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Emil Boc miniszterelnök azt
állítja: ezentúl nem tûri, hogy

a Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) politikusai bírálják az alakula-
tot és a kormányt. „Mindenkinek
joga van kritizálni a PD-L-t és a
kormány intézkedéseit, ám ezen-
túl ezt csak a pártban teheti meg,
nem a nyilvánosság elõtt” – jelen-
tette ki a kormányfõ tegnap haj-
nalban, a demokrata-liberálisok
maratoni vezetõségi ülése után. A
PD-L politikusai az esetleges
tisztújításokról, a várható kor-
mányátalakításról, a párt népsz-
erûségének zuhanásáról vitáztak
– nem sok eredménnyel.
Folytatása a 3. oldalon 

Sztárinvázió Romániában

Romániába érkezik õsszel Nicolas Cage
amerikai színész, a Szellemlovas címû film
második részének forgatására. Részben
Romániában forgatja a Summit Entertain-
ment is a Vlad Þepeº életébõl ihletett Vlad
címû filmet, Brad Pitt fõszereplésével.

új magyar szó
2010. augusztus 18., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2356 ▲
1 amerikai dollár 3,2876 ▼
100 magyar forint 1,5760 ▲

Államadósságok:
új EU-szabásminta?

Magyarország és Lengyelország kezdemé-
nyezésére kilenc uniós tagállam közösen
fordult az Európai Tanács elnökéhez és az
Európai Bizottsághoz azért, hogy a koráb-
ban nyugdíjreformot végrehajtó tagállamok
reformmal kapcsolatos költségeit a közös-
ség az elszámolásokban vegye figyelembe. 

Média 9

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Sólyom László: visszajövök!

Sólyom László nemrég leköszönt magyar
köztársasági elnök vasárnap a felvidéki
Révkomáromban részt vesz a tavaly au-
gusztusban felavatott Szent István szobor
megkoszorúzásán – írta az Új Szó címû
szlovákiai magyar napilap tegnap. 

Tegnap délutáni ottjártunkkor járókelõk gyújtottak gyertyát a giuleºti-i szülészeten hétfõ este történt tragédia áldozatainak emlékére Fotó: Tofán Levente

Vesszõfutás
A Boc-kabinet (és az államfõ) mandátu-
ma kezdetétõl folyamatos vesszõfutásban
van az ellenzék és a sajtó sorfala között.
Megbízatásának nyolcadik hónapjában a

kormány hátán már nem is
vesszõk, hanem valóságos
dorongok csattannak, s õszi-
re már készül a bizalmatlan-
sági indítvány bunkósbotja

is, amelynek csapása
akár végzetes lehet. Az
ütések egy része okkal,

más része jogtala-
nul csattan el.Cseke Péter Tamás

Németh Zsolt magyar kül-
ügyi államtitkár és Szõcs Gé-

za kulturális államtitkár jelen-
létében kezdõdnek ma a Kolozs-
vári Magyar Napok. A rendez-
vénysorozat premier a kincses
város történetében, miképpen
újdonságnak számít az is, hogy
elõkészítéséhez – félretéve eset-
leges politikai nézeteltéréseiket –
összefogtak a magyar szerveze-
tek. Az elsõ Kolozsvári Magyar
Napok Bálint Tibor író emléké-
nek szentelt ünnepséggel kez-
dõdnek, hivatalos megnyitóját
este, a sétatéri magyar színház-
ban tartják. László Attila alpol-
gármestertõl megtudtuk, gazdag
programkínálattal várják az ér-
deklõdõket. 8. oldal 

Pártfegyelmet
akar Emil Boc

Halálra szült csecsemõk
A negyedik, égést szenvedett újszülött is elhunyt a giuleºti-i kórházbeli tûzeset után

A román külügyminisztéri-
um tegnap nem kívánatos

személlyé nyilvánított egy orosz
diplomatát válaszul arra, hogy

az orosz hatóságok elõzõ nap
ugyanezt tették a kémkedéssel
vádolt román diplomatával. 
3. és 4. oldal 

Diplomáciai háború

Gabriel Grecu, a „román James Bond” egy moszkvai áruházban bukott le

„A romániai egészségügy történetének legtragikusabb napja” – jelentette ki tegnapi sajtótájé-
koztatóján Cseke Attila egészségügyi miniszter a bukaresti, giuleºti-i kórház koraszülött inten-
zív osztályán történt tragédiáról. Mint arról beszámoltunk, hétfõ este tûz ütött ki a szülészet
intenzív osztályán, három koraszülött halálát okozva. Nyolc csecsemõt súlyos égési sebekkel
szállítottak át a fõvárosi Grigore Alexandrescu kórházba, egyikük tegnap életét vesztette, a
többi kisbaba állapota válságos. A fõvárosi ügyészség halált okozó súlyos testi sértés, gondat-
lanságból, foglalkozás körében elkövetett emberölés gyanújával folytat nyomozást. 7. oldal 

Rákapcsol 
a kincses város
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A moszkvai levegõ tegnap is a
megengedettnél több káros

anyagot tartalmazott, de a szak-
értõk mára a helyzet javulását
ígérik, a meteorológusok a hét
végére tartós lehûlést jeleztek elõ-
re. A rendkívüli helyzetek mi-
nisztériumának közlése szerint a
tüzek kiterjedése tovább csökken,
a Brjanszk körüli sugárszennye-
zett erdõkben pedig már egyetlen
tûzfészek sincs. Az orosz fõváros
levegõjének károsanyag-tartalma
kedden jelentõsen meghaladta a
megengedett mértéket, de a szak-
értõk azt mondták: ma, az idõjá-
rási viszonyok változásával javul-
ni fog a helyzet. 

Roman Wildfand, az országos
meteorológiai intézet vezetõje
azzal biztatta a moszkvaiakat,
hogy szerdán ugyan még 30-32
fokos hõségre kell számítani, de
csütörtökre virradó éjszaka már
csak 18-20, csütörtökön nappal
pedig 20-25 Celsius-fok várható,
a hét végére pedig nappal sem
lesz melegebb 17-22 foknál, és
azután már nem is tér vissza a
hõség, amely több mint 60 napon
át kínozta az embereket Moszk-
vában, valamint Oroszország eu-
rópai területének központi ré-

szén, jelentõsen megnövelve a
halálozások számát.

A rendkívüli helyzetek minisz-
tériuma tegnap bejelentette,
hogy a Brjanszki területen lévõ,
a csernobili atomerõmû 1986-os
katasztrófája nyomán sugár-
szennyezett erdõségekben sehol
nincs tûz, s hogy országosan is
visszaszorulóban vannak az er-
dõ- és tõzegtüzek. A minisztéri-
um közleménye szerint minde-
nütt ellenõrzik a radioaktív su-
gárzás szintjét, elsõsorban a cser-
nobili szerencsétlenség idején
szennyezett területeken, de az ér-
tékek nem emelkedtek meg. Mi-
vel a sajtó az utóbbi napokban
részletesen beszámolt a környe-
zetvédõk és a minisztérium kö-
zött a kérdésben zajló vitáról,
meghívták a sajtó és minden ér-
dekelt szervezet képviselõit,
hogy a helyszínen, a mérõállo-
másokon gyõzõdjenek meg a va-
lóságról saját szemükkel.

A Moszkva felé tartó vihar-
front vasárnap Szentpéterváron
és a környezõ Leningrádi terüle-
ten több mint kétmilliárd rubel-
nyi kárt okozott a terület kor-
mányzója szerint. A helyreállítá-
si munkálatok kedden délután
még tartottak, még mindig sokan
voltak áram és gáz nélkül. 
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Röviden

A szenátusi bizottságon is átment
az ANI-törvény

A képviselõház által megszavazott formá-
ban fogadta el tegnap együttes ülésén a sze-
nátus jogi és emberjogi szakbizottsága az
Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) mûködését szabályozó törvényt. A
honatyák csupán annyit módosítottak a
jogszabályon, hogy hatálya nem terjed ki a
szakszervezeti vezetõkre is. A törvényt a
szakbizottságok liberális tagjai is megsza-
vazták, a szociáldemokrata szenátorok pe-
dig tartózkodtak. Az ülésen nem vett részt
Frunda György RMDSZ-es szenátor, az
emberjogi bizottság elnöke, akinek korábbi
módosító indítványai a kormány álláspont-
ja szerint jelentõsen gyengítettek az ANI
hatáskörén.

Sírrongálás a székesfehérvári 
zsidótemetõben

Felháborodását fejezi ki a székesfehérvári
zsidótemetõben történt sírrongálások mi-
att az MSZP városi szervezete, s kezde-
ményezik, hogy a hasonló esetek meg-
akadályozása végett a város mihamarabb
hívjon össze egyeztetést a politikai pár-
tok, az érintett civil szervezetek és a
rendvédelmi szervek bevonásával. Szé-
kesfehérváron hétfõre virradóra kilenc
sírt rongáltak meg a helyi zsidótemetõ-
ben. Az MSZP közleménye emlékeztet
rá, hogy tavaly télen már történt sírrongá-
lás a zsidótemetõben, akkor horogkeresz-
tet rajzoltak több sírkõre és néhányat le is
döntöttek. A mostani sírrongálás ügyé-
ben a székesfehérvári rendõrkapitányság
folytatja a nyomozást.

Megfenyegették Szabadkán 
a VMSZ aktivistáit

Feljelentést tett a Vajdasági Magyar Szövet-
ség (VMSZ) elnöke a szabadkai rendõrség
két ismeretlen munkatársa ellen, akik halá-
losan megfenyegették a párt plakátragasztó
aktivistáit – jelentette tegnap a Vajdaság Ma
délvidéki hírportál. A VMSZ két fiatal akti-
vistája múlt szombaton éppen a Szent Ist-
ván-napi ünnepség elõtt ragasztott ki plaká-
tokat Szabadka belvárosában, amikor meg-
állt mellettük egy rendõrautó, és igazoltatta
õket. A két érintett fiatal elmondása szerint
rövidesen odaérkezett egy civil rendszámú
autó is, amelybõl egy egyenruhás rendõr
szállt ki, aki – meglátva a plakátokat rajta a
magyar címerrel és a VMSZ logójával – azt
mondta: „ezeket mind a falhoz kellene állí-
tani, és lelõni”. 

Obama ott lesz a novemberi 
lisszaboni amerikai-EU csúcson

Barack Obama amerikai elnök tegnap
megerõsítette, hogy részt vesz az Egye-
sült Államok és az Európai Unió követ-
kezõ soros, november 20-i lisszaboni
csúcstalálkozóján. A Washingtonban a
Fehér Ház szóvivõje által ismertetett hi-
vatalos közlemény szerint „Európa az
Egyesült Államok egyik legközelebbi
partnere a biztonság és a prosperitás elõ-
mozdításában a világon”.

Halálos áldozatai is vannak 
az árvizeknek Szlovákiában

Két – más források szerint három – halá-
los áldozata van a Közép- és Kelet-Szlo-
vákiát vasárnap óta sújtó, hatalmas anya-
gi károkat okozó esõzéseknek és árvizek-
nek. Iveta Radicová szlovák miniszterel-
nök a kormány sajtóirodájának tegnapi
közlése szerint megszakította horvátorszá-
gi szabadságát és visszaindult Pozsonyba.
Elõzetes értesülések szerint a kormány
13,3 millió eurót szándékozik elkülöníteni
a védelmi munkálatokra és a szükséges
intézkedésekre. Az özönvízszerû esõ
Nyitrabányán, Privigyén, Túrócszent-
mártonban, Garamszentkereszten, Zó-
lyomban, Eperjesen és környékükön oko-
zott komolyabb károkat.

