mindezt figyelembe véve
írta a The Atlantic címû ame-
rikai lap, éppen Peresz romá-
niai látgatásának napján,
hogy Izrael Irán bombázásá-
ra készül. Az írás neokonzer-
vatív szerzõje, Jeff Goldberg
szerint a zsidó állam katonai

fellépésének valószínûsége
ötven százalékos, a katonai
akcióra pedig legkésõbb jövõ
év júliusáig sor kerül.
Benjamin Netanjahu izraeli
miniszterelnök egyáltalán
nem bízik a nyugati szankci-
ók eredményességében. Jeru-
zsálemi diplomáciai források
szerint év végéig hajlandó
„türelmi idõt” adni a békés
rendezésre irányuló próbál-
kozások számára, addig a
zsidó állam azt is felméri, mi-
lyen körülmények mellett
szánná el magát Barack
Obama a katonai csapásra.
Amennyiben az izraeli illeté-
kesek úgy látnák, hogy ennek
igen kevés a valószínûsége,
akkor Jeruzsálem részérõl
megkezdõdik a visszaszám-
lálás, jóllehet szerintük ko-
rántsem biztos  hogy az
atomfegyverhez jutó Irán be-
vetné azt Izrael ellen. A na-
gyobb veszélyt inkább az je-
lentené, hogy felerõsödnének
a terrorista megmozdulások,
amelyeknek immár biztonsá-
gos hátteret biztosítana az
iráni atomfegyver; az atom-
hatalommá változott Irán
külpolitikai vonalvezetésük
megváltoztatására késztet-
hetné akár a mérsékeltebb
arab államokat is, amelyek
eltávolodnának Washington-
tól és Teherántól remélnék a
védelmet. 

Irán: háború vagy béke?

Gy. Z.

Az afganisztáni bevetés-
sel kapcsolatos elsõ titkos

dokumentumok internetes
nyilvánosságra hozása nem-
csak büntetõjogilag értékel-
hetõ, hanem „erkölcsi érte-
lemben is felelõtlenség” – je-
lentette ki az ISAF német
szóvivõje, Josef Blotz tábor-
nok. A NATO afganisztáni
erõinek és a nemzetközi se-
gélyszervezeteknek a tagjait
ugyanis „különösen kifogá-
solható” nevükön nevezni,
mert ez „veszélybe sodorja
ezeknek az embereknek az
életét” – közölte a magas ran-
gú katonatiszt. Amint arról
lapunknak is beszámoltunk,
a WikiLeaks július végi akci-
ója ugyanis nagy felháboro-
dást váltott ki világszerte, el-
sõsorban az afganisztáni kül-
detésben szövetsége országok
hadseregeinek vezetésében, s
az internetes honlap szer-
kesztõi az alapító Julian
Assange bejelentése szerint
most újabb szövegek megje-
lentetésére készülnek.

Újabb adagot ígérnek

Az eddig visszatartott in-
formációkat összesen 90 ezer
dokumentum tartalmazza, s
ebbõl 15 ezer közlése várha-

tó, elõbb azonban „sorról
sorra” átvizsgálják és adott
esetben földolgozzák õket,
hogy kizárhassák az egyes
érintett személyek azonosít-
hatóságát – nyilatkozta a hét
végén Stockholmban Assan-
ge. „Az ártatlan résztvevõk
nevét, amelynek nyilvános-
ságra kerülése veszélyt jelen-
tene rájuk nézve, kerülni kí-
vánjuk. Eddig 8 ezer doku-
mentumot vettünk górcsõ
alá, s ha tudjuk tartani az ed-
digi ütemet, két héten belül
tudunk új anyaggal jelentkez-
ni” – tette hozzá.

Változatlanul nem tudni,
hogy a titkos aktákat ki ját-
szotta át a WikiLeaksnek. Az
elsõként közölt sorozat egye-
bek mellett azt tette világos-
sá, hogy a helyzet Afganisz-
tánban sokkal rosszabb, mint
ahogy azt a fegyveres erõk
vezetõi és felelõs politikusok
a nyilvánosság elõtt beállít-
ják. „Attól tartunk, hogy az
újabb dokumentumok na-
gyobb veszélyt idéznek elõ,
mint az eddigiek” – figyel-
meztetett ezzel kapcsolatban
David Lapan, a Pentagon
szóvivõje.

Emberéletek veszélyben

Az afganisztáni akták ki-
adása mindenekelõtt a wa-

shingtoni és a kabuli kor-
mányzat körében keltett föl-
háborodást. A leginkább
érintett két fél fõként arra hi-
vatkozik, hogy a titkos doku-
mentumok leleplezésére sza-
kosodott internetes honlap
olyan embereket sodor ve-
szélybe, „akik azon fáradoz-
nak, hogy az afgánoknak biz-
tonságot és békét vigyenek”,
amit persze – legyen bármi-
lyen szépen hangzó, nemes
cél is – a világban sokan vi-
tatnak. A Riporterek Hatá-
rok Nélkül nevû nemzetközi
újságíró szervezet ugyancsak
„hihetetlen felelõtlenségrõl”
beszél. A párizsi székhelyû
társaság közleménye leszöge-
zi: „rendkívül veszélyes”,
hogy lehozzák azon afgánok
százainak a nevét, akik
együttmûködnek az Egyesült
Államok vezette koalícióval,
s „a tálibok és más fegyveres
csoportok ezek után minden
különösebb nehézség nélkül
feketelistát készíthetnek
azokról, akiket kivégezhet-
nek, gyilkos megtorlásnak
vethetnek alá.”

A Riporterek Határok Nél-
kül nyílt levelet tett közzé a
WikiLeaks-alapító Julian
Assange-nak címezve, bíráló
szavakkal illetve a honlapot,
amiért a szóban forgó doku-
mentumokat közölte, együtt-

mûködõ emberek nevét befe-
ketítve. A szervezet követeli,
hogy hozzák nyilvánosságra
azt az eljárást, amellyel a
WikiLeaks a dokumentumo-
kat kielemzi, informátorait
pedig megvédelmezi.

Nemzetközi háló

A WikiLeaks nevû nem-
zetközi szervezetet eredeti-
leg Svédországban alapítot-
ták azzal a céllal, hogy ki-
szivárogtatott titkos kor-
mányzati dokumentumokat
és egyéb hivatalos iratokat
tegyen közzé – forrásainak
névtelenségét megõrizve –
az interneten. Weboldaluk
egy másik nemzetközi non-
profit társaság, a The
Sunshine Press mûködteté-

sében 2006-ban indult el,
kapcsolatfelvétel céljára
azonban a melbourne-i
egyetem címét adja meg.
Több száz országból, illetve
országgal – köztük Románi-
ával és Magyarországgal –
kapcsolatos irat olvasható a
honlapján fõnyelvként an-
golul, ezen kívül azonban
még tizenhárom másikon.

A szervezet közlése sze-
rint az alapítók között az
Egyesült Államokból, Eu-
rópából, Tajvanról, Auszt-
ráliából és Dél-Afrikából
származó kínai dissziden-
sek (másként gondolko-
dók), újságírók, matemati-
kusok, valamint újonnan
alakult cégek szakemberei
szerepelnek. Adatbázisuk
közvetlenül az indulás után

1,2 millió titkos iratot tar-
talmazott.

A WikiLeakstõl a nemzet-
közi szervezetek által most
számon kért átláthatóság esé-
lyt adhat az újraindulásra. A
Riporterek Határok Nélkül
ugyanis most közzétett nyílt
levelében nemcsak a már
megjelentetett afganisztáni
iratok „utóéleteként” hang-
súlyozza a felelõsség kérdé-
sét, hanem a jövõre vonatko-
zóan is. Hasonló felelõsséget
várnak el a WikiLeakstõl kü-
lönbözõ emberjogi szerveze-
tek is, amelyek „nem hivata-
losan” e-mailben kérték gya-
korlatuk átgondolását. Az
elektronikus levelet a na-
gyobb hangsúly kedvéért a
The Wall Street Journalban is
publikálták. 

Felkavarta az állóvizet a WikiLeaks 
Újabb titkos katonai dokumentumok nyilvánosságra hozata-

lát helyezte kilátásba a WikiLeaks internetes honlap az afga-

nisztáni küldetéssel kapcsolatban. Illetékesek arra figyelmez-

tetnek, hogy már eddig is törvénysértõ volt, amit mûveltek.

Románia Izraelnek tett szóbeli „hûségfogadalma” akár
már egy éven belül is politikai valósággá válhat – vélik ha-
zai politikai megfigyelõk annak kapcsán, hogy Traian
Bãsescu megígérte Simon Peresz, Bukarestbe látogató iz-
raeli államfõnek: a zsidó állam Iránnal kirobbanó fegyve-
res konfliktusa esetén országa Izrael mellett áll majd.

Julian Assange WikiLeaks-fõnök londoni sajtótájékoztatója július 26-án



Meglehetõsen visszhangtalan maradt a saj-
tóban az államfõ egyik megjegyzése, pedig
sokat elárul Traian Bãsescu kommunikációs
stratégiájáról. Nemrégiben a közszolgálati
televízióban azt mondta, Románia nem jut-
hat be a schengeni-övezetbe, ha a hírhedt
ANI-nak, az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökségnek (OFÜ) nem lesz egy hiteles
törvénye. „Ezt nem azért mondom, mert
mondta nekem valaki, hanem mert meg-
éreztem és a megérzéseimben sohasem csa-
latkozom” – magyarázta az elnök.
Nos, elemezzük egy kicsit ezt a nyilatkoza-
tot. Mindenekelõtt tisztázzuk a fogalmakat:
elnöki értelmezésben a „hiteles OFÜ-
törvény” azt jelenti, hogy vissza kell tenni a
jogszabályba az összes alkotmányellenesnek
minõsített rendelkezést.

Nem akarom felmelegíteni
a kérdéssel kapcsolatban
korábban lezajlott vitákat,
de emlékeztetnék rá, hogy
egyre egyértelmûbbnek tet-

szik: az OFÜ eredeti
formájában az államfõ
politikai nyomásgya-
korló eszköze volt. Az
alkotmánybírósági

döntés után ezt a fegyvert elvesztette, s ért-
hetõ, hogy az õsszel esedékes nagy politikai
csaták elõtt (amelyek során akár az õ felfüg-
gesztése is bekövetkezhet) vissza akarja sze-
rezni (annál is inkább, mert egyre kiegyenlí-
tettebbek az erõviszonyok a parlamentben).
Következésképp nem az
EU-nak van szüksége „hi-
teles” OFÜ-törvényre, ha-
nem neki. Ha az EU-nak
annyira kellene ilyen jog-
szabály, akkor csinálna ma-
gának egy ilyen értelmû di-
rektívát, de errõl szó sincs,
mi több, ilyen „hiteles” tör-
vény a közösség egyetlen másik tagállamá-
ban sincs.
No, de tegyük fel, hogy Barosso azért nem
tud aludni, mert Romániában nincs eggyel
több alkotmánysértõ törvény. Akkor sem lá-
tom az összefüggést a schengeni-övezet ki-
terjesztése és a szükségtelen, alkotmányelle-
nes, de „hiteles” román törvény között. Az
elõbbi nem politikai, hanem a határvédelem
biztosításának technikai kérdése.
S akkor térjünk át a nyilatkozat második té-
zisére, amelynek a logikai értelmezése vala-
hogy így hangzana: „Ezt senki sem mondta,

de én – a nálatok bölcsebb és valamiképp
természetfölötti képességekkel rendelkezõ
elnök – megéreztem, s mint tudjátok: csal-
hatatlan vagyok”.
A mondat sértõ és cinikus jellegén túl érde-
mes megfigyelni, amint az elnök kijelentésé-

vel legitimálja a tudomány-
talan, kissé okkult, jelensé-
geket, „eltévésíti”, elszap-
panoperásítja a közbeszé-
det. Az elnöki megérzés
ebben a szövegösszefüggés-
ben kiváltja a logikus és
megalapozott döntés-elõké-
szítést.