MTI

A magyar kormány tervei sze-
rint utólagos finanszírozással

nyári programokra is lehet majd
támogatást kapni a Szülõföld
Alap õszi pályázati fordulójában –
- mondta Rétvári Bence, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium parlamenti államtitkára az
MTI-nek tegnap, miután hétszáz
határon túli magyar fiatalt vezetett
körbe a Parlamentben. A fiatalok
négy kontinens 31 országából ér-
keztek. A nemzeti kultúra hagyo-
mányait, értékeit ápoló középis-
kolás korú fiatalok számára 15. al-
kalommal rendezik meg a Ven-
dégségben Budapesten címû talál-
kozót a magyar fõvárosban au-
gusztus 15–25. között. Rétvári
Bence az MTI-nek nyilatkozva ki-
emelte: bár az új kabinet haladék-
talanul lépett, mégis „az elõzõ ka-
binet mulasztása miatt” a Szülõ-
föld Alap kollégiumainak tavaszi
üléseit a korábbi évekhez képest
csak késve lehetett összehívni. Ép-
pen ezért az õsszel esedékes for-
dulóban, az átvilágítások után, a
nyári programokra is kaphatnak
támogatást a határon túli szerve-
zetek. Rétvári hangsúlyozta: min-
den forrást ki fognak osztani a
Szülõföld Alapból, egyetlen fillér
sem vész el. Mint elmondta: az át-
adás-átvételnél azt tapasztalták,
nagyon szétforgácsolódtak a tá-
mogatások. Különbözõ alapok
különbözõ szempontok alapján
osztották szét a pénzeket. Elõfor-
dult például, hogy egyes szerveze-
tek többszörös finanszírozáshoz
jutottak, míg mások egyáltalán
nem kaptak támogatást. E mögött
pedig sokszor politikai szempont-
ok állhattak – jegyezte meg. Ép-
pen ezért – mint kifejtette – a jövõ-
ben egységes támogatási rendszert
szeretnének kialakítani, amely át-
tekinthetõ és követhetõ lesz min-
den fél számára. 

Szülõföld Alap 

– utólagosan is

Hírösszefoglaló

Sólyom László nemrég lekö-
szönt magyar köztársasági el-

nök vasárnap Révkomáromban
részt vesz a tavaly augusztusban
felavatott Szent István szobor
megkoszorúzásán – írta az Új Szó
címû szlovákiai magyar napilap
tegnap. „A hivatalos megerõsítés-
re a napokban kerül sor, a résztve-
võk névsora még nem végleges” –
mondta a lapnak Hortai Éva,
Révkomárom alpolgármestere,
aki a vasárnapi ünnepség társszer-
vezõje, a Palatinus Társaság tagja.

A tervek szerint Sólyom, akár-
csak tavaly, most is gyalog menne
át a Dunán átívelõ Erzsébet hí-
don, ott várnák a város elöljárói.  

„A miniszter úr a történelmi
Magyarország (szlovák szóhasz-
nálatban Uhorsko) történelmét
szlovák történelemnek is tekinti, s
annak ellenére, hogy pozitív a vi-
szonyulása Szent István személyi-

ségéhez és személyesen beszélt
Révkomárom polgármesterével
(Bastrnák Tibor), a hét végén el-
utazik, így nem nem tud megje-
lenni Révkomáromban” – közölte
Eva Chudinová, a tárca szóvivõje.

Az MTI értesülései szerint a
révkomáromi ünnepség délután
öt órakor kezdõdik majd, s fõszó-
noka Sólyom László lesz. Este 19
órától pedig az exelnök a Városi
Mûvelõdési Központban megte-
kinti a Bánk bán címû operát a Te-
átrum Színház elõadásában.

Bugár Béla, a Híd elnöke és a
szlovák parlament elnöke a
Bumm hírportálnak azt mondta,
jelen lesz az ünnepségen. Berényi
József, a Magyar Koalíció Pártjá-
nak elnöke kedden azt nyilatkoz-
ta, hogy egyelõre nem kapott
meghívót a koszorúzásra, de ha
kap, akkor ott lesz a rendezvé-
nyen. Ján Slota, a Szlovák Nem-
zeti Párt (SNS) elnöke provokáci-
ónak minõsítette Sólyom látoga-

tását, és ismét élesen kirohant a
magyarok ellen. „Ez csak a kezde-
te annak, ami Szlovákiában tör-
ténni fog. Az rossz lesz a szlovák
nemzet és a szlovák állam számá-
ra is” – mondta Slota a SITA hír-
ügynökségnek. A szélsõségesen
nacionalista politikus problémát
lát abban, hogy a szlovák kor-
mányban magyarok is vannak.
„A magyarok mindenütt pozíci-
ókba kerülnek, a szlovákokat pe-
dig kutyaként dobálják ki” – állí-
totta Slota. A szlovák kormányol-
dal Sólyom látogatására nyilváno-
san nem reagált.

„Visszajövök” – üzente egy éve
Sólyom László, amikor Robert
Fico akkori szlovák kormányfõ
utasítására nem engedték be Szlo-
vákiába, mivel Fico szerint Só-
lyom nem tartotta tiszteletben
Szlovákia területi integritását. Az
ügybõl Szlovákia és Magyaror-
szág viszonyának legnagyobb dip-
lomáciai botránya lett. 

A moszkvai levegõ még

szennyezett, de jön a lehûlés

Visszajövök” – üzente egy éve Sólyom László, amikor Robert Fico utasítására nem engedték be Szlovákiába Fotó: MTI/archív

A szélsõség felé
forduló jobboldal
MTI

Az új magyar kormányról és a
Nemzeti Együttmûködés Nyi-

latkozatáról írt tegnap a Libération
francia lap. A cikkírónak az Or-
bán-bullát olvasva déja vu érzése
van: a kommunista rendszer leg-
abszurdabb pillanataira emlékez-
teti. A szerzõ rámutat a Jobbik és
a Fidesz közötti elmosódott határ-
vonalra, amelyet szerinte a 450
ezer, Jobbikkal szimpatizáló Fi-
desz-szavazó, a szélsõséges kis-
pártnak kedvezõ büntetõtörvény-
kezés, valamint a Jobbiktól szer-
zett labdák bizonyítanak. A har-
mincas évek jobboldalához ha-
sonlóan Orbán Viktor sem tartott
soha igazán távolságot a szélsõ-
jobbtól. Így nem meglepõ, hogy
egy játéktéren találja magát a Job-
bikkal - vonta le a következtetést
szerzõ, aki Konrád György íróval,
egykori ellenzékivel készített in-
terjút. Ebben Konrád úgy hatá-
rozza meg a hatalmon lévõ jobb-
oldalt, mint amely „konzervatív,
radikális, paternalista”, és amely
„Berlusconi és Putyin közt” he-
lyezkedik el. Orbán a Kádár-évek-
re emlékezteti az írót, mivel az ál-
lamapparátusban végrehajtott
nagyszabású tisztogatás után Or-
bán egyetlen kritérium, párthûség
alapján nevezett ki embereket. 

Sólyom: visszajövök

Hírösszefoglaló

Izraelnek nyolc napja van
még rá, hogy csapást mérjen

a busehri nukleáris létesítmény-
re és ezzel megakadályozza,
hogy Iránnak mûködõ atomerõ-
mûve legyen – jelentette ki helyi
idõ szerint hétfõn a Fox Business
Networknek John Bolton, az
Egyesült Államok volt ENSZ-
nagykövete. Irán a tervek szerint
augusztus 21-én indítja be orosz
segítséggel felépített erõmûvét.
Bolton szerint ez után már késõ
lesz katonai csapást intézni a lé-
tesítmény ellen, mert a támadás
után keletkezõ sugárzás megfer-
tõzné az iráni polgári lakossá-
got. „Ha az uránium, ha a
fûtõrudak már nagyon közel ke-
rülnek a reaktorhoz, vagy bent
vannak a reaktorban, egy táma-
dás elszabadítaná a sugárzást, ez
nem kérdéses” – nyilatkozott
Bolton. – Vagyis ha Izrael tenni
akar valamit Busehr ellen, akkor
a következõ nyolc napon belül
kell cselekednie.” Ha elmarad az
izraeli támadás, akkor „Irán
olyan dolgot ér el, amit Izrael
egyetlen ellenfele és az Egyesült
Államok egyetlen közel-keleti
ellensége sem, ez pedig egy mû-
ködõ nukleáris reaktor” – mond-
ta a volt ENSZ-nagykövet. 

Izrael csapást
mérne Iránra? 
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Diplomáciai háborúvá fajult
az állítólagos román kém hét-

fõi, moszkvai leleplezése. A ro-
mán külügyminisztérium tegnap
nem kívánatos személlyé nyilvá-
nított egy orosz diplomatát vála-
szul arra, hogy az orosz hatósá-
gok elõzõ nap ugyanezt tették a
kémkedéssel vádolt román diplo-
matával. A tárca közleményében
hangsúlyozta: Oroszország „sú-
lyosan megsértette” a diplomáciai
kapcsolatokról szóló bécsi kon-
venciót azzal, hogy hatóságai
Moszkvában elfogták és nem kí-
vánatos személlyé nyilvánították
Gabriel Grecut, a moszkvai ro-
mán nagykövetség elsõ beosztott-
ját. A román külügy emlékeztetett
arra, hogy a nemzetközi szerzõ-

dés értelmében egy diplomatát
nem lehet semmilyen módon õri-
zetbe venni vagy fogva tartani. 

A román külügyminisztérium
közölte, hogy az eset miatt a bu-
karesti orosz nagykövetség egyik
diplomatájának 48 órán belül el
kell hagynia Romániát. Nevét a
tárca nem közölte.

Amint beszámoltunk róla,
Moszkvában hétfõn jelentette be
a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB), hogy õrizetbe vették
Grecut, aki az orosz hatóságok
szerint a román külföldi hírszer-
zõ szolgálat ügynökeként dolgo-
zott. Akkor fogták el – állítják az
orosz források – amikor katonai
jellegû titkos adatokat akart át-
venni egy orosz állampolgártól.
Rövid ideig fogva tartották, de
még hétfõn elengedték, és felszó-

lították, hogy 48 órán belül hagy-
ja el az országot. 

A szenátus külügyi bizottságá-
nak elnöke, Titus Corlãþean teg-
nap jelezte: a testület hivatalosan
is magyarázatot kér majd a román
külügytõl „és más illetékes szer-
vektõl” a történtekrõl.

Az Evenimentul Zilei tegnap ne-
vük elhallgatását kérõ diplomáci-
ai forrásokat idézett, amelyek sze-
rint Oroszország „sárga lapot mu-
tatott” és „erõdemonstrációt tar-
tott” Romániának azzal, hogy saj-
tónyilvánosságot kapott az ügy. A
kémügyeket – írja a lap – általá-
ban diplomáciai csatornákon ke-
resztül szokták rendezni az orszá-
gok, ha szoros együttmûködési
kapcsolat van közöttük, ez azon-
ban nem érvényes Oroszországra
és Romániára. 
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A Boc-kabinet (és az állam-
fõ) mandátuma kezdetétõl

folyamatos vesszõfutás-
ban van az ellenzék és

a sajtó sorfala között.
Megbízatásának nyol-
cadik hónapjában a
kormányon már nem
is vesszõk, hanem való-
ságos dorongok csattan-

nak, s õszire már készül a bizalmatlansági
indítvány bunkósbotja is, amelynek csapá-
sa akár végzetes lehet. 
Az ütések egy része okkal, más része jogta-
lanul csattan el. Tény, hogy Emil Bocék je-
lenlegi csapata akkor vette át a hatalmat,
amikor a gazdasági világválság már javá-
ban tombolt, és hatásai elõl Románia sem
menekülhetett. Tenni ellenük természetesen
már elõtte is lehetett volna, ám a tavalyi
választásokat megelõzõ idõszak nem iga-
zán kedvezett a valóban hatékony intézke-
déseknek: az akkori PD-L–PSD-nagykoa-
líció a jelenlegi miniszterelnökkel az élen
hallgatólagos egyezség alapján csak a kam-
pányra készült. („Hazudtunk a választók-
nak” – ismerte el utóbb több demokrata-li-
berális politikus.)
Már az év elején világos volt, hogy a Tãri-
ceanu-kormány – azaz a konjunkturális
gazdasági növekedés – idején még mûködõ-
képes költségvetés-szerkezet rogyadozik; a te-
rebélyes közszféra, az eltartandó nyugdíjasok
száma maga alá temeti a büdzsét, elszip-
pantja a forrásokat a gazdasági fellendülést
lehetõvé tevõ befektetések elõl. Ennek ellenére
a Boc-kormány a ledolgozott évek számától
független, évente egymilliárd eurót felemésztõ
minimálnyugdíj bevezetésével kezdte man-
dátumát. A közszféra megnyirbálása, a
nyugdíjrendszer felülvizsgálata és átalakítá-
sa csak nagyon késõn indult el, akkor is in-
kább a Nemzetközi Valutaalap hatására.
Késõn eszmélt fel a kormány arra is, hogy a
befektetési források hiányát akár beruházá-
sok koncesszióba adásával, akár a még álla-
mi tulajdonú aktívák értékesítésével pótolni
lehetne. Eközben a nagyobbik kormánypárt
fölött folyamatosan ott lebegett a – némely
esetekben bizonyítékokkal megerõsített –
gyanú, hogy a közpénzeket politikai klientú-
rájuk kiszolgálására használják fel; a mi-
niszterek – kevés kivételével – összevissza és
rosszul kommunikáltak, sok esetben teljes
egészében az államfõ vállalta át – természet-
ellenes módon – a fájdalmas, de szükséges
lépések bejelentését.
A vesszõk egy része most azért csattan Emil
Bocék hátán, mert végre kimondták az
igazságot a román gazdaság állapotáról.
Lelkiismeretüket sok minden terheli, de ja-
vukra írható, hogy – a költségvetési szerke-
zet átalakításával és a még bátortalan de-
centralizációval – elindították Romániát
azon az úton, ami az egyetlen alternatívá-
nak tûnik az ország számára. Az ellenzék
alternatíváit nézve még mindig Emil Boc
tûnik a kisebbik rossznak. És nem a mi-
niszterelnök termete miatt.