Amúgy Traian Bãsescu nem véletlenül
ijesztgetett a schengeni-övezethez 2011 már-
ciusára tervezett csatlakozásunk elmaradá-
sával. Ennek a kockázata reális, de nem
azért, mert Brüsszelben bárkinek is hiányér-
zete lenne az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség romániai törvényével kapcsolat-
ban, hanem mert az EU gazdagabb tagálla-
mai aggódnak a romániai romák tömeges
emigrációja, valamint a magyar, a román és
a bolgár állampolgársági törvények miatt.
Ami az elõbbi kérdést illeti, arról Bãsescu
minden megérzés nélkül közvetlen informá-

ciókat kaphatott Pierre Lellouche-tól, Fran-
ciaország európai ügyekért felelõs államtit-
kárától, aki a közelmúltban felvetette, hogy
akár el is lehetne halasztani Románia csatla-
kozását a schengeni övezethez, amíg Buka-
rest rendezi a Nyugat-Európában tömegesen
kolduló romániai romák helyzetét.
Ami pedig a második nyugati aggályt illeti,
arról épp a minap közölt cikket a francia
Le Figaro, jobboldali konzervatív napilap
elektronikus kiadása. Ebben az újságíró
azokat a bevándorlás-politikai kockázato-
kat elemzi, amelyeket épp a közösség keleti
határait védõ három ország: Magyaror-
szág, Románia és Bulgária állampolgársági
törvényei jelentenek. E jogszabályok
ugyanis lehetõvé tennék, hogy moldovaiak,
makedónok, törökök, szerbek népesítsék be
Nyugat-Európát, anélkül, hogy az EU tag-
jai lennének. A lap tételesen is megemlíti,
hogy Traian Bãsescu 2009-ben tovább egy-
szerûsítette a moldovai állampolgárok vis-
szahonosításának eljárását.
Világos tehát: az elnök megérezte, hogy
hõsködõ könnyelmûségével veszélybe sodor-
ta a schengeni csatlakozást, és máris bûnba-
kot keresett, ráadásul úgy, hogy az belpoliti-
kai hasznot hajthasson számára. 

Tisza Istvánból – furcsa ezt olyan férfiúról mondani, aki könyvtára-
kat tanult át s most is egyre tanul –, Tisza Istvánból hiányzik a tanu-
lás képessége. Az ember valamilyennek születik s amit e perctõl fog-
va tanul, az éppúgy hozzáalakul e valamilyenségéhez, mint testi mi-
lyenségéhez az, amit megeszik. Tisza István mindent megtanulhat,
csak tanulni nem tanul meg soha. Valamivel mélyebbet jelent a sze-
rencsésen megõrzött lelki rugalmasságnál, hogy ez a történelemviselt
igazán geniális államférfi beszédei közben olykor az egyetemi olvasó-
körök elnökeire emlékeztet. Hiába tanult Adolf Wagnernál, még
mindig több van benne Jókai Mórból. Amily imponálóan felkészült,
olyan elragadóan ábrándos s legkivált akkor az, mikor azt hiszi,
hogy a legravaszabb. Szent meggyõzõdése, hogy nem szabad elméle-
tek szerint politizálni, s a legelvontabb elméletet is alkalmazásban a
valóság adataihoz kell hozzáalkalmazni. Valójában már maga ez a
tétele is elmélet, amit hozzá kéne alkalmaznia a valóság adataihoz.
Ám ez az, amit meg kéne tanulni: látni tudni, mint az anatómusnak
s a kirurgusnak. Azt, amit a dolgok valóban mutatnak s nem amit
mi beléjük nézünk. S ez az, aminek tehetsége a Tisza István kápráza-
tos felszereltségébõl hiányzik.
Csak egy példát ebbõl a nagy nemzetiségi beszédbõl. E beszéd azon
sarkall, hogy mily erõsek volnánk mi (s ennek mennyi hasznát ven-
nék a balkáni népek), ha idebenn békességünk volna – ami, ugyebár
vallomást foglal magába arról, hogy most nem vagyunk túlságosan
erõek. 

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

Elnöki megérzés
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A napokban 315 vagy 316 kérelmezõ teszi le az ál-
lampolgári esküt feltehetõen – nem vagyok ebben
teljesen biztos, nekem még semmilyen esküt nem
kellett letennem, én beleszülettem nyakig-fülig a
lekvárba – az Alkotmányra. Ott, ahol pluralizmus
is van, például Kanadában az állampolgárságért
esedezõ mohamedán a Koránra, a keresztény és
zsidó, ha nem akar világi dolgokra fölesküdni, ke-
zét a Bibliára teszi. 
Nos ennek a mi szempontunkból kevés jelentõsége
van, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor 800
ezres román(iai) közösség/tömeg/eperjestársaság
tolong odakinn Spanyolországban. Ezeknek jelen-
tõs része – semmilyen honi szirén és nemzeti sziré-
nahangra – nem kíván hazatérni, feledni fogja a hõ-
si múltat, a szászvárosi õsi dák hegyeket és a szeles-
széles mititéjjel és brágával koszorúzott, aranypu-
liszkát termõ Baragánt. 
Az a 315/316 kérelmezõ számbelileg és bármi né-
ven nevezendõ értéknövelõként eltörpül a milliom-
nyi spanyol-olasz-angol vendégmunkássereg mel-
lett. Aki odakinn megkapaszkodik, az többé nem
hozza, nem küldi haza jövedelme tetemes részét,
aki odakinn jól keres, nem jön vissza a honi bizony-
talanságba, korruptak nyomorába. Az már lassan
nyelvet cserél, legjobb esetben csak a második gene-
rációban, hiszen lassan két évtized eltelt a nagy ro-
mán exódus kezdetétõl, és az államnak meg kell bé-
külnie azzal a gondolattal, hogy kevesbedik, ám iz-
mosodik, állandósul az emigráció, ami olyan ténye-
zõvé válhat, hogy befolyással lesz a befogadó álla-
mok Romániával szembeni magatartására.
Ám Sárközi nem tekézik Torján, hanem felszámol-
ja az illegális nyomortelepeket, az eurozóna román
és bolgár hadait. Hazaröpíti a nemzeti légivállalat
különjáratain: a taroma gépeken. De ne búsuljunk,
a taroma-járatok nem egyirányúak, visszaút is van,
hiszen ezeknek a minden kegyért hálásaknak, sem-
miség hamis okmányokkal újra kimenni sátorozni
Lyonba vagy Carcassonba. 
A minap egy tanácsi ülésen magyar önkormányzati
férfiak javasolták, adjunk már a programoknak
megjegyezhetõ, lefordítható értelmes román nevet.
Többen elszégyellték magukat a javaslat hallatán. 
Ebbõl következõen az államnyelv egyre gazdago-
dik. Persze kizárólag angol szavakkal, nemzetközi
zagyválmányokkal, miközben a régi nyelvi rétegek,

amelyek a római-szláv kontinuitásból táp-
lálkoztak szépen darvadoznak a tan-
könyvekben. S mialatt a székelységre
folyton rájár a hivatali nac-rúd gyatra
román nyelvtudása, göcsörtös kiejtése
miatt, Caragiale nyelve feltelik, befertõ-

zõdik angolkórós hóborttal.
Nem volna egyszerûbb mindjárt
spanyangolra tanítani a bikkfa-

nyelvû autonomistákat? Sebestyén Mihály
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Az elnök megérezte,
hogy hõsködõ könnyel-
mûségével veszélybe 
sodorta a schengeni
csatlakozást, és máris
bûnbakot keresett.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az a legnagyobb kudarc, 
ha soha nem ragadod meg az alkalmat.”

Laurell Kaye Hamilton

Dutyi

Tanulni tanulni

Állapothatározó A nap címe. 2025 – az apokalipszis éve a
gépkocsivezetõknek, România liberã.

Magyarázat. Ha Romániában a követke-
zõ 15 évben nem épül legalább 1200 km
autópálya, az országutakon gyakorlatilag
bedugul a forgalom. Ezt a România liberã
által megkérdezett szakértõk számították
ki a gépkocsik számának növekedési üte-
mére alapozva. Eszerint 2025-ig évente
legalább 80 km sztrádának kéne épülnie
az országban, ugyanis jelenleg Romániá-
nak összesen 300 km-es autópályája van.

Frunda és az ANI. Meggyõzõ jogászi
logikával bizonyítja be Frunda György –
az Academia Caþavencunak adott teljes ol-
dalas interjújában – az ANI-törvény
agyament erõltetésének ártalmas voltát.
Az új, légbõl kapott intézmény nyilván-
valóan a bosszúpolitika eszköze az ál-
lamfõ kezében. (Lásd alant a jegyzetün-
ket is.) Miután megcáfol az ANI-val kap-
csolatos néhány közhelyet, Frunda ér-
zékletesen fejezi a véleményét: „ANI
nem olyan nõ, akit a bálba viszel, legfel-
jebb egy erdei tisztásra.” Kérdésünk
szemtelen: és ha a hölgy közben már az
Európai Parlament tagja? 

Külön (talán megy). Még a múlt heti vergõ-
dések a PD-L körébõl, még mielõtt az
ANI-törvény újabb pörölycsapása érte
volna õket: pedálos körökbõl kiszivárgott
– mi a Cronica Romãnã és a Cotidianul
alapján értesültünk róla –, hogy a pártot
ideiglenes központi vezetõségnek kellene
irányítania, amely olyan emberekbõl áll-
hat, akiknek nincsenek egyszersmind mi-
niszteri feladataik. Bocot is beleértve?
Igen, Emilt is. Az ötletet Sulfina Barbu
vetette fel, és érdekes módon (nem azt
mondtuk, hogy meglepõen) Sever
Voinescu volt az, aki azonnal felkarolta.
Voinescu szigorúan hozzátette, hogy a
kormánynak csakis a kormányzással kell
foglalkoznia, a pártvezetésnek pedig saját
külön projektekkel. 

A nap álhíre. Paulicã, a jóstehetséggel
megáldott román lábasfejû meredek jövõ-
képpel állt elõ: akkor lesz jogtiszta ANI-
törvény, amikor Traian Bãsescu megszerzi
harmadik elnöki mandátumát. 



Sz. Zs., T. L.

Rég nem látott optimiz-
mus uralkodott el Euró-

pán az utóbbi napokban, me-
lyet a kontinens legnagyobb
gazdaságainak pozitív muta-
tói, illetve az egyéb globális
piaci fejlemények idéztek elõ.
Németország és Franciaor-
szág „feltámadásával„ egy-
idõben a vártnál rosszabbul
teljesített az amerikai gazda-
ság, melynek következtében
újra megerõsödni látszik az
euróba vetett bizalom is.  

A Bloomberg tegnap arról
számolt be, hogy Kína, mely
a világon a legnagyobb
(mintegy 2,45 trillió dollár-
nyi) devizatartalékokkal ren-
delkezik, újabban az euró-
pai, illetve a japán valutákra
vetette szemét – ami hátrá-
nyos helyzetbe sodorná a
dollárt. Peking elfordulását
a zöldhasútól állítólag Ben
S. Bernanke amerikai jegy-
bankelnök korábbi kijelenté-
sei is magyarázzák, aki meg-
erõsítette, hogy az Egyesült
Államok kilábalása a gazda-

sági válságból a vártnál
„szerényebb” lesz. „Kína bí-
zik Európa gazdaságában,
közös pénznemében, illetve
az euróövezetben” – idézte a
tekintélyes pénzügyi lap a
Kínai Népbank egyik ta-
nácsadóját.

A német csoda

Meglepõen jól teljesített
2010 második negyedév-
ében a német gazdaság –
derült ki a legutóbb közzé-
tett berlini jelentésekbõl. A
Német Statisztikai Hivatal
adatai szerint az ország gaz-
dasága az újraegyesítés óta
egyszer sem teljesített olyan
jól, mint az idei második
negyedévben. Az április–jú-
niusi idõszakban éves szin-
ten 4,1 százalékkal, negyed-
éves szinten pedig 2,2 szá-
zalékkal növekedett a né-
met gazdaság. Az élénkülés
elsõsorban annak tudható
be, hogy az elõzõ negyedév-
hez képest  a beruházási ak-
tivitás és az exportdinamika
egyaránt erõsödött. Ezenkí-

vül a fogyasztás és a kor-
mányzati kiadások is emel-
kedtek, ami szintén kedve-
zõen hatott a növekedési fo-
lyamatokra nézve. 

A második negyedéves
számok egyértelmûen azt
igazolják, hogy a gazdaság-
nak többé nincs szüksége
állami segítségre, vagyis vé-
get vethet annak a mester-
séges gazdaságélénkítésnek,
amelynek sikerét köszönheti
– nyilatkozta az adatok meg-
jelenését követõen Rainer
Brüderle, német gazdasági
miniszter.

„Feljön” Románia is?

„Románia bruttó hazai
termékének (GDP) durván
harminc százaléka export-
függõ. Ebbõl világosan lát-
szik, hogy az ország a kivi-
teli konjunktúrát kihasznál-
hatja úgy, hogy az körülbe-
lül ekkora mértékben befo-
lyásolja pozitívan GDP-jé-
nek alakulását” – mondta el
az ÚMSZ-nek Colþea Tibor
közgazdász. A szakértõ úgy

véli, mivel ennek a harminc-
százalékos kiviteli függõség-
nek csupán mintegy 5–6 szá-
zaléka áll a német gazdaság
befolyása alatt, ez önmagá-
ban nem jogosít fel nagy re-
ményekre azt illetõen, hogy
a „német csoda” kihúzhatja
az országot a válságból.  

Óvatos optimizmus

„A bátorító német hírek
ellenére inkább lassú lesz a
talpraállás folyamata” – in-
tett óvatosságra Patrick
Honohan, az Európai Köz-
ponti Bank igazgatótanácsi
tagja, aki ugyanakkor úgy
véli, a fokozatos erõsödés-
nek és az ingatlanspekuláci-
ók hiányának köszönhetõ,

hogy az uniós pénzintézet-
nek eddig nem kellett köz-
beavatkoznia a pénzpiaci fo-
lyamatokba.

Románia az uniós sereg-
hajtók közé tartozik, ami a
gazdasági élénkülést illeti, –
Bulgáriával, Görög-, Spa-
nyol-, valamint Lettország-
gal együtt – miután az Or-
szágos Statisztikai Hivatal
közleménye szerint mind-
össze 0,3 százalékot tudott
növekedni a második ne-
gyedévben. Bár az euróöve-
zet többi tagállama a német-
nél jóval mérsékeltebb élén-
küléssel tudott elõrukkolni,
Franciaországban és Olasz-
országban egyaránt fél szá-
zalékpont körüli volt a
GDP-bõvülés. 
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Röviden

Több lesz az állástalan?

A költségvetési tervezet ki-
egészítésekor 8,5 százalékos
évi munkanélküliségi rátával
számolt a Pénzügyminiszté-
rium az eddigi 7,3 helyett –
derült ki tegnap a munka-
adókkal és a szakszerveze-
tekkel folytatott egyeztetések
során. Ezen számítások sze-
rint idén 760 ezerre emelke-
dik az állástalanok aránya az
eddig várt 645 ezer helyett.
Az adatok alapján a jelenlegi
több mint 4,7 millió helyett
mintegy 4,6 millióra apad a
foglalkoztatottak száma az
országban.

„Aratott” a kombinát

Közel hetvenmillió lejes net-
tó profitot termelt a maros-
vásárhelyi Azomureº vegy-
ipari kombinát az elsõ félév-
ben, így négyszer nagyobb
nyereséget könyvelhetett el,
mint 2009 hasonló idõszaká-
ban – írta a Bukaresti Érték-
tõzsde adataira hivatkozva
az Agerpres. A vállalkozás
féléves üzleti bevétele össze-
sen 547,2 millió lejt tett ki.

Forró fürdõszezon

Rekordszámú, közel két-
százezer turista látogatott
hétvégén a román tenger-
partra, melyek nagyrészt
Mamaia, Costineºti és Neptun
üdülõiben szálltak meg – ír-
ta a Mediafax. A strand- és
élményparkok mûködtetõi
számára ugyanakkor mint-
egy kétszázezer lej értékben
róttak ki büntetéseket hétvé-
gi ellenõrzéseik során a fo-
gyasztóvédelmi hatóságok.

„Fellángolt” a búza ára

Az árupiacok huzamosabb
ideig magasabb árakkal
kénytelenek szembesülni az
orosz búza exportjának tilal-
ma miatt, melyet a súlyos
aszály és a nyomában fellán-
golt erdõtüzek súlyosbíta-
nak. A vg.hu szerint az orosz
tilalomból elõnyt kovácsol-
hatnak az amerikai gazdák,
miután a piaci félelmek mi-
att Chicagóban 80 százalé-
kot emelkedett a gabona ár-
folyama, ezzel 23 havi csú-
csot döntve.

Kovács Zsolt

Háromszéken egyaránt
csökkent a cégek, a kül-

földi befektetõk és az újon-
nan létrehozott vállalkozások
száma az elsõ félévben – de-
rült ki a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
közleményébõl. A régióban
2009 hasonló idõszakához
viszonyítva tizenegy száza-
lékkal esett vissza az új cég-
bejegyzések aránya az elsõ
hat hónapban, illetve 14,6
százalékkal kevesebb vállal-
kozói engedélyt váltottak ki
magánszemélyek. 

„Mindent összevetve két-
szer annyi cég szûnt meg,
mint ahány új vállalkozás
indult” – összegezte Her-

man Rosner, a kereskedelmi
kamara elnöke, aki szerint
ez a szám jól tükrözi, hogy a
kormánynak és törvényho-
zásnak nem sikerült valós
válságellenes intézkedéseket
életbe léptetniük. Szerinte
sürgetõvé vált a minimáladó
eltörlése, valamint a kis és
középvállalkozók támogatá-
sa. A megyében idén össze-
sen 389 új cég alakult, ezzel
szemben viszont 426 vállal-
kozás szüntette be tevékeny-
ségét, illetve 60 ellen indult
csõdeljárás. (Bár még min-
dig nagy a cégfelszámolások
aránya, ennek negatív csúcs-
pontját 2009 elsõ felében je-
gyezték, amikor összesen
854 vállalkozást szüntettek
meg.) 

Annak ellenére, hogy az
ország közepén fekszik, a
megye a külföldi befekteté-
sek szélére esett – figyelmez-
tetett Rosner, aki rámutatott
arra, hogy az idegen beruhá-
zások száma tízszer alacso-
nyabb, mint az országos át-
lag. 1990-tõl napjainkig csu-
pán 14 dollárnyi volt az egy
fõre esõ külföldi befektetés
értéke Háromszéken, miköz-
ben ez országos szinten ta-
valy meghaladta a 251 dol-
lárt. A friss adatok szerint az
idei elsõ félévben 18 száza-
lékkal csökkent a nem hazai
érdekeltségû vállalkozások
száma – a jelenleg tevékeny
783 külföldi cég összesen
59,4 millió dollárt fektetett
be a régióban. 

Apad a vállalkozói kedv 
HIRDETÉS

Fellendülés – német motorral 

Egyre vonzóbb a marhatenyésztés
Antal Erika

Növekvõ tendenciát mu-
tat a szarvasmarha-állo-

mány Maros megyében, mi-
vel egyre többen rájönnek
az állattartás elõnyire – de-
rült ki hétvégén a Bonyhán
tartott szakkiállításon. A
rendezvényen, melyet már
negyedik alkalommal szer-
veztek meg, évrõl évre egyre
több állattartó gazda vonul-
tatja fel növendék-, vagy fe-
jõstehén állománya legjavát.

A gazdák egyre inkább
belátják, hogy az ilyen ren-
dezvények nemcsak a ta-
pasztaltszerzés, de a szak-
mai fejlõdés lehetõsége
szempontjából is igencsak
fontosak – fogalmazta meg
a kiállítás lényegét ifjabb
Szabó József, aki tizenegy
állattal vett részt a verse-
nyen és három díjjal térhe-
tett haza. A családi vállalko-
zásban 23 szarvasmarhát

tartó bonyhai gazdának a
vasárnapi versenyen a fejõs-
teheneknek, illetve a vem-
hes üszõknek és a borjaknak
járó díjat ítélte oda a zsûri. 

„Ide mindenképpen érde-
mes eljönni, mert minden
résztvevõ kap részvételi dí-
jat, oklevelet és pénzjutal-
mat” – fogalmazott egy má-
sik gazda, aki elégedetten
indult haza, hiszen, bár nap
mint nap látja az állatait, itt
összehasonlítási lehetõsége
is van, ezenkívül még meg-
beszélheti a többi gazdával a
különféle problémákat, a ta-
karmányozást, az állattartás
fortélyait. A helyi önkor-
mányzat és a Maros megyei
Mezõgazdasági Kamara ál-
tal szervezett versenyen kö-
zel száz állattal vettek részt
a községbeliek. Bonyhán
szinte minden darab földet
megmûvelnek, melyen több-
nyire takarmányt termeszte-
nek az állatoknak. Maros megyében a szarvasmarha-tenyésztés egyre inkább „aranyat ér”

Júliusban csökkentek a fogyasztói árak az euró-
övezetben, 1,7 százalék volt az éves infláció, a júniusi 1,4
százalék után – közölte az Eurostat. Uniós szinten a 7,1
százalékos romániai infláció bizonyult a legmagasabb-
nak, melyet a magyar követett 3,6 százalékkal. Szakértõk
szerint a belsõ fogyasztás tartósan nem tûnik stabilnak,
ami visszaveti az eurózóna gazdasági növekedését is.

Visszavet az infláció?

A szerzõ felvétele
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Kovács Zsolt

„Soha nem volt ennyi
szúnyog, mint az idei ára-

dások és esõzések után, az
eddigi szabványok szerinti ir-
tás már nem elegendõ” – nyi-
latkozta Simion Tomoroga, a
temesvári Deraton cég képvi-
selõje, akit a helyi rovarirtás-
sal bízott meg az önkor-
mányzat. Július közepe óta
folyamatosan harcolnak a te-
mesváriak a szúnyogokkal,
az agresszív rovarok azon-
ban az irtás ellenére újabb és
újabb hullámban támadnak. 

Magántelkek, 
magánszúnyogok

A polgármesteri hivatal ar-
ra figyelmeztette a lakókat:
bár városszerte szervezetten
folyik az irtás, saját lakókör-
nyezetéért mindenki szemé-
lyesen felelõs, köteles a ma-
gántelken, pincékben, víztá-
rozókban pangó vizet fertõt-
leníteni. Zilahon az idén ta-
vasszal már volt egy alapos
szúnyogirtás, de a nyári ára-
dások után kiderült: az idei
évben nem elég az eddig jól
bevált taktika. A fertõtlení-
tést egy ploieºti cég, a Coral
Impex Kft. végzi, havi rend-
szerességgel. „Eddig elég
volt háromhavonta elvégezni
a szükséges beavatkozáso-
kat, most azonban jobban
oda kell figyelnünk. Az euró-

pai szabványok szerint, az
Egészségügyi Minisztérium
által jóváhagyott vegyszerrel
írtunk, de ez nem nyújt tel-
jes védelmet. Egy-egy na-
gyobb esõzés után, a pangó
vízben azonnal elszaporod-
nak, és ilyenkor lépni kell.
Márpedig bármikor bekö-
szönthet egy újabb áradással
járó torrenciális esõ”– figyel-
meztetett Alexandru Badea,
a cég képviselõje. A szüksé-
ges munkálatok elvégzésére
a helyi önkormányzat öt-
százezer lejes szerzõdést kö-
tött a céggel, ám a helyiek
úgy tudják: az irtásért külön
illetéket fizetnek. 

Válságcsípés, 
pénzhiány

Soha nem látott invázióval
küzdenek Kovászna megyé-
ben is, az elmúlt hetek árvizei
után Sepsiszentgyörgyön, és
a Háromszéki falvakban is el-
szaporodtak a szúnyogok.
Esténként a központi park-
ban is számtalan szúnyog tá-
mad a sétálókra, de a nyári-
kertek tulajdonosai is pa-
naszkodnak, hogy  a rovarok
elzavarják a vendégeiket, az
emberek nem mernek szabad
levegõre merészkedni a kár-
tevõk miatt. Sztakics Éva
sepsiszentgyörgyi alpolgár-
mester lapunknak elmondta:
idén szegényes a város költ-
ségvetése, ezért a rendkívüli

helyzet ellenére sem tudtak
nagy összegeket költeni szú-
nyogirtásra. „Az idei esõs
idõjárás és a pénztelenség
miatt egy helybéli szakcég el-
vállalta, hogy bérmentve per-
metez, ha a hivatal megvesz
egy nagyobb adag vegyszert,
amely 2000 lejbe kerül” –
mondta el lapunknak Szta-
kics Éva. Tudomásunk sze-
rint tavaly 40 ezer lejbe került
a szúnyogirtás, amelyet az a
helyi cég végzett, aki idén
bérmentve vállalta az akciót.
Az egy hónapja szervezett
akció során esténként 8 és 11

óra között a Mikes Kelemen,
Grigore Bãlan, Híd, Csíki,
Kõrösi Csoma Sándor, Palló,
Malomgát, Gát, Orbán Ba-
lázs, Õrkõ, Debren, Jókai
Mór és Farm utcákat keres-
ték fel a szúnyogirtók. A sep-
siszentgyörgyi alpolgármes-
ter szerint többen panaszkod-
tak a szúnyogokra, ezért az
esetleges további szúnyogir-
tásra még meg kell találják a
költségvetési fedezetet. Sán-
stha Ferenc a Kovászna me-
gyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság járványtani fõorvosa
lapunk érdeklõdésére el-

mondta: az önkormányzatok
kellene behatárolják a „szú-
nyogtelepeket”, és ott irtást
szervezzenek. A szakember
szerint fõként azokon a he-
lyeken szaporodtak el a szú-
nyogok, ahol az áradások
utáni vizek még mindig áll-
nak, az illetékesek pedig nem
gondoskodnak a fertõtlení-
tésrõl vagy a pangó vizek le-
csapolásáról. 