Román lapszemle

Vesszõfutás

Cseke 
Péter Tamás

Vaklármának bizonyult a hír, mely szerint
lemondja koncertkörútját, köztük bukares-
ti fellépését is az amerikai Guns’n’Roses
rockegyüttes. A hírt egy internetes kalóz
„csempészte” fel a banda honlapjára.
(Gândul) A munkatörvénykönyv módo-
sítását fontolgatja a kormány, mely elõny-
ben részesítené a részmunkaidõs alkalma-
zásokat. (Evenimentul Zilei) A munka-
ügyi minisztériumtól eddig több mint
nyolcezer egészségügyi dolgozó kérte a
külföldi munkavállaláshoz szükséges papí-
rok kibocsátását. Ennek ellenére Mihai
ªeitan munkaügyi miniszter rezignáltan
szemléli többezer romániai orvos kiván-
dorlási szándékát, mivel úgy véli, „miután
megszedték magukat, visszatérnek az
országba”. (Gândul) Tízszeresére nõtt az
elsõ félévben a román állampolgárságért
folyamodók száma a 2009-ben mért szint-
hez képest.  (România Liberã)

Diplomáciai háború

K. Zs.

Szakmailag elismert magyar
vezetõt követelnek a három-

széki ifjúsági szervezetek az újon-
nan létrehozott Kovászna Megyei
Ifjúsági és Sportigazgatóság élére.
Mint ismert, a kormány múlt hé-
ten „fejezte le” a megyei ifjúsági,
illetve sportigazgatóságokat, ezt a
két hatóságot ugyanis egyesítik.
Emiatt elsõ lépésként leváltották a
megyei Ifjúsági Igazgatóság két
vezetõjét, Ramon Grosost és
Tischler Ferencet, illetve menesz-
tették a sportigazgatóság vezetõ-
jét, Marian ªtioput. Hétvégén alá-
írási jogot adtak Ramon Grosos-
nak, aki ideiglenes jelleggel irá-
nyítja a sporttevékenységeket,
míg Tischler Ferenc lett az ifjúsá-
gi tevékenységek irányítója. A há-
romszéki ifjúsági szervezetek arra
kérik az RMDSZ-t, tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy
szakmailag megfelelõ, magyar
személy kerüljön az ifjúsági és
sportigazgatóság élére. Grüman
Róbert, a mintegy 30 ifjúsági szer-
vezetet tömörítõ HÁRIT elnöke
elmondta: ragaszkodnak Tischler
Ferenchez, mert csak az õ szemé-
lyében látják a garanciát arra,
hogy az új intézményben megfe-
lelõ súlyt kap az ifjúsági tevékeny-
ségek támogatása. 

Civil összefogás 
az igazgatóért

A diplomatának álcázott román kémre a Szövetségi Biztonsági Szolgálat emberei csaptak le Moszvában

Totka László

Tõkés László, a Királyhágó-
melléki Református Egyház-

kerület (KREK) volt püspöke sze-
rint a kommunista uralom idején
a Szekuritáté titkosszolgálattal
együttmûködõ besúgók is vannak
azon jelöltek között, akik közül
augusztus végén megválasztják az
egyházkerület különféle szintû ve-

zetõit. Errõl a jelenlegi európai
parlamenti képviselõ „Fellebbezés
utáni fellebbezés” címmel tartott
tegnapi nagyváradi sajtótájékoz-
tatóján beszélt. Tõkés értetlensé-
gét fejezte ki amiatt, hogy az Egy-
házkerületi Választási Bizottság-
nál (EVB) tíz jelölt indulását óv-
ták meg, ám a fellebbezéseket a
testület megalapozatlannak ítélte
és elutasította.  A vitatott szemé-

lyek között két esperesjelölt is ta-
lálható. A két esperesjelölt Tõkés
szerint 1989 elõtt együttmûködött
a Szekuritátéval, és az EVB figyel-
men kívül hagyta az erre vonatko-
zó bizonyítékokat. „A testület
nem vette figyelembe a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Or-
szágos Bizottság (CNSAS) doku-
mentumait,  valamint az egyház-
megye szabályzatát, amely ki-
mondja és meghatározza, hogy
bizonyos személyek egyházi tiszt-
ségre nem jelölhetõek vagy jelölé-
sük nem ajánlott” – állapította
meg a volt püspök, aki felhívást
intézett a leendõ választói köz-
gyûlések résztvevõihez, hogy az
augusztus 27-i üléseken saját sza-
vazataikkal bírálják felül „a szak-
mai és erkölcsi mélypontra süly-
lyedt EVB” munkáját és határoza-
tait. „A rendszerváltozás után
nem azért küzdöttünk a retrográd
posztkommunista erõkkel, hogy
húsz év után a volt rendszer ki-
szolgálói most cinikus módon
egyházi tisztségeket foglaljanak
el”  – adott hangot felháborodásá-
nak Tõkés.

A tájékoztatón a sajtó munka-
társainak kiosztották az EVB
óvásokat elbíráló gyûlésének
jegyzõkönyvi anyagát és a
CNSAS dokumentumait az
egyes jelöltek szekus kollaboráci-
ójáról. 

Besúgó egyházi jelöltek?

Fotó: Reuters

Folytatás az 1. oldalról

Emil Boc (képünkön) kijelentésé-
vel azoknak az elégedetlenkedõk-
nek – köztük Elene Udreának, a
bukaresti szervezetet vezetõjének
– válaszolt, akik szerint túlságo-
san elnézõ volt a kormány rend-
szeresen bíráló Sever Voinescu
képviselõvel és Cristian Preda eu-
rópai parlamenti képviselõvel
szemben. A HotNews által idézett
PD-L-s források szerint a hajnal-
ba nyúló ülésen Elena Udrea sür-
gette, hogy a pártban mielõbb –
lehetõleg még õsszel – tartsanak
tisztújításokat központi és me-
gyei szinten is. Javaslatát a PD-L
több vezetõje támogatta. Az ülé-
sen azonban elutasították Sulfina
Barbunak, a demokrata-liberáli-
sok nõi szervezete vezetõjének
azt az indítványát, hogy ezentúl
a párt vezetõi ne tölthessenek be
kormányzati tisztségeket. Töb-
ben aggodalmukat fejezték ki
amiatt, hogy a PD-L népszerûsé-
ge drámaian csökkent az utóbbi
idõben. „Ha nem teszünk vala-
mit ellene, rövidesen rétegpárttá
válunk, mint a liberálisok” – je-
lentette ki Roberta Anastase, a
képviselõház elnöke. Az ülésen
felmerült a kormányátalakítás
kérdése is, amelyet a HotNews
szerint a jelenlévõ miniszterek
határozottan elutasítottak. 

Pártfegyelmet
akar Emil Boc

Tõkés László volt püspök folytatja egyháza átvilágítását A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

Románia moszkvai
nagykövetsége politikai

fõosztályának I. osztályú tit-
kári tisztségét betöltõ
Gabriel Grecu román kém,
aki a Külsõ Hírszerzõ Szol-
gálat álcázott ügynökeként
katonai titkokat gyûjtött az
orosz fõvárosban – állítja a
legfontosabb orosz titkos-
szolgálat, a KGB helyébe lé-
pett FSB, amely a diploma-
tát akkor érte tetten, amikor
egy csomagmegõrzõ fiókból
magához vette az orosz kap-
csolata által ott elhelyezett
titkos dokumentumot. Ezek
tartalma alapján az orosz
hírszerzés oroszellenes tevé-
kenységgel vádolta meg
Grecut. 

Húsz évnyi feszültség

A diplomatát Moszkva
nem kívánatos személlyé
nyilvánította, negyvennyolc
órát adott számára az ország
elhagyásához, a történtek el-
len hivatalos jegyzékben til-
takozott, az illetékes orosz
hatóságok pedig vizsgálatot

indítottak az ügyben. A dip-
lomáciai mentelmi joggal
rendelkezõ követségi titkárt,
röviddel õrizetbe vétele után
szabadon engedték, így a ro-
mán nagykövetség épületébe
távozhatott.

Grecut alig másfél évvel
azután tartóztatták le, hogy
Románia három orosz diplo-
matát utasított ki az ország-
ból, ugyancsak kémkedés
vádjával.

Az újabb kémügy tovább
élezte a Románia és Orosz-
ország közötti feszültsége-
ket. Jóllehet az 1989. évi
rendszerváltás után egymást
követõ kormányok mind-
egyike a román-orosz vi-
szony pragmatikus szem-
pontok alapján történõ alakí-
tását mondotta külpolitikája
egyik sarkalatos célkitûzé-
sének, mindez megmaradt a
nyilatkozatok szintjén, Bu-
karest és Moszkva kapcsola-
tai mindinkább lehûltek.
Mindezen az oroszországi
rendszerváltás sem segített.
Néhány hivatalos látogatást,
valamint a 2003-ban meg-
születet kétoldalú alapszer-
zõdés aláírását leszámítva a

két ország között gyakorlati-
lag hiányzott a magas szintû
párbeszéd; ennek lehetõsége
jelentõsen csökkent annak
nyomán, hogy Románia tag-
ja lett a NATO-nak. Román
részrõl Radu Vasile és
Adrian Nãstase miniszterel-
nök, valamint Traian
Bãsescu államfõ látogatott el
az orosz fõvárosba, 1999-
ben, 2004-ben illetve 2005-
ben, orosz részrõl pedig Vla-
gyimir Putyin elnök kereste
fel Bukarestet – igaz, akkor a
román fõvárosban megtar-
tott NATO-csúcs vendége-
ként érkezett. 

Az elhidegülés 
lépcsõfokai

A román–orosz viszony-
nak egyáltalán nem tettek
jót Traian Bãsescu olyanfaj-
ta kijelentései, miszerint a
Fekete-tenger orosz tóvá vál-
tozott, a kapcsolatokon to-
vább rontott az, hogy Romá-
nia jóváhagyta amerikai tá-
maszpontok létesítését terü-
letén, és még inkább befa-
gyasztotta a párbeszéd lehe-
tõségét a bejelentés, misze-
rint Romániára is kiterjesz-
tik az amerikai rakétapaj-
zsot. Ezt Moszkva egyene-
sen fenyegetõ, ellenséges lé-
pésként értékelte.