Ez a vírus nem az a vírus

A szúnyogok elszaporo-
dásával egyenes arányban

nõ a félelem országszerte, a
rovarok által terjesztett be-
tegségek miatt. Tulcea me-
gyében két agyhártya gyul-
ladásos eset okozott riadal-
mat az elmúlt napokban: a
gyanú szerint a fertõzést a
szúnyogok által terjesztett
nyugat-nílusi vírus okozta.
A bukaresti Cantacuzino
Intézetben elvégezték a
szükséges elemzéseket, és
tegnap cáfolták, hogy a Ro-
mániában eddig ismeretlen
kórokozóra bukkantak vol-
na a hatóságok. Kovászna
megyében a szúnyoginvázió
ellenére sem jeleztek idén
még szúnyogcsípés követ-
kezményének tulajdonítha-
tó megbetegedést sem –
nyugtatta meg lapunk olva-
sóit Sántha Ferenc, aki sze-
rint azért sem kell félni,
mert a nyugat-nílusi láz ví-
rusát hordozó szúnyog típu-
sa nem jellemzõ Erdélyre,
az inkább a meleg és ala-
csony fekvésû térségekben
szaporodik. A szakember
szerint a szúnyog nem képes
a tengerpartról a hegyekbe
repülni, viszont elõfordul-
hat, hogy valamivel elszál-
lítják. „Idén tavasszal példá-
ul egy szarvasmarha eseté-
ben azonosítottak szúnyog
által terjesztett betegséget” –
mondta Sánta Ferenc, aki
szerint az állatot vélhetõen
már fertõzötten vásárolták
tulajdonosai. 

Árvíz után szúnyoginvázió 

HIRDETÉS

Bevetésen a légi szúnyogirtók: nincs elég pénz idén a szükséges munícióra Fotó: archív

K. Zs.

A háromszéki szociális
segélyt igénylõk 10, a

rokkantak 6 százaléka nem
jogosult állami támogatásra
– derül ki a most zajló ellen-
õrzés részleges adataiból.
György Ervin Kovászna me-
gyei prefektus tegnapi tájé-
koztatója szerint a megyei
hatóságok az elmúlt idõszak-
ban 2232 szociális segélye-
zett esetében vizsgálták a jo-
gosultság érvényességét, és
228 személytõl megvonták a
támogatást. A rokkantnyug-
díjasok esetében 2761 dosz-
sziét vizsgáltak meg és 46
nyugdíj folyósítását függesz-

tették fel. György Ervin arra
figyelmeztetett, hogy az el-
lenõrzések folytatódnak,
ezért még nem lehet messze-
menõ következtetéseket le-
vonni, ám az kiderült, hogy
akiktõl megvonták a szociá-
lis segélyt, azok nem végez-
ték el az ilyen esetekben kö-
telezõ havi 72 óra közmun-
kát. Az érintett rokkantság-
gal élõk azért nem jogosul-
tak az igényelt támogatásra,
mert idõközben munkahe-
lyet találtak. Amint a majd-
nem két hónapja zajló ellen-
õrzés során kiderült, a szoci-
ális segélyezettek nagy része
azért nem jelentkezett köz-
munkára, mert külföldön

vagy éppen itthon dolgozik.
Mint ismeretes, az érvényes
jogszabályok szerint nem
tarthatnak igényt szociális
támogatásra azok, akik bár-
milyen természetû jövede-
lemmel rendelkeznek. Ezek-
nek az illegálisnak minõsülõ
támogatásoknak a megvoná-
sa a polgármesteri hivatalok
feladata lett volna, ennek el-
mulasztása miatt tucatnyi hi-
vatal kapott írásos figyelmez-
tetést, mondta el korábban
Silviu Crãciun. A Három-
széki Munkafelügyelõség ve-
zetõje szerint rokkantági fok
megállapítását illetõen nem
bukkantak szabálytalansá-
gokra. 

Illegális segély Háromszéken

Munkatársunktól

Tegnap újabb elhalálo-
zást okozott a hõség, s

ezzel hatra emelkedett az
idei kánikula áldozatainak
száma – jelentette be tegnap
Oana Grigore, az Egészség-
ügyi Minisztérium szóvivõ-
je. A tegnap elhunyt 57 éves
férfi Konstancán lett rosszul,
a hipotermia tüneteivel szál-
lították a megyei kórházba,
ám életét a sürgõs orvosi be-
avatkozás ellenére sem sike-
rült megmenteni. Ugyanitt
az elmúlt tíz napban 13 em-
bert internáltak szintén a
hipotermia tüneteivel, hét
esetben sikeres volt a kórhá-

zi kezelés, hat esetben azon-
ban tehetetlennek bizonyul-
tak az orvosok. A megyei
egészségügyi igazgatóság
vizsgálatot rendelt el a titok-
zatos kánikula-esetek tisztá-
zására, egy esetben bizonyo-
sodott be, hogy nem a hõség
okozta a halált. Az érintet-
tek többsége szív- és érrend-
szeri betegségben szenve-
dett. Két, harminc és negy-
ven év közötti férfi a munka-
helyén lett rosszul: egyikük
szakácsként, másikuk útépí-
tõ munkásként dolgozott.
Oana Grigore elmondta, fo-
lyamatosan csengenek a
mentõszolgálatok segélyvo-
nalai, a segélykérések száma

megközelíti a hétezret. A
tegnapi nap folyamán négy-
százan lettek rosszul a hazai
közutakon, ezért a szakértõk
azt tanácsolják: a napsütéses
órákban csak indokolt eset-
ben tartózkodjunk a szabad-
ban, és folyamatosan gon-
doskodjunk a folyadékpót-
lásról. Az Országos Meteo-
rológiai Intézet elõrejelzése
szerint a következõ napok-
ban enyhén csökken a hõ-
mérséklet, a csúcshõmérsék-
let 35-34 fok körül alakul, éj-
szaka azonban akár 10 fokra
is lehûlhet a levegõ. Viha-
rokra, esõzésekre a hét fo-
lyamán továbbra is számíta-
ni lehet. 

Újabb kánikulaáldozat
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Húsz év telt el tánccal

Húsz éves a Háromszék Táncegyüttes és
ennek ünneplésekor tartják az Erdélyi
Magyar Hivatásos Táncegyüttesek VII.
Találkozóját is szeptember 21–26. között
Sepsiszentgyörgyön. A születésnapra ösz-
szehívják az együttes összes régi tagját.
Lesz plakát- és fotókiállítás, film- és
könyvbemutató, koncert, táncház, folk-
kocsma valamint gálamûsor a 20 éves
Háromszék Táncegyüttes és az 5 éves M
Stúdió közremûködésével, a volt és a je-
lenlegi együttestagok részvételével. Az
Erdélyi Magyar Hivatásos Táncegyütte-
sek Találkozóján fellépnek: a Nagyvárad
Táncegyüttes, a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes, Maros Mûvészegyüttes,
Udvarhely Néptáncmûhely és a házigaz-
da Háromszék Táncegyüttes. 

Szent István Szatmárnémetiben

A Szatmárnémeti Szent István Kör hol-
nap délután 5 órakor az RMDSZ szék-
házban külön ünnepi ülésen emlékezik
meg az államalapító királyról. Meghívott-
ként Bárdi Nándor budapesti történész
Magyarság és magyar állampolgárság cím-
mel tart elõadást. Péntek délelõtt 9 órakor
a római katolikus székesegyházban ünne-
pi szentmise lesz, amelyet Schönberger
Jenõ megyéspüspök celebrál, 10 órakor a
székesegyház elõtt, a Szent István szobor
koszorúzásnál Ilonczai Zsombor reformá-
tus lelkész mond beszédet.

Csoda történt Máréfalván

A tatárjárást és ezt a történelmi eseményt
övezõ legenda kincset dolgozza fel a
Máréfalvi Mirákulum, az a szabadtéri ze-
nés-táncos színházi elõadás, amelyet a
helybéliek, idõsek és fiatalok mutattak be
a hétvégén a Kõliknál. A tisztáson, aho-
vá fáklyákkal kivilágított feljáró vezetett
elõször a helyiek mindennapi életébõl ad-
tak ízelítõt a Mirákulum szereplõi egy
hagyományos lakodalom eljátszásával,
aminek fennkölt hangulatát a tatárok tü-
zes nyilai zavarták meg. A szószólók be-
szédébõl kiderül, hogy a székelyek a csa-
varos észjárásuknak és nem erõfitogtatá-
suknak köszönhetõen kerültek ki gyõzte-
sen a veszélybõl, azt hitetve el az ellen-
séggel, hogy a Kõlik belsejében menedé-
ket talált maroknyi csapatnak esztendõk-
re is elegendõ élelme van.  Hatalmas kür-
tõskalácsot sütnek, azt dugják ki a Kõlik-
ból, ez téveszti meg az ellenséget. A cso-
da megtörtént: a tatár horda elvonult, a
fiatalok egybekeltek, a falu népe pedig
örömtánccal, vigassággal ünnepelte a
mirákulumot.

Interneten is követhetõ 
a bayreuthi elõadás

A bayreuthi Siemens Ünnepi Estet idén
augusztus 21-én rendezik meg, írja a kul-
tura.hu. A nap délelõttjén a
Volksfestplatzon a Tannhäuser filmes
adaptációját vetítik, amely kifejezetten
az ifjú generáció számára készült, dél-
után és este pedig A walkürt tekinthetik
meg nyilvános szabadtéri vetítésen az ér-
deklõdõk élõ közvetítésben a
Festspielhausból. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan Wagner operája interneten is
követhetõ lesz. A Richard Wagner gyer-
mekeknek elnevezésû kezdeményezés
máris óriási közönségsiker. A jegyek fél
óra alatt keltek el az elõadásra, amely
nem más, mint a Tannhäuser gyermekek
számára készített, életkori sajátosságokat
figyelembe vevõ filmes adaptációja. Az
új film a Katherina Wagner által elindí-
tott kezdeményezés részeként még több
gyermek s fiatal számára tárja ki a kaput
Richard Wagner mûvészete elõtt. Azok
az operarajongók, akik nem tudnak sze-
mélyesen elutazni Bayreuthba, szintén
részesei lehetnek az élménynek:
14,90 euró megfizetésével online belépõ-
jegyet válthatnak az elõadásra.