Mindezzel magyarázható
az a tény is, hogy a mostani

kémügyet Oroszország nyil-
vánosságra hozta. Nemzet-
közi téren is általános gya-
korlat ugyanis, hogy a nagy-
követségek alkalmazottai-
nak egy része voltaképpen
kémtevékenységet fejt ki a
fogadó országban, leleplezé-
süket rendszerint „egymás
között” intézik el az érdekelt
országot, az érintet diploma-
ták visszahívását kérve a
küldõ féltõl. Most azonban
Moszkva mellõzte a diszkré-
ciót, mi több, durva hangvé-
telû jegyzékében arra figyel-
meztette a „csúnyán viselke-
dõ” Romániát, hogy „ha-
sonló válaszra számíthat po-
litikai vagy gazdasági tekin-
tetben”.

A politikai kapcsolatok le-
hûlése a gazdasági cserék
visszaesésében is megmutat-
kozott. Románia 1990–1991-
ben még évi 1–1,5 milliárd
dollárra exportált az orosz
piacra, a román kivitel össze-
ge viszont 1999-re már 50
millió dollárra csökkent, ami
nevetséges összegnek minõ-
sül. A Renault-alkatrészek
exportjának köszönhetõen a
román kivitel mérlege azóta
némiképpen javult, ám jelen-
leg sem közelíti meg a ki-
lencvenes évek legelején elért
szintet. A hûvös politikai vi-
szony nyomán Románia vá-
sárolja a legdrágábban az
orosz földgázt.

Kémbotrányok sorozata

Románia esetében az utób-
bi években nem ez volt az
egyetlen kémbotrány. 

2006-ban „titkos doku-
mentumok lemásolása, ter-
jesztése, birtoklása és megha-
misítása” miatt tartóztattak
le Nigériában román diplo-
matát. Egy év múlva ugyan-
csak Nigériában vettek õri-
zetbe kémkedés vádjával egy
román állampolgárt. 

2007-ben Chiºinãu két ro-
mán diplomatát utasított ki a
Moldovai Köztársaságból,
„státuszukkal összeegyeztet-
hetetlen tevékenység” vádjá-
val. 2009-ben, a moldovai
köztársaságbeli választások
alkalmával a moldovai fél
nemkívánatos személynek
nyilvánította Románia
chiºinãui nagykövetét, Filip
Teodorescut, valamint Ioan
Gaboreant, a nagykövetség
miniszteri rangú tanácsosát,
akik beavatkoztak volna a vá-
lasztások menetébe.  

2006-ban az energetikai
privatizáció nyomán robbant
ki kémügy. A bolgár
Sztamen Sztancsev állítólag
a román állam magas rangú
tisztségviselõibõl szervezett
hálózat útján juttatott el tit-
kos gazdasági adatokat a pri-
vatizációs versenytárgyalás-
okban érdekelt társaságok-
hoz, ezzel jelentõsen befolyá-

solva a pályázók esélyeit, mi
több, kockáztatva Románia
uniós csatlakozását. A háló-
zat másik fontos tagja az
orosz származású amerikai
állampolgár, Vadim
Benyatov Don, a Credit First
Suisse Boston társaság fej-
lesztési igazgatója volt. Az
ügy kapcsán árulással vádol-
ták meg Codruþ ªereº és
Nagy Zsolt, akkori gazdasági
illetve távközlési minisztert
is. Az ügy dossziéját mind-
máig nem zárták le. 

A legutóbb kipattant ügy
két fõszereplõje a bolgár ál-
lampolgárságú Marinov
Zikolov és a román hadsereg
altisztje Floricel Achim volt,
aki Zikolov útján, titkos kato-
nai információkat juttatott el
Ukrajna bukaresti nagykö-
vetségének katonai attaséjá-
hoz. Tettükért egyenként 12
és fél év szabadságvesztésre
ítélték õket. Mindennek nyo-
mán Bukarest két ukrán, Ki-
jev pedig két román katonai
attasét utasított ki. A történ-
tek alaposan lehûtötték a ro-
mán–ukrán de a román–
orosz kapcsolatokat is, mivel
a bukaresti osztrák nagyjö-
vetség egyik átiratából kide-
rült, hogy a román fél három
orosz diplomatát is távozásra
szólított fel. A botrány ártott
azonban Bukarest és Szófia,
valamint Románia és a NA-
TO viszonyának is. 

Grecu – Románia „trójai falova?”

Gy. Z.

A jelentések hatvanra te-
szik a halottak számát

abban az öngyilkos merény-
letben, amelyet tegnap követ-
tek el Bagdadban az iraki
hadsereg toborzóirodája
elõtt. A terrorcselekmény ál-
dozatai katonák és önkénte-
sek; rajtuk kívül 125 ember
megsérült. A tettes a szolgá-
latra jelentkezõk egy nagy
csoportjának kellõs közepén
robbantotta föl magát a
fõváros központjában.

A helyzet nem szilárd

Az öngyilkos merényletért
egy iraki katonai szóvivõ az
al-Kaida  terrorszervezetet
tette felelõssé. Az õ számlá-
jukra írandó, hogy az utóbbi
idõben ismét az erõszak lett
úrrá Irakon. A tegnapihoz
hasonló cselekmények köz-
vetlenül az amerikai egysé-
gek kivonásának augusztus
végéig tartó elõkészületeivel
foglalkozó iraki biztonsági
erõk ellen irányulnak. A csa-
patkivonást követõen már
csak ötvenezer amerikai ka-
tona maradna az országban,

hogy részt vehessen a helyi
hadsereg kiképzésében. Az
irakiak ezért jóformán erõl-
tetett menetben keresnek
újabb és újabb katonákat,
hogy a megnövekvõ felada-
toknak eleget tehessenek
majd. Ennek következtében
a toborzóirodákat az öngyil-
kos merénylõk elõszeretettel
választják ki célpontul.

„Ígéretünkhöz híven” az
amerikai harci küldetés Irak-
ban 2010 augusztusának vé-
géig befejezõdik, közölte a
hónap elején Barack Obama.
Az amerikai elnök szerint ak-
kortól kezdve az Egyesült Ál-
lamok stratégiáját a diploma-
táknak kell az országban kép-
viselniük. Csakhogy Irak po-
litikai és gazdasági helyzete –
amint a tegnapi merénylet is
mutatja – minden, csak nem
szilárd. Megfigyelõk attól
tartanak, hogy a szélsõsége-
sek éppen ezt a hatalmi vá-
kuumot tudják kihasználni.
Az iraki parlamenti választá-
sok óta öt hónapnál is több
idõ telt el, és még mindig
nem alakult meg az új kor-
mány. Az Ijad Allávi volt mi-
niszterelnök Irakija-szövetsé-
ge és a jelenleg hivatalban

lévõ Nuri al-Máliki jogálla-
mot hirdetõ pártja közti val-
lási nézeteltérések miatt a ko-
alíciós tárgyalások hétfõn új-
fent megszakadtak.

A „képmutató” Obama

Kemény bírálattal illette
Barack Obama csapatkivo-
nási terveit Tarik Aziz egyko-
ri iraki külügyminiszter, az
amerikaiak által megbukta-
tott majd kivégzett diktátor,
Szaddám Huszein feltétlen
híve. Egy iraki börtön cellájá-
ból üzente a The Guardian
címû brit napilapnak adott
interjúján keresztül: Obama
„képmutató”, mert az Egye-
sült Államoknak nem volna
szabad most kivonulnia, ha-
nem az országban kellene to-

vábbra is maradnia. „Azt re-
méltem, hogy korrigálni fog-
ja elõdje néhány hibáját, ehe-
lyett Irakot odaveti a farka-
sok elé. Mindannyian Ame-
rika és Nagy-Britannia áldo-
zatai vagyunk” – mondta
Aziz a lapnak. A maradás
mellett érvel Babakir Sebari
amerikai tábornok is, szerin-
te csakis így lehet megakadá-
lyozni az erõszak elterjedé-
sét: „Addig nem távozha-
tunk, amíg az iraki katonaság
2020-ig fel nem készül a fel-
adataira” – jelentette ki.

Az amerikai katonai veze-
tés és a Pentagon között
azonban nyilvánvalóan nincs
meg a kellõ összhang. Robert
Gates védelmi miniszter nyil-
vánosan ellentmondott az
Afganisztánban állomásozó

amerikai és NATO-haderõk
parancsnokának, David
Petraeus-nak. „Már tavasszal
megkezdõdhet a biztonsági
feladatok ellátásának átadása
az afgánoknak azokon a te-
rületeken, ahol az erõszak
kevésbé uralkodott el” – nyi-
latkozta a Los Angeles Times-
nak. Korábban Petraeus tá-
bornok úgy vélte, a „határidõ
rugalmas”. Az azonban két-
ségtelen tény, hogy Afganisz-
tánban ugyanolyan bizonyta-
lan a helyzet, mint Irakban: a
tálibok egyre nagyobb terüle-
teket vonnak ismét ellenõr-
zésük alá, és olyan vidékeken
is a keddi bagdadi merénylet-
hez hasonló robbantásokat
hajtanak végre, ahonnan ki-
szorultak. Vakmerõségükre
jellemzõ, hogy az ország

északi részén, a német kato-
nák által ellenõrzött körzet-
ben, Kundus közelében ha-
lálra köveztek egy vadházas-
ságban élõ párt.

Legyen elegendõ idõ

A Pentagon lakója, Robert
Gates – az egyetlen republi-
kánus miniszter, akit megvá-
lasztása után Barack Obama
„átemelt” elõdje, George W.
Bush kormányából – jövõre
távozni kíván hivatalából.
„Hiba volna kivárni a 2012-
es választási évet” – idézte a
66 éves politikust a Foreign
Policy címû amerikai maga-
zin. Gates szóvivõje, Geoff
Morrell ezt azzal egészítette
ki, hogy a miniszter az inter-
júban még nem jelentette be
hivatalosan is a visszavonu-
lását, mindenesetre elegendõ
idõt kíván adni az elnöknek,
hogy új személyt találjon a
posztra. A távozás pontos
idõpontja sem tudható, a
Pentagon – Washington leg-
nagyobb hatalmú és méretét
tekintve is leghatalmasabb
kormányzati központja – irá-
nyítójának szavai szerint
„valamikor 2011 folyamán
logikus lehetõség nyílik rá”,
utalva ezzel az amerikai csa-
patkivonásokra. Gates, egy-
kor a CIA fõnöke pártok fe-
lett átívelõ bizalmat élvez;
egyik hajtómotorja az iraki
háborúban remélt fordulat-
nak, az új Afganisztán-straté-
giának és a hadügyminiszté-
rium átfogó pénzügyi re-
formjának. 

Irak, Afganisztán: a merényletek földje

Újabb kémbotrány kavarta fel a politi-
kai és diplomáciai vizeket Romániá-
ban, ezúttal Bukarest és Moszkva vi-
szonyát téve még feszültebbé.

Az amerikai csapatok küszöbön álló
kivonása Irakból érezhetõen destabili-
zálta az ország belsõ helyzetét. A már
eddig is bõségesen végrehajtott öngyil-
kos merényletek száma keddre virradó-
an az eddiginél is több áldozatot köve-
telõ terrorcselekménnyel gyarapodott.