Röviden

Antal Erika

Az 1907-ben a város pénzén
épült városházát ötven évvel

ezelõtt restaurálták legutóbb –
mondta lapunknak Lokodi Edit
Emõke, a Maros megyei tanács
elnöke. A szecessziós stílusban
épült városháza Marosvásárhely
szimbólumának számít, amelyet

a múlt század elején Bernády
György városépítõ polgármester
építtetett. A jelenleg Közigazgatá-
si Palota névre hallgató tornyos
épület igazgatását a kormány
2008-ban a prefektúrára bízta és
ahogy a tanácselnök elmondta,
közös megegyezéssel a megyei
önkormányzat és a prefektúra
együtt gondoskodik annak fenn-

tartásáról. Az épület felújítása
már évekkel korábban elkezdõ-
dött, akkor a folyosók, mellék-
helyiségek, irodák és a nagy ta-
nácsterem felújítása történt meg,
akárcsak a színes ablakkeretek és
a famunkák, a Bernády-korabeli
bútorok restaurálása. Nemrég az
elõcsarnok falfelületéhez kezdtek
hozzá ugyanazok a szakemberek,

akik néhány évvel ezelõtt a Kul-
túrpalotában is dolgoztak. A
szakembereknek két réteget kell
letakarítaniuk ahhoz, hogy az
eredeti falfestéshez jussanak és
annak a régi vonalvezetésnek az
alapján adhassák vissza régi szép-
ségét. A falak felújítását a már-
vány felcsiszolása követi majd.
Az ÚMSZ kérdésére, miszerint a
magyar történelmi személyisége-
ket ábrázoló üvegablakok vissza-
kerülnek-e ez alkalommal eredeti
helyeikre, a díszterembe, Lokodi
Edit Emõke elmondta,  az akko-
ri kultuszminisztertõl kérték a jó-
váhagyást, de nem kapták meg.
Most újabb iratcsomó összeállí-
tására van szükség és újabb kér-
vényt kell benyújtani a miniszté-
riumba és a mûemlékvédõ hiva-
talba, de egyelõre nem lát esélyt
arra, hogy az 1921-ben eltávolí-
tott, sokáig titokban õrzött,
Ferencz Józsefet, Deák Ferencet,
Kossuth Lajost, Bethlen Gábort
és Rákóczi Ferencet ábrázoló ab-
lakok visszakerülhetnének az
eredeti helyeükre.  

A Városháza bejáratához, a
rendszerváltást követõen felsze-
relt román nyelvû táblák levétele
sem látszik egyelõre megvalósít-
hatónak. A román hadsereg hõsi-
ességét és gyõzelmét hirdetõ, a
magyarok által „megkínzott és
meggyilkolt román hõsök” emlé-
kére állított márványtáblák levé-
tele csak engedéllyel történhet
meg, de az eltávolításuk Vásárhe-
lyen akár újabb zavargások alapja
is lehet – fejtette ki Lokodi Edit. 
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Újítják Bernády örökségét

Baloga-Tamás Erika

A Székelyudvarhelytõl fél-
órányi autóútra található

Korond község lakói, világszer-
te híresek hagyományos faze-
kas mesterségükrõl. Bár a falu-
ban az év bármely szakában
megtekinthetõek az ott készített
cserépedények és egyebek, még-
is, immár 33 éve minden esz-
tendõben egyszer a falutól két
kilométernyire esõ Árcsóra vi-
szik portékáiukat a kézmûve-
sek. Árcsó már évtizedek óta
fogalom az itt élõ emberek szá-
mára, hisz ezen a seregszemlén
a mesterség legjelesebb képvise-
lõi a legszebb termékeikkel van-
nak jelen, a vásár tehát jelentõs
eseménynek számít a község
életében. „Örömmel tapasz-
talom, hogy évrõl évre gyara-
podnak a fazekasaink, ami
jelzi, hogy ez a népmûvészeti
ág még mindig élõ formában
van jelen. S mivel a mesterség
általában apáról fiúra száll, az
utánpótlással sem lesz gond,
hisz így sok gyerek elsõ kézbõl
tanulja a mesterséget” – mond-

ta Katona Mihály, Korond köz-
ség polgármestere. 

Az elmúlt hétvégén ismét
megcsodálhattuk az egy év alatt
alkotott remekmûveket, az idei
kerámiavásáron közel húsz faze-
kas mutatta be munkáját. „Ti-
zenkét éve korongozok, ezt még

nagyapámtól tanultam, de az
egész család ezzel foglalkozik,
egyszóval beleszülettem a mes-
terségbe” – mesélte lapunknak
Ilyés Sándor a vásár legfiatalabb
kiállítója. Hogy mennyire lehet
megélni a fazekasságból, a fiatal
korongos azt mondja, hogy
egész jól, csak rengeteget kell
dolgozni. Az új kiállítók mellett
olyan fazekas családdal is talál-
koztunk, akik minden egyes al-
kalommal jelen voltak, azaz
mind a harminchárom vásáron
részt vettek. A Máté famíliában,
ahogy õk fogalmaztak, a kicsitõl
a nagyig s a nagytól a kicsiig
mindenki kerámiakészítéssel
foglalkozik, aki pedig idõközben
kerül be a családba, annak is
elõbb-utóbb meg kell tanulnia a

mesterséget. Egyébként a munka
során mindenkinek megvan a jól
meghatározott szerepe, az asszo-
nyok és nagyobb gyermekek in-
kább a festést végzik, a férfiak
korongoznak. „Igyekszünk,
hogy a fazekakra hagyományos
székely motívumok kerüljenek,
így a leggyakrabban elõforduló
motívumok a madarak, a tulipán
és a fenyõág” – magyarázta Má-
té Etelka, aki még annak idején,
az anyósától tanulta meg a faze-
kasság csínját-bínját.  Az árcsói
vásáron a fazekasok mellett más
népmûvészeti ágakkal foglalko-
zók is jelen voltak, így például
szalmafonók és taplász mesterek
tették még színesebbé a hagyo-
mányos népi mesterségeket fel-
sorakoztató eseményt. 

Fazekasok találkoztak Árcsón 

A fazekasmesterség apáról fiúra száll. A Korond melletti Árcsón az elmúlt év alkotásait mutatták be A szerzõ felvétele

Több évtizedes múltra tekint vissza a
korondi fazekasvásár. Minden év augusztu-
sában a korondi fazekasok, kézmûvesek a
község melletti helyre, Árcsóra viszik por-
tékáikat, hogy ott kiállítsák és eladják azo-
kat. Az eseményt a környékbeliek mellett,
a külföldrõl, fõleg Magyarországról érkezõ
vendégek látogatják nagy elõszeretettel.

Miután a Maros megyei tanácsnak és a prefektúrának otthont
adó régi Városháza festett üvegablakait 2008-ban restaurálták 
és a Kultúrpalota szecessziós szobájában kiállították, jelenleg 
a Bernády által építtetett Közigazgatási Palota belsõ falfelületé-
nek felújítása folyik. Az üvegablakok eredeti helyére való 
visszahelyezése továbbra sem történhet meg. 

Nemrég hozzákezdtek a marosvásárhelyi városháza elõcsarnoka falfelületének felújításához is A szerzõ felvétele
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Röviden

Farkas István

Mit kell tudjon az, aki most
hall elõször a Filmtett–Duna
Mûhely alkotótáborról?
– A tábor tulajdonképpen egy tíz-
napos (jó értelemben vett) gyors-
talpaló, mely alatt kisjátékfilmek
és animációs filmek készülnek, a
csoportvezetõként meghívott ne-
ves hazai és külföldi filmesek irá-
nyítása alatt. Táborunk elsõdle-
ges célja megismertetni a filmké-
szítés rejtelmeivel az ez iránt ér-
deklõdõ fiatalokat. 

Mostanság egyre több alkotó-
tábor zajlik. Az önök filmes tá-
bora mennyire egyedi színfolt?
– Azt hiszem, sokoldalúsága mi-
att mindenképpen egyedi – gon-
dolok itt például az egymással
párhuzamosan mûködõ, majd
„szövetségre lépõ” csoportokra.
Ráadásul nem tudok olyan tábor-
ról, amelyik a gyakorlati filmesek
mellett önálló filmkritikus cso-
portot mûködtet. 

Mennyire állandósult a cso-
portvezetõk, illetve a résztvevõk
személye? Vannak „nagy vissza-
térõk”?
– A csoportvezetõk között idén
mindössze hárman voltak telje-
sen újak: a két hangmérnök,
Zányi Tamás és Komlódi Gábor,
illetve a gyártásvezetõket segítõ
Boros Melinda. Forgatókönyvíró
csoportot idén indítottunk elõ-
ször, Ruttkay Zsófia volt a veze-
tõje, aki bár nem is csoportveze-
tõként, megfordult már korábban
a táborban. A rendezõket irányí-
tó Pálfi Györgyöt, az animációs
csoportot vezetõ Patrovits Ta-

mást, a csapatával a vágógépek
elõtt éjszakázó Czakó Juditot és a
metropolisos Varga Balázs filmel-
méletírót, valamint a színészeket
irányító Pálffy Tibort „nagy visz-
szatérõknek” nevezném, Bálint
Arthur operatõr és Margitházi
Beja, a kritikusok másik csoport-
vezetõje pedig már igazi „hazajá-
ró lélek”. A táborlakók között
szintén mindig vannak különbö-
zõ évekbõl visszatérõk, de a több-
ség idén új arc volt.

Melyek az idei mûhely legjel-
legzetesebb alkotásai – különle-
ges ötletek, különleges kivitele-
zési technikák?
– Fõképp a felhasznált kelléktár
különleges az elõzõ táborokhoz
képest. Super8-as filmre forgatott
operatõri etûdöt, steadycammel
felvett snittet láttunk már, de ko-
rábban nem volt szükség sem va-

dászpuskára, sem sírgödörre.
Volt viszont egy mûfaji újdonság:
horrorfilm, pontosabban horror-
paródia múmiával, farkasember-
rel és hasonló szörnyetegekkel
még sosem készült a táborban.
Az animációs filmek számítógé-
pes technikával készültek, többsé-
güknél digitális rajztáblát hasz-
náltak az alkotók, majd program-
ban animáltak. Líraibb és humo-
rosabb animációs alkotások egy-
aránt készültek, székely viccet is
láttunk rajzzá változni. Sajátos
helyen áll minden évben a filmek
között a táborszignál, amelyet
idén Bertóti Attila, a csoport
egyik vezetõje készített – talán ez
volt a táborlakók kedvence, hi-
szen csoportvezetõiket látták
megelevenedni a panzióban üldö-
zõ kísértetként, vámpírként vagy
operatõrállványon egyensúlyozó,
testtelen fejként.

Hogyan látja a filmesek jelen-
legi helyzetét, fõként a fiatal fil-
mesekét – figyelembe véve hogy
egyre kevesebb támogatást kap-
nak az állam részérõl?
– Valóban nagyon kevés a támo-
gatás itthonról, és Magyarország-
ról is vészjósló hírek érkeznek.
Ha az anyagi oldalt nézem, elég-
gé borúlátó vagyok, ha a táborok-
ban is mindegyre felbukkanó te-
hetséget, akkor viszont optimista
leszek. Hiszek abban, hogy sok
jóindulat és lelkesedés tudja pó-
tolni a fiatal filmesek által leg-
gyakrabban vállalt kisjátékfilmek
anyagi hiányosságait. 

Belátható idõn belül mekko-
rára nõheti ki magát a Film-
tett–Duna Mûhely alkotótábor?
Vagy nem cél „szövetségre lép-
ni” más táborokkal?
– Vannak és voltak elképzelések,
például egy másik, szintén a Du-
na Mûhely által szervezett tábor-
ral lépni szövetségre, vagy az ani-
mációs csoportunkat önállósíta-
ni, vagy a magyart nem értõ ha-
zaiak és külföldiek számára is el-
érhetõvé tenni a tábort. Egyelõre
– részben anyagi megfontolásból
is – az a cél, hogy minél több, jól
mûködõ csoportot mûködtethes-
sünk. Ilyen siker volt két évvel ez-
elõtt a díszlettervezõ csoport,
amelyet akkor a budapesti film-
stúdiók közelségében viszonylag
könnyû volt megvalósítani, és
egyértelmû siker az idei forgató-
könyvíró mûhely. Ezekkel a mû-
helyekkel pótolni szeretnénk a
szervezett oktatás azon hiányos-
ságait, amelyekbe a fiatal filme-
sek beleütközhetnek alkotómun-
kájuk során. 

Záptojásszagú számlákat küldött ügyfelei-
nek egy amerikai gázszolgáltató cég, amely
a gázszivárgás veszélyeire a bûzlõ levelekkel
akarta felhívni a fogyasztók figyelmét. A
társaság mintegy 750 ezer kliense a számla-
levélhez csatolva kapta meg a lekaparható
illatmintát tartalmazó biztonsági tájékozta-
tót, amely a gázszivárgás felismerésére és az
ezzel járó veszélyekre emlékeztette az ügyfele-
ket. A természetes állapotában színtelen,
szagtalan földgáz jelenlétének érzékelésére vi-
lágszerte egyezményesen egy kéntartalmú
vegyületet, az úgynevezett etil-merkaptánt
használják. A jellegzetes orrfacsaró szagról
jóval a robbanásveszély kialakulása elõtt fel-
ismerhetõvé válik a gázszivárgás, így elke-
rülhetõvé válnak a tragikus balesetek.
Az ötletet továbbfejleszthetik a csatornázási
mûveknél, a villanyszámlás pedig elektro-
mos sokkolóval szolgálhatja a tájékoztatás
ügyét.

(szûcs el)

Száz szó

„Hiányosságokat pótolunk”
Interjú Buzogány Klárával, a Filmtett–Duna Mûhely tábor fõszervezõjével

A kormány fõtitkárságához 
fordult a MediaSind 

A kormány fõtitkárságán támadta meg az
adótörvénykönyv-módosításokat a Media-
Sind nevû román újságíró-szakszervezet,
amely ellenzi, hogy a jövõben a szerzõi
jogdíj is társadalombiztosítási hozzájáru-
lás-köteles jövedelemnek minõsüljön. „A
változások, amelyek a szerzõi jogdíjakra is
kötelezõvé teszik a tb-fizetést, az alkotói
munka kétszeres megadóztatásához vezet-
nek” – áll a MediaSind közleményében. A
dokumentum szerint a sajtó képviselõinek
javaslatait annak ellenére sem vették figye-
lembe, hogy a munkaügyi miniszterrel
megállapodtak, hogy csak azok számára
teszik kötelezõvé a hozzájárulás fizetését,
akik nem rendelkeznek munkakönyvvel, il-
letve az intézkedés csak 2011. január else-
jétõl lép életbe. A MediaSind szerint a fe-
lek július 30-i találkozóján a kormányzat
annak ellenére utasította el a sajtószakszer-
vezet képviselõinek érvelését, hogy rámu-
tattak a rendelkezések alkalmazásának ka-
tasztrofális következményeire. 

Gábor Zsazsához papot hívtak

Gábor Zsazsa megkérte a férjét, hogy hí-
vasson papot, aki feladja neki az utolsó ke-
netet – közölte a Los Angelesben élõ egy-
kori színésznõ szóvivõjére hivatkozva az
MTI. A UCLA Ronald Reagan egészség-
ügyi központjában kezelt, 93 éves asszony
állapota a férje, Frederic Von Anhalt herceg
szerint „nagyon súlyos”. Gábor Zsazsa az
elmúlt hónapot túlnyomórészt kórházban
töltötte, miután június 17-én tévénézés köz-
ben leesett az ágyáról és csípõtörést szenve-
dett. A magyar származású színésznõ felsõ
testébõl szombatra virradóra – legutolsó há-
zasságának 24. évfordulóján – két vérrögöt
távolítottak el. A beavatkozás több órán át
tartott, a rögök a szív közelében helyezked-
tek el. Gábor Zsazsát szerdán, három heti
kezelés és egy csípõprotézis beültetése után
hazaszállították, de pénteken visszavitték a
kórházba a mentõk, mert vérzett és erõs fáj-
dalmakra panaszkodott. 

Idõutazás a „vasszûzzel”
Vásárhelyi-Nyemec Réka

„Fear of the dark Romania”
– ordította Bruce Dickinson,

az Iron Maiden frontembere a
kolozsvári Polus Center parko-
lójában felállított színpadról va-
sárnap este, miközben több tíz-
ezren tomboltak klasszikus slá-
gerük dallamára. 

Noha a heavy metal brit le-
gendái már 1980-ban megírták
Transylvania címû dalukat, Er-
délyben most elõször hallatták
élõben a hangjukat. A futball-

bajnokságot nyert Kolozsvári
CFR tulajdonosának, Pászkány
Árpádnak a közbenjárásával
ugyanis a kincses várost iktatták
be a The Final Frontier Wold Tour
lemez koncertturnéjának egyik
állomásául. 

Az 1975-ben alakult banda a
világ minden tájáról Kolozsvár-
ra vonzotta a rajongókat. Nem
csupán Bukarestbõl vagy Ma-
gyarországról érkeztek rajon-
gók, de még Indiából is voltak
utazók. Fiatalok és idõsek
együtt hangoltak az este kilenc-

kor kezdõdõ showra, majd a sö-
röspoharakkal lavírozva az iron
maidenes pólóba öltözött embe-
rek között a színpad elé tömö-
rültek, hogy együtt énekelhes-
sék kedvencükkel a Brave New
World, The Wicker Man, Blood
Brothers, Running Free, The
Number of the Beast címû dalo-
kat. Sokan mobiltelefonjaikkal
próbálták megörökíteni, amint a
híres kabalafigura, Eddie the
Head gitárt ragad a színpadon, s
vélhetõen többen elteszik majd
emlékbe belépõjegyeket is. 

Eladó Kisperegen, Arad megyében központi fek-

vésû ház, 1180 m2, 3 szoba, konyha, mellék-

épület. Ár: 12 000 euró. 

Érdeklõdni a 0730 999 226-os telefonon.

Apróhirdetés

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti

központba kollégákat keres iirrooddaavveezzeettõõii  mmuunnkkáárraa.

Magyar nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ köny-

velés ismerete elõny, önálló munkavégzés, hosz-

szútavú karrier lehetõség. Várjuk az önéletrajzo-

kat, csak magyar nyelven rrootttteerroomm@@rrddsslliinnkk..rroo

e-mail címre. 

Turcescu csak
„néz ki a fejébõl”
ÚMSZ

Elhagyja a Realitatea Mediát
Robert Turcescu és lemond a

Realitatea FM-nél betöltött ve-
zérigazgatói posztjáról is – je-
lentette be tegnap az újságíró a
Twitteren és személyes blogján.
„Bejelentésem azonnali követ-
kezményeként szeptember else-
jétõl megszûnik a Realitatea FM”
– nyilatkozta Turcescu a
HotNewsnek. Sorin Freciu, a
Realitatea–Caþavencu tröszt
igazgatótanácsának az elnöke
azonban a hírportálnak kijelen-
tette: „nem áll fenn a rádió bezá-
rásának a kérdése, viszont a je-
lenlegi gazdasági helyzet miatt
átszervezésekre kell számítani.
Egy szakmai csoport már dolgo-
zik a szeptember 1-jétõl éterbe
kerülõ új mûsorrácson”.
Turcescu a blogján közölt terje-
delmes bejegyzésben döntését
azzal magyarázta, hogy itt az
idõ újabb kihívások elé nézni.
Szerinte a román sajtó siralmas
helyzetéért nem a médiamogu-
lok, hanem maguk az újságírók
a felelõsek, akik képtelenek ki-
állni elveik mellett. A HotNews
kérdésére Turcescu nem árulta
el, hogy Realitatea Mediától va-
ló távozása után mit fog tenni.
„Ülök és nézek. Nincs semmi-
lyen tervem” – nyilatkozta a hír-
portálnak. Bruce Dickinson legendás brit hatosa feledhetetlen koncerttel ajándékozta meg a heavy metal rajongóit Kolozsváron



ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2010. augusztus 17., kedd10

7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Mesék
9.35 A dzsungel könyve
10.10 Zorro (am. kaland
sor.)
10.35 Daktari (am. ka-
landfilmsor.)
11.25 Újrakezdés (olasz
sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.15 Irány a strand!
16.45 Miért éppen Ma-
gyarország?
17.20 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
18.10 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az autózás legen-
dái
22.00 Maroa (sp.-venez.
filmdráma, 2005)
23.40 Sporthírek
23.50 A végső igazság
Philip K. Dickről
0.40 Váltó - Különkiadás
1.10 Balázs Elemér 40.
születésnapi koncertje

DUNA TV, 22.00
Maroa

A tizenegy éves Maroa piti bűncselekményekből tartja fenn
magát. A kislány az erőszakos nagymamájával, Brigidával él
Caracas egyik lepusztult negyedében. Miután a barátja, Car-
los lövöldözésbe keveredik, Maroát is letartóztatják, és isko-
lába küldik. A suliban Joaquin egy fiatalokból álló zenekart
irányít. A férfi hamar felfigyel Maroa istenadta tehetségére,
és arra kéri, hogy csatlakozzon hozzájuk.

m1, 22.10
Nyomortúra

Kallmann ma egyszerű hajléktalan, aki valaha polgári körül-
mények között élő, művelt költő volt. Egy zimankós téli es-
tén Sebastian a haverjával belebotlik hősünkbe, aki mély
álomban, az alkoholtól öntudatlan állapotban fekszik egy
padon. A két juppi csak úgy, szórakozásból átviszi az alvó
férfit Csehországba, s egy határ menti kisváros pályaudva-
rán a sorsára hagyja.

RTL Klub, 22.20
Sakáltanya

Violet arról álmodik, hogy sztár lesz. Gitárral a kézben, saját
dalait énekelve szeretne a reflektorfénybe kerülni, így New
Yorkba költözik. Ám nem kapkodnak érte, ezért munkát vál-
lal egy kocsmában, melyben öt lány dolgozik. Lassacskán rá-
jön, hogy a Sakáltanyán megtalálta azt, amit keresett. Ez a
kocsma ugyanis különleges hely: itt csak nők dolgoznak, a
vendégek természetesen csak férfiak.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Félix levelei
10.10 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.35 A visszhang titka
11.10 Roma Magazin
11.40 Domovina
12.05 Sorstársak
12.30 Átjáró Sorsok
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Örökzöld dallamok
15.15 Közelkép egy távoli
szigetről
15.40 Járóföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre
(sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 Mai magyar építő-
mesterek
19.40 Inami (anim. sor.)
20.05 Caterina és a lá-
nyok (olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Yorkshire-i szív-
ügyek (sor.)
22.45 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
23.35 Záróra
0.05 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.45 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
16.25 Kung-fu 
(am.-kan. akció sor.)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.35 Gálvölgyi-show -
Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 Sakáltanya 
(amerikai vígjáték, 2000)
Utána: RTL-hírek
0.25 Néma sikoly 
(amerikai-angol háborús
filmdráma, 1993)
2.25 Reflektor 
Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.45 Ellopott nyár (ame-
rikai filmdráma, 2002)
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 Hírműsor
20.05 Doktor House (am.
sor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House
(amerikai sor.)
23.20 Mercy angyalai
(amerikai sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 A Sógorok réme
(amerikai vígjáték, 2003)
4.20 Két TestŐr (ism.)
4.45 Animációs filmek

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

10.30 Psych 11.20 Ha-
lottnak a csók 12.10 Júlia
néni és a tollnok - avagy
mindennap új folytatás!
(ismétlés) 14.10 Monk -
Flúgos nyomozó (sorozat)
16.05 Gyilkos számok
(sorozat) 17.00 Alice új
élete (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 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek  13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ció 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Wrestling
WWE Superstars 23.00
BoxBuster: Jean Pascal -
Chad Dawson 0.00
Sport.ro Hírek

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 (brazil-
indiai sorozat)

8.05 Kölcsönkenyér visz-
szajár (am. filmdráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.00 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 15.00
Sose veszítsd el a re-
ményt! (kanadai filmdrá-
ma) 16.40 Úszó csapda
(am. akciófilm) 18.20 A
végső visszaszámlálás
(amerikai kalandfilm)
20.20 Féktelen száguldás
(am. akciófilm) 22.00 Ha-
bostorta (kan.-am. vígjá-
ték) 23.40 A tengeri
szörny (am. sci-fi)

8.00 Vacanta Mare 9.30
A sátor 10.30 Ezüstszere-
lem (ismétlés) 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45 Lé-
gy az enyém (reality
show) 17.00 Aliye 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Házasulandó fiam
van 20.30 Vendéglő ná-
lunk otthon 21.30 1001 éj-
szaka (sorozat) 23.00
Dupla identitás (kanadai
kalandfilm, 2008) 1.00
Szenvedélyes történetek
1.30 Vacanta Mare (is-
métlés)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Utolsó esély
(am. film) 12.00 Amy-nek
ítélve 13.00 Őrangyal
14.00 Nash Bridges (so-
rozat) 15.00 A választás
szabadsága (kan. film)
17.00 Mit ér a nő, ha 50?
(am. vígjáték) 19.00 Amy-
nek ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 Gyanús szerelem
(am.-kan. f.) 0.00 Az isme-
retlen csapdájában (am.
krimi)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
10.50 Önök kérték!
(ism.)
Kívánságműsor
11.45 Nappali Közéleti
szórakoztató magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
(ism.)
16.05 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
Közéleti műsor

Benne: Híradó, sporthírek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Lovas a sötétben
(olasz drámasorozat)
22.10 Nyomortúra 
(osztrák-svájci-német
filmdráma, 2006)
23.50 Az Este 
- Szerda
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.30 Memento
0.40 Teadélután (ism.)