A tegnapi öngyilkos merénylet színhelye: hatvan halálos áldozat



Rossz hírem van azoknak, akik azt remélik,
hogy a jelenlegi gazdasági, társadalmi és er-
kölcsi válság kijózanítja a választókat és a té-
nyek közötti összefüggéseket megteremtve,
levonják a konzekvenciát, majd felelõsen
voksolnak, leszavazzák a populistákat. Jó hí-
rem van viszont a demagógok számára: az
emberek nem fogadják el azokat a tényeket,
amelyek cáfolják elõfeltevéseiket. 
A Michigani Egyetem kutatói kimutatták,
ha tévedésben lévõket – kivált, ha valame-
lyik politikai oldal elkötelezettjeit – olyan
hírekkel szembesítenek, amelyek cáfolják
nézeteiket, csak nagy ritkán változik meg a
véleményük. 
A demokrácia egyik sarkalatos tétele, hogy a
társadalom csak akkor mûködik jól, ha tag-
jai hiteles információkat kapnak. Ezért tart-

ják a demokrácia elkötele-
zettjei oly fontosnak a
szabad sajtót. Ám õk
egyre kevesebben lesz-
nek. Noha nem csak õk
gondolják azt, hanem
szinte kivétel nélkül min-

denki azt tartja magá-
ról, hogy nézeteit a

tények mérlegelésével

alakítják és alakítják ki. A Michigani Egye-
tem kutatói most ismét bebizonyították,
hogy valójában a tényeket rostáljuk meg
aszerint, hogy azok alátámasztják-e vagy
sem a nézeteinket. Ez a szelekció, önma-
gunk becsapása a mai információáradatban
a korábbinál könnyebben
mûködik. 
Meglepõ, hogy szociológu-
sok azt tapasztalták, a tu-
datlanság a hírözönben sze-
lekciós elõny. A teljesen tá-
jékozatlan ember hajlandó
elfogadni az eléje tárt té-
nyeket, de a tájékozottabb, akinek határozott
képe van a valóságról, az a kétségbevonha-
tatlan, de világnézetével ellentétes tényeket
egyszerûen elutasítja. Sõt, a téves eszméinek
nyilvánvaló cáfolata nemhogy megváltoztat-
ná álláspontját, hanem még meg is erõsíti
benne. Mindennek az a magyarázata, hogy
nehéz elfogadnunk tévedésünket. 
Így talán már érthetõ, hogy miért beszél a
gazdasági miniszter strukturális sikerekrõl, a
gazdaság és a bérek elkerülhetetlen növeke-
désérõl. Megmagyarázható, miért állítja a
miniszterelnök, hogy a kormány intézkedé-
sei nyomán a társadalmi igazságosság való-

sul meg, minden idõs ember elegendõ jöve-
delemhez jut a minimálnyugdíj bevezetésé-
vel, a pofátlan profitálóknak pedig befüstöl-
tek. 
Ijesztõ, hogy éppen azok hajlandók legke-
vésbé újraértékelni nézeteiket, akiknek a leg-

nagyobb szükségük lenne
rá! Nem vigasztal a pszi-
chológusok diagnózisa
sem, amely szerint a tévesz-
mékhez való görcsös ra-
gaszkodás mögött valójá-
ban önértékelési problémák
állnak. 

Megmagyarázható az is, hogy a sikeres de-
magógok miért rémisztgetik választóikat kü-
lönféle veszedelmekkel. Például azzal, hogy
megtörténhet, nem lesz elegendõ pénz az ál-
lami alkalmazottak bérének, a nyugdíjaknak
a kifizetésére. A trükk ócska, erkölcstelen, de
már számtalanszor bevált. Ugyanis minél
nagyobb veszélyben érzi magát valaki, annál
kevésbé hallgat az övével ellentétes vélemé-
nyekre, márpedig a populisták híveinek véle-
ménye egybevág a demagógok nézeteivel. A
fenyegetés a politikai hûség fenntartásának
eszközévé válik. 
Demokratikus nézeteink frissen tartásához

folytonos kételkedésre volna szükségünk, és
felülvizsgálatra kellene törekednünk, de ez –
állítják a Michigani Egyetem szakemberei –
alighanem ellentétes biológiai örökségünk-
kel. Az emberi elme úgy mûködik, hogy ál-
landó összefüggéseket hoz létre bizonyos
hatások és bizonyos cselekvések között,
mert rengeteg impulzus ér minket, és ha
ezeket minden egyes alkalommal újra kelle-
ne értelmeznünk, cselekvésképtelenné vál-
nánk. (Shakespeare is tudta: a tett halála az
okoskodás.)
a Michigani Egyetem szociológusai azt java-
solják, hogy a téveszmék hirdetõit nyilváno-
san meg kell szégyeníteni, például a függet-
len sajtóban, s ez a pellengére állítás talán
gondolkodásra késztetné a többieket. A
szkeptikusok szerint azonban nincs remény:
a nyilvános fórumokon, például a televíziók
mûsoraiban a harsány, leegyszerûsítõ mon-
danivalónak jobbak az esélyei, mint a hig-
gadt elemzésnek. (Nálunkfelé is mindegyre
tapasztaljuk.)
S ezt a mindenkori kelet-európai választások
eredményei, az állandósuló átmenet történé-
sei is alátámasztják. 
Ez van a demagógok gõgjének az eredeté-
nél is. 

Tisza István beszéde kevesli a büntetést, amivel eddig az irreden-
tista izgatást sújtották, sõt kevesli a büntetõtörvényt is, melynek
erejével megvédhessük magunkat. S a nemzetiségekhez, neveze-
tesen a románokhoz fordulva azt kérdi tõlük: mit szólnának, ha
mi, akik a védekezésre jobban rá vagyunk utalva, mint az erõs
poroszság, s pláne az óriás és egyöntetû németség, úgy találnánk
velük bánni, mint a poroszok bánnak az õ lengyeleikkel?
Hogy mit szólnának - azt nem nehéz eltalálni. De hogy milyen
foganattal, azon nem ártana egy kicsit elgondolkozni - s nemcsak
román félen. (…) Tanulság (…) a világ legerõsebb nemzetének a
fia számára is, hogy az erõhatalom nem használ az izgatók ellen.
Tisza István azt tanulja, hogy kevés nálunk a büntetõ intézkedés.
S notandum: ezt akkor, mikor békejobbot nyújt a nemzetiségek
felé.
S hogy kiknek nyújtja a békejobbot: az is beletartozik e példájába
annak, hogy Tisza István nagy elméje mennyire doktrinair. Az
oláhságról van szó, s õ jobbját az oláh fõpapságnak nyújtja s an-
nak a vagyonosabb oláh intelligenciának, mely úgymond vezére
az oláhságnak. Aki elméleteit a valóság adataihoz kívánja alkal-
mazni, annak ez adalékokat mindenek elõtt szemügyre kéne ven-
nie. S felvetnie elébb általánosságban a kérdést: hogy akiket ter-
rorizálni lehet, vagyis akik nem elég erõsek, hogy az alulról jövõ
izgatásnak ellentálljanak, azokat tekinthetni-e tulajdonképpen va-
ló vezéreknek s olyanoknak, akiknek állásfoglalása a többiekét is
eldönti? Aztán meg: fõpapság és vagyonosabb intelligencia?

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

Demagóg gõg 
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„A BRFK a nemzetiszocialista és kommunista
rendszerek bûneinek nyilvános tagadása bûntett
elkövetésének gyanúja miatt nyomoz. Biszku Bé-
lát a jobbikos Szilágyi György jelentette fel, mert
a volt belügyminiszter a Duna Televízióban ellen-
forradalomnak minõsítette az 1956-os forradal-
mat, és jogszerûnek nevezte az azt követõ megtor-
lásokat, így a meghozott halálos ítéleteket is. A
nemzetiszocialista és kommunista rendszerek bû-
neinek nyilvános tagadása akár három évig terje-
dõ szabadságvesztéssel is büntethetõ.”
Eddig tart az idézet egy magyar napilap hírébõl.
Kis magyar abszurd.
Mondjuk: Hitler elõkerül a 70-es években vala-
honnan Dél-Amerikából, s mivel égen-földön nem
található általa aláírt dokumentum, amely a zsi-
dók kiirtásáról rendelkezne, sõt pofátlanul tagad
az ipse a bíróság elõtt, hát elítélik holokausztta-
gadásért, s hajlott korára és egészségi állapotára
tekintettel felfüggesztik a büntetés végrehajtását.
Fiatal filmesek valahogy elõkerítették a most 89
esztendõs, jó egészségnek örvendõ Biszku Bélát,
elõször jól becsapták, hogy szülõfaluja nagy em-
bereirõl készítenek filmet, azután fölfedték szán-
dékaikat, s az öreg nem tagadta meg a múltját.
’56-ot ellenforradalomnak nevezi, s a belügymi-
nisztersége alatt kivégzett emberek halálát jogos
büntetésnek tartja még ma is. A mai szélsõjobb re-
akciója erre, hogy feljelentik a kommunista rend-
szerek bûneinek nyilvános tagadása címen.
Fölrémlik Antall József cinikus mondása a rend-
szerváltás idejébõl, amikor számon kérték rajta a
múlt rendszer bûnöseinek elszámoltatását: Tet-
szettek volna forradalmat csinálni!
Romániában csináltak. Emlékszem a tévéközvetí-
tésbõl egy emberre, akit félig agyonvertek a forra-
dalmárok, amíg elõráncigálta az igazolványait, s
bizonyította, hogy csupáncsak hasonlít az egyik
városi elvtársra. A forradalom ilyesmikkel jár.
Ceauºescut is – már tudjuk – azért kellett gyorsan
kivégezni, hogy el ne kezdjen mesélni. A forradal-
makat nem az úriemberek csinálják.
A békés rendszerváltások meg ide vezetnek. Nem
állítanám, hogy vegyesfelvágott rendszerünk min-
den hibája a köztünk élõ Biszku Béláknak a nya-
kába varrható. Sõt! De a zavar, amivel az ügyet
kezeljük, a közélet legtöbb területén tetten érhetõ. 

Biszku Bélára rá lehetne állítani
egy rendõrt, aki aztán naponta
megbírságolná, hogy nem tartja
be a gyalogos közlekedés szabá-

lyait, vagy közterület-felügyelõt,
aki följelentené szemetelésért,
vagy a szomszédok is panaszt
tehetnének ellene csendháborí-
tás miatt. Egy jogállamban vég-

telenek a lehetõségek. Krebsz János
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Minél nagyobb veszély-
ben érzi magát valaki,
annál kevésbé hallgat 
az övével ellentétes 
véleményekre. 

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Tartsd közel a barátaidat, még közelebb az el-
lenségeidet.” Szun-Ce

A túlélés magasiskolája

Békejobb

Biszku Béla
A nap címe. Oroszország megkezdte a kém-
háborút Románia ellen is, Jurnalul naþional.

Magyarázat. A moszkvai „in flagranti”
után letartóztatott román diplomata, nagy-
követségi államtitkár esete éppen azért ag-
gasztó, mert kezdettõl fogva nagydobra ver-
ték. Diplomáciai körökben ez nem így szo-
kás – a barátságtalan tett nyilvánvalóan a
kapcsolatok elhidegülésének fokozására és
egyértelmû jelzésére szolgált. 

Otthon nem olyan, mint itthon. Nadia
Comãneci régen okos és érett nõ, a sikereit
nem, az ifjúkori kalandjait régen elfelejtet-
tük. Két alapos meglátása: 1. Országunkban
a hangulat „rendkívül negatív”, eltérõen az
Egyesült Államoktól vagy más európai or-
szágoktól; 2. „Nem akarom megnézni
szekuritátés követési dossziéimat.”

Hackerek. Internetes kalózok lefújták a
Guns N’ Roses Bukarestbe tervezett fellépé-
sét. Az együttes feltört honlapján közlemény
jelent meg, miszerint azok, akik már jegyet
vásároltak a koncertre, visszakapják az árát
a szervezõktõl. Eljátszadoztunk a gondolat-
tal: mi lenne, ha a hackerek az államfõ vagy
a kormány honlapját törnék fel? Tegyük fel,
azzal az üzenettel: „Emil Bocék mandátu-
mát semmisnek nyilvánítjuk. Kártalanításért
szíveskedjenek az urnákhoz fáradni.”

Merre tart Robi? Turcescu megválik a
Realitatea tröszttõl, mert – írja az Adevãrul
is – elhatározta: „ideje új kihívások elé néz-
ni”. Valahogy úgy képzeljük, eddig a rádió-
és tévésztár inkább mögé nézett a kihívások-
nak. No de vége a szellemeskedésnek és a
ravaszkodásnak, valljuk be, hogy nem vélet-
lenül idéztük a nagy esemény hírét pont az
Adevãrulból; a jelek arra vallanak, hogy a
nagy sajtómogul, Dinu Patriciu holdingja
irányába tart. Az Adevãrul magasan uralja
(gazdaságilag is, színvonalban is) az írott
sajtó piacát, tévében Alexandru Sassu, rádi-
óban Robert Turcescu nagyon erõs pilléreit
építheti ki a birodalomnak.