7.30 80 festménnyel a
világ végén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.10 Nézd Románia!
9.15 Átváltozás (ism.)
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.15 Életre szóló utazás
12.50 Damo (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
16.00 Együttélés
16.55 A világ palotái
17.20 Fák bolygója
18.20 Történelmi emlé-
kek
18.25 Nézd Románia!
18.30 Damo (sor.)
19.40 Győzd le az
árvízet!
20.00 Hírek
21.05 UEFA Champions
League stúdió (live)
21.40 Werder Bremen -
Sampdoria Genova 
labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA Champions
League stúdió (live)
0.10 Hírek
0.25 UEFA Champions
League stúdió

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Nora Roberts: Hold-
fogyatkozás (amerikai-ka-
nadai filmdráma, 2007)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.45 Stephanie Daley
(amerikai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport 
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
(ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Kincsvadászok
(kanadai-kínai-amerikai
akciófilm, 2007)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Szellemekkel sutto-
gó (am. krimisor.)
1.00 Kincsvadászok
(kanadai-kínai-amerikai
akciófilm, 2007) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Vakáció 
– Nicole és Alex műsora
10.00 Xena 
a harcos hercegnő 
(amerikai kalandsorozat)
11.15 Columbo: 
A rock-sztár gyilkosa 
(amerikai krimi, 1991)
13.00 Híradó, Sport
14.00 East Broadway
(amerikai romantikus
vígjáték, 2006)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Megvendégeljük 
- reality show
17.45 Bemutatlak 
a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
Alina Petrescuval
20.30 A Da Vinci-rejtély
(amerikai akcióthriller,
2006)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 
(am. sor.)

7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége vendég-
látó
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
9.45 Lavina 
(amerikai akciófilm,
1999)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap 
– verseny show (ism.)
15.30 Senki sem tökéle-
tes (ism.)
16.00 Át a hegyen 
(amerikai kalandfilm,
1994)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Mestersége 
vendéglátó
20.30 Egy pillanat 
igazság 
(amerikai filmdráma,
1998)
22.30 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 Mondenii Show -
Best Of
23.30 Extralarge: Jo-Jo
(amerikai-német-olasz ak-
ció-vígjáték, 1991)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Lököttek 
(vígjátéksorozat) (ism.)

7.00 Chop Shop - A londo-
ni műhely - Super Surfer
8.00 Újjáépítők - Tuningolt
autó
9.00 Autókereskedők
úton - Land Rover
9.30 Hogyan működnek a
gépek?
10.00 Piszkos munkák -
Állatborbély
11.00 Nagy durranások -
Glasgow
12.00 Tornádók nyomá-
ban
13.00 Túlélés törvényei -
Patagónia
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Amerika legőrül-
tebb versenyei
20.00 A túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
23.30 Halálos fogás
0.30 A borzalom pillana-
tai
1.30 Fegyvertények
2.30 Végzetes másodper-
cek
3.00 A túlélés törvényei -
Panama
4.00 Amerika legőrültebb
versenyei

7.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
7.50 Győzd le az árvízet!
8.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
9.00 Az ajándék 
(auszt. sor.)
10.00 Hírek, sport
10.15 Lehet, hogy nem
tudtad
10.30 Gitárok ideje
11.50 Időálló beszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 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 Bazár
21.30 Az én 
költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Szexi szörnyeteg
(amerikai vígjáték, 1999)
0.55 Mosoly 
négy keréken
1.30 Clara 
(német-magyar-francia f.)
(ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
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Ma Jácint nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Jácint görög eredetû fér-
finév, amely a görög mito-
lógiai névnek a latin
Hyacinthus formájából
származik.
Holnap Ilona napja van.

Évfordulók
• 1892-ben francia–orosz
katonai egyezmény, mely
késõbb meghatározza az I.
világháború szövetségi
rendszereit.
• 1932-ben az elsõ magyar-
országi villamosított vasút-
vonal átadása. 
• 1977-ben az „Arktyika”
orosz atomjégtörõ a ten-
gerhajózás történetében
elõször áttöri az Északi-
sarki medence jégpáncélját
és eljut a sarkra.

Vicc 
Az egérlány viszi a barát-
ját bemutatni a szüleinek.
Az anyuka meglepõdve
mondja:
– Kislányom, de hát ez
egy denevér!
Mire a lány:
– Esküszöm azt mondta,
hogy pilóta!

Recept
Faddi fokhagymás csuka
Hozzávalók: 1 kg csuka, 10
dkg füstölt szalonna, 2 ge-
rezd fokhagyma, egy fej kö-
zepes nagyságú vöröshagy-
ma, 1 tojás, só, bors, erõs tö-
rött paprika ízlés szerint.
Elkészítés: A szalonnát ap-
róra vágva kisütjük, a teper-
tõjét kiszedjük és félrerakjuk.
A szalonnazsíron megpirít-
juk a karikára vágott vörös-
hagymát, majd amikor szal-
masárga, egy késhegynyi
erõs törött paprikát keverünk
hozzá, melyet felengedünk
egy pohár vízzel. Az elõzõ-
leg megtisztított és feldara-
bolt csukát, amelyet megsóz-
tunk, zúzott fokhagymával
bekenjük és kb. 20 percen ke-
resztül rázogatva, mindig
zsírjára sütve pirítjuk. 20 perc
után 4 dl vízzel felengedjük
és forralásig hevítjük. Egy to-
jásból víz hozzáadása nélkül
tésztát gyúrunk és csipetkét
szaggatunk, melyet a forrás-
ban lévõ halhoz adunk. Ezt
további 15 percig lassú tûzön
fõzzük, míg a tészta megfõ és
besûrûsödik a lé. A tészta
hozzáadása után törött bors-
sal ízesítjük.

2010. augusztus 17., kedd   www.maszol.ro

Az embert a saját bolondsága
vezeti félre, mégis Istent át-
kozza a sikertelenségért. Ami-
kor az ember kifogy azokból,
akikre a kudarcot háríthatja,
akkor rendszerint a transzcen-
dens felé fordul, megtalálja Is-
tent. Nem azért, mintha ta-
nácsot vagy vezetést remélne
tõle, hanem azért, mert utolsó
és megfellebbezhetetlen fóru-

ma ez a kudarc áthárításának.
Istent ugyan lehet a kudarco-
kért hibáztatni, de csak akkor
korrekt a dolog, ha a vállalko-
zás elõtt is kikérjük a tanácsát
és követjük is, lemondva a saját
elképzeléseinkrõl. Egyedül neki-
kezdeni valaminek, majd látva
a kudarcot keresni valakit, aki-
re rá lehet azt fogni, felettébb
gyáva dolog. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az ismeretlenekkel legyen elõvi-
gyázatos, nehogy visszaéljenek
jóhiszemûségével. Egy rendez-
vény szórakoztatónak ígérkezik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Maximálisan a munkájára kell
koncentrálnia, nehogy valamit
elvétsen. Fáradtan ér haza, és ko-
rán nyugovóra tér. Este még ol-
vasson egy szórakoztató regényt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Eddig elért sikereit ne kockáztas-
sa egy gyors pénzszerzési lehetõ-
ség miatt. Legyen megfontolt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Õrült helyzetbe akarják belerán-
gatni. Szerelmi élete kezd elva-
dulni. El kell dönteni, hogy a
függetlenséget választja-e vagy a
párkapcsolattal járó kötöttséget.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A túlfeszített munka kissé eltávo-
lította Önt a kedvesétõl. Az ellen-
tét feloldására ragyogó alkalmat
jelent a közelgõ ünnep. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Munkájában nagyon sok a ha-
táridõs feladat. Kollégái mégsem
segítenek. Munkatársai hozzáál-
lásából érdekes következtetésekre
juthat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Rendezetlen pénzügyek miatt ke-
mény összecsapásra számíthat.
Csalódhat valakiben, akiben ed-
dig feltétel nélkül megbízott. Nyi-
lasban a Hold, legyen óvatos!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkájában szerencsés idõszaka
van. Mégis kételyei vannak a jö-
võjével kapcsolatban. Gondolja
át munkálkodásait, és rá fog
döbbenni, hogy mennyi ered-
ményt tud felmutatni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jellemzõ a Nyilas-jegyûre, hogy
megbízik másokban, hiszen ma-
ga is õszinte jellem. Kedves, nyi-
tott, mindig nagyon ragaszkodó
és hûséges.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egyik ismerõse kellemes megle-
petést tartogat. Váratlan fordu-
latokra számíthat, ami koráb-
ban eszébe sem jutott volna. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Vigyázzon pénzére, ne vásárol-
jon felesleges, értelmetlen dolgo-
kat. Ha van egy kis megtakarí-
tott pénze, kösse le!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ügyei intézése során megismer-
kedik egy rendkívül szimpatikus
személlyel, akivel hamar össze-
barátkozik. 

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Három mérkõzésbõl
mindössze egyet, az

utolsót sikerült megnyernie a
Marosvásárhelyi FC Muni-
cipal A osztályos nõi labda-
rúgó-együttesének az izlandi
Breidablikben megrendezett
BL-selejtezõ körmérkõzé-
sen. Székes Károly csapata
az elsõ mérkõzésen 5-1
arányban maradt alul a hat-
szoros francia bajnok FCF
Juvisy Essone-nal szemben.
A román bajnok becsületgól-
ját Gheorghiulescu szerezte
(0-3-nál), míg a másik olda-
lon Tonazzi triplázott. Sú-
lyos vereség következett: 0-7
a 15-szörös izlandi bajnok és
10-szeres izlandi kupagyõz-
tes Breidablikkal. A harma-
dik mérkõzést megnyerték
ugyan a vásárhelyiek – 2-1
az észt Levadia Tallinnal, a
gólokat Sinka és Sandu sze-
rezte –, de végül csak a har-
madik helyen végeztek a 4.

csoportban. A román bajnok
két legjobbja Andreea
Pãrãluþã hálóõr és Máté
Tünde volt Izlandon. Ahol a
körmérkõzést az FCF Juvisy
nyerte, amely 12-0-ra isko-
lázta le a Levadiát és 3-3-ra
mérkõzött az észteket 8-1-re
legyõzõ Breidablikkel. 

Továbbjutott még a dán
Bröndby IF, az angol
Everton, a ciprusi Apollon
Limasszol LFC, az olasz
ASD Bardolino Verona, az
orosz FC Rossyanka és a né-
met FCR 2001 Duisburg. A
legjobb 32 között már kiesé-
ses rendszerben folytatják,
az újonnan bekapcsolódó
csapatok közt van a magyar
bajnok MTK is.   

Székes Károly úgy érté-
kelt, hogy már a BL-selej-
tezõkben való puszta szerep-
lés komoly fegyvertény az
alig pár éve alakult csapat-
tól. „Mi most elõször tekin-
tettünk ki Európába” – mon-
dta az edzõ, aki tudatában
van annak, hogy még sokat
kell dolgozni ahhoz, hogy

felvehessék a versenyt az
erõs európai együttesekkel. 

Ez az erõnlét és a techni-
kai felkészültség szempont-
jából már részben sikerült
Breidablikben, ami biztató a
jövõ szempontjából.   

Az izlandi ellenfelekrõl
Székes elmondta, hogy a hat-
szoros francia bajnok FCF
Juvisy Essone keretében pél-
dául egyetlen 1,70 m alatti já-
tékos volt, míg a vásárhelyiek-
nél csak egy volt ennél maga-
sabb. Talán ezért kapták a leg-
több gólt pontrúgásból, ahol
sorsdöntõ az alkati adottság. 

Mindent elmond az izlandi
labdarúgásról, hogy a valami-
vel több mint 320 ezer lakos
közül minden tizedik leiga-
zolt játékos, a 200 ezres lélek-
számú fõvárosban, Reyk-
javíkban pedig 70 focipálya
létezik.

Bredablikben a következõ
keret állt Székes Károly ren-
delkezésére: Andreea Pãrã-
luþã (kapus), Sinka Mónika,
Anamaria Gorea, Máté
Tünde, Bianca Sandu, Her-

czeg Andrea, Sípos Kincsõ,
Consulea Albert, Elena
Gheorghiulescu, Sinka Zsu-
zsanna, Daniela Gurz, Gó-
der Brigitta, Sárosi Csilla,
Nicoleta Bãrbos és Miklós
Tünde (mezõnyjátékosok). 