A nap álhíre. Robert Turcescu állítólag az
egyik magyar rádióadásnál szeretné folytat-
ni tevékenységét. Mindössze négy nap hala-
dékot kért, hogy legalább annyira megtanul-
jon magyarul, mint a népszerû
mûsorvezetõnõ.
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HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Románia mellett további
hét „fiatal” és egy régi

uniós tagország kérvényezte
levélben az Európai Bizott-
ságtól, illetve Herman van
Rompuy elnöktõl, hogy vál-
toztassanak az államadós-
ságok kiszámításának mód-
szerén – adta hírül az oszt-
rák Wirtschaftsblatt. Bár a
médium nem jelölte meg az
információ forrását, Olli
Rehn gazdasági ügyekért és
monetáris politikáért felelõs
biztos szóvivõje a lapnak
megerõsítette, hogy kaptak
ilyen levelet és közölte, hogy
egyelõre vizsgálják a kér-
dést. A HotNews.ro kérdésére
Sebastian Vlãdescu román
pénzügyminiszter is elismer-
te a levél aláírását, ígéretet té-
ve arra, hogy az ügy részlete-
it illetõen késõbb nyilatkozik.

A kezdeményezést Ma-
gyar- és Lengyelország indít-
ványozta, a dokumentumot
rajtuk kívül még hét ország
pénzügyminisztere látta el
kézjegyével: Románia, Cseh-
ország, Szlovákia, Bulgária,
Litvánia Lettország, és Svéd-
ország. Az aláírók úgy látják,
hogy a jelenlegi számítási
mód hátrányos helyzetbe
hozza azokat az országokat,
amelyek az elmúlt években
vezették be a magán-
nyugdíjpénztárakat. 

„Egyenlõ elbírálást”

„Magyarország csatlako-
zott ahhoz a kezdeménye-
zéshez, amely az EU Stabi-
litási és Növekedési Egyez-
ménye vonatkozó részének
felülvizsgálatát célozza,
mert a módosítás a tagál-
lamok egyenlõ elbírálását
szolgálná” – erõsítette meg
a budapesti Nemzetgazda-
sági Minisztérium hivatalos
közleménye. Eszerint Ma-
gyarország 1997-ben hajtott
végre nyugdíj-reformot, az

addig tisztán állami nyug-
díjrendszer ekkor bõvült ki
a kötelezõ magánnyugdíj-
pénztári pillérrel. Ez az in-
tézkedés a nyugdíjrendszer
hosszútávú fenntarthatósá-
ga érdekében született, a re-
form költségvetési hatásai-
nak ugyanakkor az elszá-
molási szabályokban is tük-
rözõdniük kell – fogalmaz a
nyilatkozat.

Varga Mihály, a magyar
miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár augusztus elején
a Hír TV-ben úgy nyilatko-

zott, hogy 1997-ben az EU,
illetve az IMF „szabálysze-
rûen arra kényszerítette
Magyarországot, hogy egy
kötelezõ magánnyugdíj-
pénztári rendszert vezessen
be”. A gazdasági szakem-
ber szerint az uniós szer-
veknek éppen ezért kellene
megengedniük, hogy az
emiatt keletkezõ hiányt el-
számolhassa az ország,
melyre 2004–2007 között
már volt példa – emlékezte-
tett cikkében a Privátban-
kár.

Német fejcsóválás

A levelet nyilvánosságra
hozó Wirtschaftsblatt meg-
jegyzi, hogy a módosítást
kezdeményezõ országok
mindenike elõtt „rögös“ út
áll az euróövezetbe való be-
jutásig. Külön kiemeli Buda-
pest pénzügyi nehézségeit,
mely szerint az ország ál-
lamadóssága a tavaszi jelen-
tések alapján elérte a bruttó
hazai termék (GDP) 79 szá-
zalékát  – a maastrichti szer-
zõdés által megengedett
legfennebb 60 százalékkal
szemben. Bár Lengyelorszá-
got a hivatalos 54 százalékos
eladósodásával még
„eurókonformnak” nevezi,
a lap figyelmeztet, hogy a je-
lenlegi, további hét százalé-
kot kitevõ hitelfelvétellel
már Varsó is könnyen a
maastrichti kritériumok sze-
rinti „feketelistára” kerülhet.

A hírre az elsõ hivatalos
reakció a német kormány-
tól érkezett – írja a
Bloomberg –, mely eléggé
szkeptikusnak mutatkozott
az ügy kimenetelét illetõen.
„A kivételek alkalmazása
államadóssági kérdésekben
közösségi szinten nagyon
megnehezítené az adatok
összesítését. Ezenkívül sok
államot érintene hátrányo-
san” – érvelt a német pénz-
ügyminiszter. 

Röviden Adósság – fazonigazítássalÁllami „segítõ jobb”

Románia megtartja a kül-
és belföldi befektetõk szá-
mára vonzó gazdaságpoliti-
káját, amennyiben nem vál-
toztat az egységes adókul-
cson és továbbra sem kí-
vánja megadózni a vissza-
forgatott profitot – jelentet-
te ki az Agerpres szerint
Emil Boc miniszterelnök
tegnap a fõváros közelében
építendõ China Town
Romania ötvenmillió eurós
ázsiai befektetés avatóün-
nepségén.

Bátorított adócsalás

A cégtulajdonosok szerint a
fiskális törvénykezés megér-
tése és alkalmazása egyre
bonyolultabbá válik, így to-
vább fog bátorítani az adó-
csalásra, mely a hozzáadott-
érték-adó (áfa/tva) emelése
óta amúgy is mintegy 60
százalék fölé emelkedett –
idézte a Mediafax a
Conpirom országos munka-
adói szervezet véleményét. 

Fájdalomdíj az Opelnek?

Meghaladhatja az egymilli-
árd eurót is az az összeg,
amit a General Motors he-
lyezett kilátásba az európai
gyárak dolgozóinak arra az
esetre, ha nem tartaná be a
fejlesztésekre vonatkozó
ígéretét – számolt be róla a
Wall Street Journal. 

Antal Erika

A gazdasági fellendülést
segítené elõ az a Maros-

vásárhelyen holnap kezdõ-
dõ nemzetközi kiállítás, me-
lyen hat ország résztvevõjé-
nek több mint ötven talál-
mányát mutatják be. A Ma-
ros Megyei Ipari Parkban
csütörtökön és pénteken lá-
togatható rendezvényen
Ausztria, Bosznia-Hercego-
vina, Horvátország, Szlové-
nia, Magyarország és Ro-
mánia feltalálóinak munkáit
szeretnék az üzleti szférával
is megismertetni, annál is
inkább, mivel a gazdasági
válság idején még nagyobb
szükség van az újításokra,
az újszerû ötletekre – tudtuk
meg Nagy Istvántól, az ipa-
ri park igazgatójától. 

„Olyan periódus a jelenle-
gi, amikor a gazdaságnak
még érzékenyebbnek kelle-
ne lennie az innovációk
iránt. A feltalálóknak, akik
egészségügyi, építõipari
vagy bármilyen más szakte-
rületen levédett termékekkel
rendelkeznek, legtöbbször
már nincs lehetõségük, ere-
jük arra, hogy értékesítsék,
illetve a gazdaság vérkerin-
gésébe juttassák azokat” –
fogalmazott Nagy. 

Az Ipari Park, az üzleti
inkubátorház, a Romániai
Feltalálók Egyesülete és a
Feltalálók Egyesületeinek
Nemzetközi Szövetsége
szervezésében elsõ alkalom-
mal kerül sor a nemzetközi
kiállításra, amelyre több

mint ötszáz meghívót küld-
tek ki a szervezõk. Az ipari
park igazgatója úgy véli,
Marosvásárhelyen adottak a
körülmények egy ilyen
nagyszabású gazdasági ren-
dezvény megtartására – an-
nál is inkább, hogy mindez
a gazdaság fellendülését se-
gítheti elõ. A holnap déli
megnyitó alkalmával dr.
Vedres András, a Nemzet-
közi Feltalálók Szövetségé-
nek elnöke Találmányok és
gazdasági válság címmel tart
elõadást.

Mint arról korábban la-
punkban beszámoltunk,
Vedres már járt Marosvásár-
helyen, ahol a feltalálók
helyzetérõl, a találmányok
szabadalmaztatásáról és a vi-
lággazdaság fellendítésében

betöltött szerepükrõl érteke-
zett. Elmondta, hogy miután
Ázsiában szervezték meg az
elsõ feltalálói világnapot és
az elsõ nõi innovációs ese-
ményt is, a Feltalálók Nem-
zetközi Szövetsége arra gon-
dolt, hogy Európában is ide-
je volna otthont adni a ha-
sonló jellegû rendezvények-
nek. „Így született az ötle-
tem, hogy a helyszín legyen
Románia, Erdély, Marosvá-
sárhely, melyet a világszövet-
ség is elfogadott. Mert egy
ilyen nagy nemzetközi ren-
dezvény mindenkinek jót
tesz: a világgazdaságnak,
Európának, Romániának,
Erdélynek és Marosvásár-
helynek is” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek legutóbbi látoga-
tásán az elnök. 

Az „öreg kontinensen” nem mindenkit érint elõnyösen az EU magánnyugdíj-rendszere 

Piacra találó feltalálók

Dr. Vedres: a kiállítás a világgazdaságnak és Erdélynek is jót tesz
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P. B.

„A romániai egészségügy
történetének legtragiku-

sabb napja” – vonta meg teg-
napi sajtótájékoztatóján Cse-
ke Attila egészségügyi mi-
niszter a bukaresti, giulesti-i
kórház koraszülött intenzív
osztályán történt tragédia
mérlegét. Amint arról lapunk
tegnapi lapszámában beszá-
moltunk, hétfõ este tûz ütött
ki a szülészet intenzív osztá-
lyán, és azonnal életét vesz-
tette három koraszülött.
Nyolc csecsemõt súlyos égési
sebekkel szállítottak át a fõ-
városi Grigore Alexandrescu
kórházba, egy áldozat az
azonnali orvosi beavatkozás
ellenére tegnap életét vesztet-
te, a többi kisbaba állapota
válságos. A sérültek kilátásai
rendkívül rosszak: testfelüle-
tük jelentõs része megégett,
többségük kis súllyal szüle-
tett, légzési elégtelenséggel
küzdõ csecsemõ.

Gyász és szolidaritás

Ellátásukra a fõvárosi kór-
házakból speciális mentõcsa-
pat állt össze: égési sérülések-
re szakosodott orvosok, sebé-
szek, koraszülött gondozás-
ban jártas gyermekorvosok
küzdenek a megmentésükért.
A súlyos tragédia helyszínét,
a giulesti-i kórházat lezárták,
és tûzrendészeti szakértõk,
az egészségügyi minisztéri-
um munkatársai, az elektro-
mos- és gázszolgáltató válla-
lat kiküldött szakértõi, a

munkaügyi felügyelet ellen-
õrei vizsgálják, mi okozhatta
a példa nélküli tragédiát. A
tûzszerészek feltételezései
szerint egy szakszerûtlenül
felszerelt klímaberendezés
kellõképpen nem szigetelt
elektromos vezetékei okoz-
hattak rövidzárlatot. A veze-
tékek egy préselt lemezbõl
készült szekrény mögött fu-
tottak, ennek a tüze terjedt el,
és lobbantotta lángra a mû-
anyag inkubátorokat. A cse-
csemõk égési sérülései na-
gyon hasonlóak, ezért szak-
értõk szerint megalapozott a
feltételezés, hogy robbanás
történt. A baleset azért bizo-
nyult végzetesnek, mert az
intenzív osztályon a tûz láng-

ra lobbanásakor nem tartóz-
kodott senki. A fõvárosi
ügyészség halált okozó sú-
lyos testi sértés, gondatlan-
ságból, foglalkozás körében
elkövetett emberölés gyanú-
jával folytat nyomozást, de
az intenzív osztályon szolgá-
latot teljesítõ nõvért tegnap
még nem tudták kihallgatni:
az érintett sokkos állapotba
került. Ügyészség vizsgálja
azt is, ki végezte az engedély
nélküli munkálatokat, ki
hagyta jóvá, és hogyan mû-
ködhetett ilyen feltételek mel-
lett a koraszülött osztály.

„Terhes” pánik

Cseke Attila tárcavezetõ
leszögezte: „ennek a tragé-
diának felelõsei vannak, és
a vizsgálatok addig folyta-
tódnak, amíg ki nem derül,
kik okolhatók a bekövetkez-
téért”.  Az egészségügyi mi-
niszter szigorú vizsgálatot
ígért, tegnapi sajtótájékoz-
tatóján ugyanakkor hangsú-
lyozta azt is: a bukaresti
kórházak és mentõszolgá-
latok, a tûzoltóság munka-
társai példás fegyelemmel
mûködtek együtt, példát
mutattak szakmai és emberi
szolidaritásból.  

A giulesti-i szülészeten va-
júdó nõket a környezõ kór-
házakba szállították az illeté-
kesek, ellátásuk zavartalanul

folyt, mentés közben sérülés
nem történt. Összesen 113
személyrõl (gyermekágyas és
vajúdó anyákról, csecsemõk-
rõl) gondoskodtak a bukares-
ti kórházakban. 

A gondos ellátás ellenére is
éles szakmai és politikai vita
bontakozott ki a történtekrõl.
A bukaresti Marie Curie kór-
ház sebésze, Gheorghe Bur-
nei arra hívta fel a figyelmet,
hogy hasonló tragédia bárhol
elõfordulhat az országban,
mert a hazai kórházakban
pénzhiány miatt gyakran ol-
csó, improvizált beruházá-
sokkal pótolják a szükséges
infrastruktúrát, felszerelést.
Az Adevãrul tegnapi lapszá-
mában arról számolt be,
hogy az ország nyugati me-
gyéiben élõ várandós nõk
Magyarországra járnak ter-
hes gondozásra, mert félnek
a hazai kórházakban uralko-
dó állapotoktól. A temesvári
és aradi anyák rendszerint
Szegeden szülnek, és vállal-
ják az ellátás önköltséges ta-
rifáit is. 

Az Új Magyar Szó hasábja-
in korábban jeleztük: Szat-
már és Nagyvárad körzeté-
ben ugyanígy virágzik a „ter-
hes-turizmus”, a debreceni,
nyíregyházi, fehérgyarmati
szülészeteken naponta több
hazai kismama is megfordul.
„Nem tartom megalapozott-
nak azt az állítást, hogy a ha-

zai egészségügyi rendszer
alapvetõen rosszabb, mint a
magyarországi. Három kora-
szülött gyermekem közül egy
Budapesten, kettõ Romániá-
ban született: a marosvásár-
helyi klinika koraszülött in-
tenzív osztályán nyugati
színvonalú ellátást kaptunk.
A helyi egészségügyi sze-
mélyzet erõn felül teljesít
azért, hogy a hazai anyák is
biztonságba tudhassák gyer-
meküket” – nyilatkozta az ál-
talános gyanakvással kapcso-
latban F. B. szülõ. 

Vád és részvét

A történtek után kialakuló
vita túl mutat a giulesti-i kór-
házban elhunyt csecsemõk
tragédiáján: érinti a kórhá-
zak decentralizációját, az
egészségügyi finanszírozás
mûködtetését és Cseke Attila
egészségügyi miniszter fele-
lõsségét is. Petru Cãlian ko-
lozsvári demokrata-liberális
képviselõ nemzeti gyásznap
kihirdetését sürgeti, és garan-
ciát vár a szaktárcától arra
vonatkozóan, hogy nem is-
métlõdik meg ez a tragédia.
A szociáldemokrata Nicolae
Bãnicioiu és Cristian Rizea
képviselõk Cseke Attila le-
mondását követelik, és azt
állítják: azért következhet-
nek be ilyen tragédiák, mert
alulfinanszírozott a hazai
egészségügyi rendszer. Emil
Boc miniszterelnök tolmá-
csolta a kormány részvét-
nyilvánítását a gyászoló szü-
lõknek, és anyagi segítséget
ígért az elhunyt csecsemõk
hozzátartozóinak, a nemzeti
gyásznap kihirdetését azon-
ban elutasította. 

Az eset körülményeivel
kapcsolatban, így a felelõs-
ségre vonást érintõen sem kí-
vánt találgatásokba bocsát-
kozni a kormányfõ addig,
amíg a vizsgálatok le nem
zárulnak. „Azt azonban sze-
retném leszögezni – figyel-
meztetett Emil Boc –, hogy a
megkezdett reform folytató-
dik, mert ennek a folyamat-
nak a célja tisztázni a köz-
pénzek felhasználásának
módját, és biztosítani a haté-
kony egészségügyi finanszí-
rozást”. 

Halálra született csecsemõk 

Ismétlõdõ kórháztragédiák
A giulesti-i kórházban történt tragédia nem elõzmény nél-
küli a hazai közegészségügyben: majdnem egy évvel ez-
elõtt a szintén fõvárosi Bucur szülészet csecsemõosztályán
szenvedett súlyos égési sérüléseket egy újszülött, életét csak
a sürgõs orvosi beavatkozás mentette meg. Tavaly novem-
berben egy négynapos, úgynevezett élettani sárgaságban
szenvedõ kisfiút helyeztek inkubátorba,  kékfény-terápia
alá. A gondozásával megbízott asszisztensnõ azonban
nem tartotta be a szükséges elõírásokat: a csecsemõ a meg-
engedettnél jóval hosszabb idõt töltött a zárt inkubátorban.
A vizsgálatok során kiderült: a kékfény-terápiához hasz-
nált csövek is elöregedtek, ezért éghetett meg a kisfiú testé-
nek több mint húsz százaléka. Az asszisztensnõ ellen az il-
letékes ügyészség foglalkozás körében gondatlanságból el-
követett súlyos testi sértés gyanújával indított eljárást. A
vétkes azzal védekezett, hogy egyedül teljesített szolgálatot
a baleset éjszakáján több kórteremben is. (ÚMSZ)
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Cseke Attila miniszter és Raed Arafat államtitkár-helyettes a giuleºti-i tragédiáról beszélt

Megszakadt 
az áramszolgáltatás

Negyven település maradt
áram nélkül Arad, Hunyad
és Temes megyében a hét
eleji viharok miatt. Az ese-
tek többségében a heves szél
rongálta meg az elektromos
kábeleket, számos esetben
fák dõltek rá a vezetékekre.
A hibaelhárítás folyamatos,
de napokba telhet, míg az
érintett térségben újra teljes
kapacitással mûködhet a
szolgáltatás. Az Országos
Meteorológiai Intézet továb-
bi viharokra figyelmeztet.
Erdély keleti és Moldva
északi megyéiben sárga
vészjelzés van érvényben.

Marad a távhõtámogatás

A tavalyi értékeknek megfe-
lelõ lehet az idén is a távhõ-
támogatás, annak ellenére,
hogy Emil Boc kormányfõ
májusban, a Nemzetközi Va-
lutaalappal folytatott tárgya-
lások után bejelentette: a kí-
vánt költségvetési megtakarí-
tások érdekében csökkentik
a szubvenciókat. A minisz-
terelnök holnapig vár javas-
latokat a támogatási rend-
szer átalakítására vonatkozó-
an a kérdést elemzõ, tárca-
közi bizottságtól. Dan
Gheorghiu, az Energetikai
Intézet vezetõje szerint  a
költségcsökkentést ésszerûbb
a távhõszolgáltatás korszerû-
sítésével elérni.

Egy hét a tengeren

Kedvezményes, szezonvégi
tengerparti nyaralásra ösztö-
nöz a Román Turisztikai
Szövetség szeptember 1-je és
30-a között. Az „Egy hét a
tengerparton” – címet viselõ
program iránt érdeklõdõk
már megvásárolhatják az
üdülési csekkeket, amelyek
országszerte hozzáférhetõek
a helyi turisztikai irodába.
Ellátást egy, és több csillagos
szállodákban hat napra lehet
igényelni, a legolcsóbb je-
gyek 159, a legdrágábbak
339 lejért válthatók. Az árak
hely- és ellátás függõek. A
kezdeményezõk abban bíz-
nak, hogy a zsebbarát aján-
latnak köszönhetõen több
mint húszezer hazai pihenni
vágyó él a lehetõséggel.

Röviden

Fotó: Mediafax

Kovács Zsolt

Kovászna megyében idén
három tanintézményt kell

bezárni a gyermeklétszám
csökkenése miatt – jelentette
be tegnap Keresztély Irma fõ-
tanfelügyelõ. Mint lapunk-
nak elmondta: ragaszkodnak
ahhoz, hogy a megye minden
településén mûködjön leg-
alább egy óvoda és egy elemi
iskola. „Egyetlen település
esetében sajnos még ezt a mi-
nimális célt sem tudjuk telje-
síteni” – ismerte el a fõtanfel-
ügyelõ, aki leszögezte: az is-
kola átszervezésének kezde-
ményezõje minden esetben a
helyi önkormányzat illetve a
tanintézmény vezetõsége.  

Keresztély arról is beszá-
molt, hogy idén megszünte-
tik az uzonfüzesi, lisznyói és
csernátoni elemi iskolát.
Utóbbi esetében a település
központjában már mûködik a
felszámolt régi helyett egy új,
korszerû iskola. A diákokat
minden esetben kisbuszokkal
szállítják a községközpontok-
ba vagy a legközelebbi telepü-
lésre. A 2010-2011-es tanév-
ben Kovászna megyében 332
oktatási intézmény kezdi
meg mûködését, amibõl 55
román, 201 magyar és 76 ve-
gyes tannyelvû. Ezekben
ugyan szeptember 13-án be-
indul a tanítás, de nem mind-
egyik kap egészségügyi enge-
délyt – figyelmeztetett az ille-

tékes. A fõtanfelügyelõ úgy
véli, biztosan nem kap majd
engedélyt a bölöni óvoda, a
helyi elemi és középiskolák,
mivel nem sikerült befejezni
az ezeknek otthont adó új
épületet. Engedély nélkül in-
dul majd az esztelneki iskola
is, de Miklósváron, Szacs-
ván, Imecsfalván, és Kurta-
patakon sem az óvoda, sem
az iskola nem kap mûködési
engedélyt. 

Keresztély Irma ugyanak-
kor elmondta: idén Kovászna
megyében 221 állást szûntet-
nek meg, de még nem tudni,
hogy ez hány alkalmazottat
érint, mivel az iskolaigazga-
tók döntenek a posztok meg-
szüntetésének módjáról. 

Bezárt iskolák Háromszéken
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Baló Levente

„Kolozsvár a sor végén
kullogott a városnapok

szervezésében, több erdélyi
városban voltak már hason-
ló rendezvények.” – nyilat-
kozta az Új Magyar Szónak
Gergely Balázs, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) közép-erdélyi ré-
gióelnöke. A rendezvény
egyik fõszervezõjétõl azt is
megtudtuk, hogy „február-
ban született meg az ötlet,
és nagyon sokan nem hitték,
hogy ilyen rövid idõ alatt

meg lehet szervezni színvo-
nalasan a városnapokat.
Örülünk, hogy az eltelt né-
hány hónap alatt az ötletbõl
létrejött a rendezvény, meg-
feszített munka eredménye
volt, de a kész program sok-
kal gazdagabb, mint gondol-
tuk volna. 

Ez köszönhetõ annak is,
hogy több jelentõs magyar
szervezet bekapcsolódott a
Kolozsvári Magyar Napok
szervezésébe, és mindenki
hozzátette a magáét. Kelle-
mes meglepetés volt, jó
együttmûködés, és ez ad tu-

lajdonképpen reményt arra,
hogy ez nem egy egyszeri
rendezvény lesz, hanem lesz
folytatás, és évrõl évre sike-
rül majd megrendezni a ko-
lozsvári magyar napokat”.