A lányok nagy része jelen-
leg vakációzik, Sinka Zsu-
zsanna, Sinka Mónika, Her-
czeg Andrea, Andrea Pãrãlu-
þã és Máté Tünde pedig a fel-
nõtt válogatottal készül.
Harcban a továbbjutást jelen-
tõ csoportmásodik helyért a
világbajnoki selejtezõk 4.
szextettjében, Románia au-
gusztus 21-án Ukrajnával
(Csernyigovban), négy nap-
pal késõbb Magyarországgal
(Bukarestben) találkozik. A
csoportban a lengyelek (16
pont) vezetnek a magyarok
(12), az ukránok (11) és a ro-
mánok (8) elõtt, de utóbbi
kettõnek még két-két mérkõ-
zése van hátra, míg az elsõ és
második helyezettnek egy. Az
FC Municipal 26-os kereté-
bõl további kilenc jétékos az
ifjúsági válogatott tagja. 

Röviden
Ki az év labdarúgója? 

Az Európai Labdarúgó Szö-
vetség (UEFA) tegnap közzé-
tette annak a 12 labdarúgó-
nak a nevét, akik közül kivá-
lasztják az év játékosát a
kontinensen. A jelöltek több-
ségét a Bajnokok Ligája-
gyõztes Internazionale adja,
egészen pontosan öt labdarú-
gót. A díjátadásra augusztus
26-án, a BL-csoportkörének
sorsolása elõtt kerül sor
Monte-Carlóban. 

BL-kedd, nélkülünk 

Ma öt mérkõzést rendeznek
a labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja-selejtezõ 4. fordulója kere-
tében. A mûsor: Rosenborg
(norvég)–FC Köbenhavn
(dán), Sparta Prága (cseh)–
MSK Zilina (szlovák), Zenit
Szentpétervár (orosz)–AJ
Auxerre (francia), Young
Boys Bern (svájci)–Tot-
tenham Hotspur (angol),
Dinamo Kijev (ukrán)–Ajax
Amsterdam (holland). Az
Európa Liga-selejtezõ 4.,
utolsó fordulója keretében
ma két mérkõzést tûztek mû-
sorra: Arisz Szaloniki (gö-
rög–Austria Bécs (osztrák) és
Besiktas (török)–HJK Hel-
sinki (finn). A többi találko-
zóra csütörtökön kerül sor. 

Kosárlabda a tévében 

A nemzeti adó Románia
mindkét kosárlabda Eb-selej-
tezõ mérkõzésérõl élõben
számol ma be: 18 órától a
TVR3 a fiúk temesvári,
Azerbajdzsán elleni meccsét
közvetíti, 21.25-tõl pedig a
TVR2 sugároz élõben a
rumai szerb-román nõi talál-
kozóról. A magyar férfi válo-
gatott a veretlen britekhez lá-
togat, a nõi csapat
Montenegróban lép pályára.

Sikertelen focis lányok

Székes Károly vezetõedzõ szerint már a BL-selejtezõkben való puszta szereplés is komoly fegyvertény az alig pár éve alakult csapattól
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Nem tréfál a Gaz Metan
a labdarúgó-Liga 1

2010–2011-es idényének ele-
jén: a medgyesiek továbbra is
veretlenek, és 10 pontjuk mel-
lett gólarányuk is remek, 10-
4. Vasárnap este a Sportul
Studenþescen volt a sor, hogy
kapituláljon, az újonc egy
hármast kapott Cristian
Pustai tanítványaitól. Mar-
kovici (5. perc) és Muntean
(58. perc) után Eric de
Oliveira (67. pec) talált be, a
brazil immár 7 gólos.    

A Dinamo-stadionban,
szünetben senki sem gondol-
ta volna, hogy nyernek a „vö-
rös kutyák”. Tetszetõs és nem
utolsósorban eredményes já-
tékkal a vendég Rapid 2-0-ra
vezetett, a szemfüles Ovidiu

Herea góljaival (14. és 42.
perc). A második félidõt
mintha egy másik Dinamo
játszotta volna le. Az elsõ ne-
gyedóra végén már 2-2 állt az
eredményjelzõn, miután a
szünet után pályára küldött
Liviu Ganea tíz perc leforgá-
sa alatt kétszer is megzörgette
a jobb sorsra érdemes Bor-
nescu hálóját. A Dinamo 3-2-
es sikeréhez azonban Torje
bombagólja kellett (65. perc). 

Újra otthon, Craiován, az
Universitatea nem tudta le-
gyõzni a Temesvárt. A talál-
kozón Alexandru Piþurcã
szerzett vezetést az oltyánok-
nak (52. perc), Zicu pedig a
hosszabbítás utolsó percében
egyenlített. lapzárta elõtt ért
véget be az Oþelul Galaþi –
Marosvásárhelyi MFC talál-
kozó, eredmény: 1-0. A Stea-
ua–Victoria Brãneºti mérkõ-
zés késõ este fejezõdött be. 

Futballkrimi a javából 
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Borult a papírforma a
magyar labdarúgó-Sop-

roni Liga 3. fordulójának va-
sárnapi zárómérkõzésén: az
addig pont nélkül álló Buda-
pest Honvéd 3-1-re verte
„idegenben” a szintén fõvá-
rosi, addig százszázalékos
Ferencvárost. Egy fél óra el-
teltével a vendégek már 3-0-
ra is vezettek (Rufino, Hajdú
és Rouani volt eredményes),
a 41. percben pedig a fradis
Stanicot, két sárga lap miatt
kiállították. Szünet után hat
perccel Kulcsár szépített, de
több gól már nem esett. A ha-
zai szurkolók többször is
rasszista rigmusokkal szidták
a színes bõrû Honvéd-játéko-
sokat, de Veizer játékvezetõ
nem reagált ezekre a sport-
szerûtlenségekre. A hétvégi
4. forduló mérkõzései: Sió-
fok–Kaposvár, Újpest–Vasas,
Gyõr–MTK, Videoton–Fe-
rencváros, Honvéd–Debre-
cen, Kecskemét-Szolnoki
MÁV, Paks–Zalaegerszeg,
Pápa-Haladás. 

Az Üllõi úton 
nyert a Honvéd

Úszás

Turós-Jakab László

A vasárnap esti utolsó
mûugró számmal legör-

dült a függöny a 30. „vizes”
Európa-bajnokságon. A Mar-
git-szigeten utoljára férfi to-
ronyugrásban oszottak érme-
ket, két német, Sascha Klein
(534,85 pont) és Patrick
Hausding (516,45) mellett
egy fehérorosz, Vagyim Kap-
tur (515,80) állt dobogóra.
Constantin Popovici (432,60)
a 10., a magyar Hajnal And-
rás (370,60) pedig a 11. he-
lyen végzett. Mûugrásban
egyébként nagy német fö-
lényt tapasztalhattunk, a tíz
versenyszámból hatnak az
aranyát õk szerezték meg, s
ráadásul három ezüstérmet
is. Az egyetlen magyar érmet,
egy bronzot, Barta Nóra sze-
rezte a 3 méteres versenyben.
A román Corina Popovici,
Mara Aiacoboae és Cons-
tantin Popovici négy döntõbe
jutást könyvelt el, ott pedig 8.,
10. és 12. helyezéseket. 

Mûúszásban négyszer is-
métlõdött meg az orosz–

spanyol–ukrán dobogós sor-
rend, Balatonfüreden, a
nyílt vízi úszóversenyeken
pedig nagy volt a szórás, csak
az olaszoknak sikerült egynél
több aranyérmet szerezniük.   

Tizenhárom 
magyar úszóérem

Eredményesség szempont-
jából nagyon sikeres Európa-
bajnokságot zárt a magyar
úszócsapat, a 13 dobogós he-
lyezés (6-4-3) tiszteletet pa-
rancsoló teljesítmény. 

Akárcsak 2006-ban, Buda-
pesten és 2008-ban, Eindho-
venben, a most 25 esztendõs
Cseh László ezúttal is meg-
nyerte a 200 és 400 m vegyest
is. A világbajnok Gyurta Dá-
niel is hozta a formáját, és
megnyerte a 200 m mellet. A
legtöbb medált a 21 éves
Hosszú Katinka szerezte:
megnyerte a 200 m vegyest és
a 200 m pillangót, tagja volt
az aranyérmes 4x200-as
gyorsváltónak, s 400 vegye-
sen második lett. Az elsõként
célba csapott magyar 4x200-
as gyorsváltóban még Mutina
Ágnes, Dara Eszter és

Verrasztó Evelyn úszott.
Utóbbi második lett 200 ve-
gyesen, csakúgy, mint testvé-
re, Dávid 400 vegyesen, vala-
mint Jakabos Zsuzsanna 200
pillangón. Harmadik helyet
szerzett Kis Gergõ 400 gyor-
son, Mutina 200 gyorson, Ja-
kabos pedig 400 vegyesen.

A magyarokat csak a ki-
magaslóan jól teljesítõ franci-
ák (8-7-6), az oroszok (7-4-1)
és a britek (6-6-6) tudták
megelõzni az úszóversenyek
éremtáblázatán, ahol a své-
dek (3-3-4), a németek (2-5-
2), az olaszok (2-0-4) és a
spanyolok (1-0-3) elmaradtak
a várakozásoktól.

Agache boldog, 
Potec csalódott

A mindössze hattagú ro-
mán küldöttség teljesítette
célkitûzését, s az elsõ konti-
nensviadalán indult Dragos
Agache révén egy ezüstérmet
szerzett. A 26 éves konstan-
cai mellúszó az 50 m–es
sprintszámban remekelve lett
második úgy, hogy alig kilenc
századmáspodperccel ma-
radt el az olasz Scozzolitól.   

Érmet szeretett volna, de
három döntõbeli szereplésén
csak két negyedik és egy ötö-
dik helyzést szerzett a margit-
szigeti Hajós Alfréd-uszodá-
ban: Camelia Potec csaló-
dott, és a napokban dönt a to-
vábbiak felõl. A 28 éves kivá-
lóság 2004-ben, Athénban,
olimpiát nyert (200 m gyor-
son), háromszor volt vb-do-
bogón, Fukuokában (2001),
Rómában (2008) és Man-
chesterben (2009), s 1999-tól
kezdõdõen 17 Eb-érmet gyûj-
tött, köztük négy aranyat.
Szíve szerint Londonban pi-
pálta volna ki utolsó ötkari-
kás szereplését, de meglehet,
hogy a margitszigeti kudar-
cok eltántorítják szándékától.

Az úszók, mûúszók, mû-
ugrók és hosszútávúszók Ba-
latonfüreden, illetve Buda-
pesten rendezett 30. Európa-
bajnokságán Oroszország
(13-7-8) végzett az összesített
éremtáblázat élén, megelõzve
Németországot (8-9-3), Fran-
ciaországot (8-8-7), Nagy-Bri-
tanniát (6-6-7), Olaszországot
(6-5-6) és Magyarországot (6-
4-4). Románia egyetlen ezüst-
érmet szerzett. 

Elégedettek a magyarok

Az állás:
1. Debrecen 3 2 1 0 10-4 7
2. Videoton 3 2 1 0 7-1 7
3. Kaposvár 3 2 0 1 6-4 6
4. MTK 3 2 0 1 6-6 6
5. FTC 3 2 0 1 5-5 6
6. Vasas 3 2 0 1 5-6 6
7. Újpest 3 1 2 0 2-1 5
8. Szolnok 2 1 1 0 3-1 4
9. Győr 3 1 1 1 2-2 4 
10. Honvéd 3 1 0 2 6-6 3
11. Siófok 3 0 2 1 2-3 2
12. Haladás 2 0 1 1 0-1 1
13. ZTE 2 0 1 1 3-5 1
14. Pápa 2 0 1 1 0-2 1
15. Paks 3 0 1 2 4-7 1
16. Kecskemét 3 0 0 3 5-12 0

Kolozsváron gondok vannak: Szása Bjelanovics is kidõlt a
sorból. A horvát csatár hathetes kényszerpihenõre szorul,
miután a bokája súlyosan megsérült. Miután a másik
középcsatárra, az elefántcsontparti Yssouf Konéra sem
lehet számítani, a kolozsváriak igazolnának. Ibrahima Bal-
de (Atletico Madrid) és Carlao (Uniao Leiria) neve merült
fel. A brazil csatárért 1,2 millió eurót kérnek a luzitánok.  

Középcsatár kerestetik Kolozsvárra
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