A programok több hely-
színen is folynak párhuza-
mosan, ezért a szervezõk
igyekeztek csoportosítani a
rendezvényeket korcsoport,
illetve a rendezvény profilja
szerint, tudtuk meg László
Attila kolozsvári alpolgár-
mestertõl. A rendezvény
másik fõszervezõje hálás
mindazoknak, akik részt

vettek az esemény elõkészí-
tésében. „Kellemes megle-
petés volt mindnyájunk szá-
mára, hogy ilyen gazdag kí-
nálat állt össze, és ebben sok
szervezetnek az arca van
benne”– fejtette ki László
Attila lapunknak. 

Az elsõ Kolozsvári Ma-
gyar Napok a Bálint Tibor
író emlékének szentelt ün-
nepséggel veszi kezdetét,
amely az író volt otthoná-
nál, a Kõrösi Csoma Sán-
dor utcában kezdõdik fél
négykor. Négy órától egy
sepsiszentgyörgyi küldött-
ség a Házsongárdi temetõ-
ben több székelyföldi szár-
mazású szellemi nagyság-
nak a sírjára helyez koszo-
rút. Megkoszorúzzák Berde
Áron, Berde Mózsa, Gróf
Mikó Imre, Kriza János,
Bölöni Farkas Sándor,
Brósz Irma sírját. Sepsi-
szentgyörgy önkormányza-

ta sokban támogatta az elsõ
Kolozsvári Magyar Napok
létrejöttét, tekintve, hogy a
székelyföldi város már je-
lentõs múlttal rendelkezik a
színvonalas városnapok ren-
dezésében. 

Már az elsõ napon indul
több olyan ifjúsági program,
ami a többnapos rendezvény
alatt folyamatosan zajlik:
Hódítsuk meg Kolozsvárt! –
városvetélkedõ, Játssz ve-
lünk! – társasjáték. Megem-
lékeznek Szabédi László
életmûvérõl, kiállítással
nyitja meg újra ajtaját a
Györkös-Mányi Albert Ház.
Ma hét órától lesz a rendez-
vény ünnepélyes megnyitója
a Kolozsvári Magyar Operá-
ban, ezt követõen pedig fel-
lép a Háromszék Tánc-
együttes a Böjttõl böjtig címû
elõadással Az elsõ nap a
Hidi Rock Band koncertjé-
vel zárul. ▼
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Katonaélet fotográfián

Régi katonai fotográfiák
Csíkmenaságról címmel nyí-
lik kiállítás a második alka-
lommal megszervezett Ma-
gyar Fotográfia Napján au-
gusztus 26-án 18.00 órakor
Hargita Megye Tanácsának
kiállítótermében. A tárlatlá-
togatók válogatást láthat-
nak az Erdélyi Fotográfia
Múzeumért Egyesület gyûj-
teményébõl, a magyar és az
egyetemes fotográfiatörté-
net kiemelkedõ mestereinek
munkáiból.

Széchenyi-nap
Kõszegremetén

Gróf Széchenyi István em-
lékére szervezett ünnepség-
re várnak vendégeket szep-
tember 4-én Kõszegreme-
tén. A magyar reformkor
vezéregyénisége ugyan soha
nem járt az avasi falucská-
ban, mégis nagy kultusza
van itt, mégpedig annak kö-
szönhetõen, hogy 1861-
ben, halála után mindössze
egy esztendõvel itt emelték
egyik elsõ szabadtéri em-
lékmûvét. A mostani, halá-
la 150. és születésének 219.
évfordulójára emlékezõ
kárpát-medencei ünnepség
vezérszónoka Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter
lesz. A falu fölött álló em-
lékoszlopnál Rappert Gá-
bor szatmári színmûvész
alakításában meg jelenik
„maga” Széchenyi és külön
szól a sokadalomhoz.

Aroma
a Szabadság téren

Aroma – Színek, képek és ar-
cok a romák világából címmel
több mint 90 tablóképbõl –
kortárs festménybõl, fotóból
és fotó-festménybõl – közté-
ri kiállítás nyílik csütörtö-
kön Budapesten, a Szabad-
ság téren. Az Aroma-tárlat
nem a romák problémáira,
hanem speciális látásmódjá-
ra, vizuális szemléletére és
alkotásaira összpontosít,
mert a szervezõk meggyõ-
zõdése, hogy a mûvészeten
keresztül lehet meghaladni
az elõítéleteket. 

Cselédek 
koprodukcióban

Jean Genet Cselédek címû
darabját mutatja be ma az
Aradi Kamaraszínház és a
Zsámbéki Színházi Bázis
Zsámbékon. A nemzetközi
koprodukcióban létrejött
elõadásban olyan színészek
játszanak, mint Váta Ló-
ránd, a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Jászai-dí-
jas színésze, Harsányi Atti-
la az Aradi Kamaraszín-
ház, a Miskolci Nemzeti
Színház és a Hetek Cso-
portja mûvésze, valamint a
színész-koreográfus András
Lóránt. A darab rendezõje
Radu Dinulescu, az elõadás
video-installációját a belga
Armand Richelet készítette.
Az elõadás romániai bemu-
tatóját az Aradi Kamara-
színház 2010–2011-es éva-
dában tekinthetik meg az
aradi nézõk.

Húszéves fennállását ünnepli
a Háromszék Táncegyüttes

Kovács Zsolt

„Nagyszabású ünnep-
ségsorozattal készül

megünnepelni megalakulá-
sának húszéves évfordulóját
a sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes, amely a
térség legizgalmasabb nép-
tánc és táncszínházi elõadá-
saival írta be magát a köztu-
datba” – nyilatkozta Czilli
Balázs. Az együttes irodal-
mi titkára szerint az elmúlt
két évtizedben mintegy 230
táncos, rendezõ, koreográ-
fus, énekes, mûvészeti és
mûszaki dolgozó és meghí-

vott mûvész dolgozott a Há-
romszék Táncegyüttesnél.
A meghívásra mintegy 70-
en jeleztek vissza, hogy
részt fognak venni a szep-
tember 21-e és 26-a közötti
ünnepségen. Czilli Balázs
szerint lesz plakát- és fotóki-
állítás, film- és könyvbemu-
tató, koncertek, táncházak,
folk-kocsma, valamint gá-
lamûsor, amelyen egyaránt
részt vesznek a 20 éves Há-
romszék Táncegyüttes és
az 5 éves M Stúdió volt és a
jelenlegi tagjai. A rendez-
vény második felében,
szeptember 24-e és 26-a kö-

zött ugyancsak Sepsiszent-
györgyön szervezik az Er-
délyi Magyar Hivatásos
Táncegyüttesek VII. talál-
kozóját, amelyen jelen lesz
a Nagyvárad Táncegyüttes,
a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes, Maros Mû-
vészegyüttes, Udvarhely
Néptáncmûhely és a házi-
gazda Háromszék Tánc-
együttes. A húszéves sepsi-
szentgyörgyi együttes elsõ
bemutatóját 1990 novem-
berében tartotta, amikor
Könczei Árpád rendezésé-
ben színre vitték a Napkelet-
rõl napnyugatra címû elõ-

adást, azóta pedig 38 be-
mutatót tartottak. Öt évvel
ezelõtt megalakult az M
Stúdió mozgásszínházi
mûhelye, amely már túl
van a 19 bemutatón. 

A Háromszék Táncegyüt-
tes viszont nem csak elõadá-
sairól hanem adatgyûjtési te-
vékenységérõl is híres, hi-
szen minden évben tucatnyi
adatközlõ elõadását rögzí-
tették, így mintegy hatvan
órányi zene és táncanyag
gyûlt össze közel 200 adat-
közlõtõl. Ez Erdély leggaz-
dagabb anyaga, amit folya-
matosan digitalizálnak. 

Udvarhelyen is
bemutatkoznak
Baloga-Tamás Erika

A nagy múltú Homoród-
szentmártoni Alkotótá-

bor válogatott anyagaiból
nyílik kiállítás ma délután
a Székelyudvarhelyi Mûve-
lõdési Ház Koncerttermé-
ben. A változatos anyagot
felvonultató tárlatot Ko-
vács Árpád mûvészettörté-
nész, a székelyudvarhelyi
Hagyományõrzési Forrás-
központ munkatársa mutat-
ja be a közönségnek. A
Homoródszentmártoni Al-
kotótábor az 1970-es évek
végén indult, kezdetben a
helyi tanács támogatásá-
val, majd késõbb, 1991-
ben létrejött a Homoród-
mente Mûvészetéért Ala-
pítvány, amely azóta is
gondozza az alkotótábort.
A mûvészek meghívásos
alapon értesülnek a tábor-
ról: van egy 7–8 fõs alap-
csoport, akik évente részt
vesznek a tábor munkájá-
ban, õk egyébként már ta-
pasztalt mûvészek. Mellé-
jük hívják a fiatal mûvésze-
ket, hogy legyen lehetõsé-
gük a kibontakozásra, ta-
nulásra. Az évek során sok,
mára már elismert mûvész
vett részt a tábor munkájá-
ban,  többen a mai napig
aktív résztvevõi a rendez-
vénynek: Zsigmond Attila,
Maszelka János, Molnár
Dénes, Datu Victor, Major
Gizella, Sz. Kovács Géza,
Bordy Margit, Jakabos
Olisevszky Imola, Török
Erzsébet, Nagy Péter,
Czirjék Lajos, Kalló Lász-
ló és sokan mások. Az
egyik legnépszerõbb és leg-
régebbi hazai alkotótábor
gyûjteménye, az eltelt évti-
zedek során számos kiváló
munkával gazdagodott.
Ebbõl az értékes kollekció-
ból láthatunk válogatást a
ma délután 18 órakor nyíló
kiállításon. 

Rákapcsol a kincses város
Ma kezdõdnek el az elsõ alkalommal megszervezett városnapok Kolozsváron

Részlet a Háromszék Táncegyüttes Böjttõl böjtig címû elõadásából. A táncosok az adatgyûjtést is fontosnak tartják Fotó: Henning János

Ma veszi kezdetét az elsõ Kolozsvári Magyar Napok 

rendezvénysorozat. A szervezõk egybehangzó véleménye

szerint a rendezvény elõkészítése alatt páratlan összefo-

gást tapasztalhattak meg, jeles kolozsvári magyar szerve-

zetek összefogtak azért, hogy létrejöjjön ez a gazdag 

kínálatot felmutató programsorozat. 
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A Giuleºti szülészeten bekövetke-
zett tragikus baleset körüli felhaj-
tást jótékonyan törte meg a Robert
Turcescu, Realitatea tröszttõl való
távozását övezõ médiahiszti. Saj-
nos, a csecsemõk halálából a tõlük
megszokott ízléstelenséggel „bom-
bahírt” faragó román sajtótól
egyébre nem is nagyon számíthat-
tunk, csak nyálfröcskölésre, értel-
metlen bûnbakkeresésre, meg tisz-
teletlen kíváncsiskodásra. A
Turcescu-ügy azonban szerencsére
nem érzelmi, hanem politikai és
gazdasági szinten zajlik. A két hír
egymás mellé kerülésébõl viszony-
lag emészthetõ uborkasalátát készí-
tett a nyári uborkaszezonban a té-
manélküliséggel küszködõ hazai
sajtó. Valószínûleg csak késõbb fog
kiderülni, hogy valójában miért is
kell távoznia Turcescunak a
Realitatea tröszttõl, annyit viszont
már tudhatunk, hogy a Realitatea
FM „nagyágyúja” egyelõre a blo-
goszférában szeretné meghúzni ma-
gát. A turcescu.ro-n már meg is je-
lentek a Realitatea-tól frissen távo-
zott „médiaguru” magabiztosságot
sugárzó bejegyzései, amelyekben
rettenetesen cizellált diplomáciával
többek közt arról is nyilatkozik,
hogy továbbra is szeretne fajsúlyos
médiaszereplõ maradni, és
(legalább…) ugyanannyi telefonhí-
vást meg kommentet, illetve egyéb
visszajelzést kapni közönségétõl,
mint eddig amennyit kapott (de,
ha lehet, még többet…). A hazai
blogoszférában azonban eléggé ke-

mény konkurenciával találja szem-
be magát. Ha csak Vali Petcu
(Zoso), Iulian Comãnescu, Cãtãlin
Tolontan, Ioan T. Morar, Victor
Kapra, Paul Gãitan (Fulgericã)
vagy Dono neveit említjük, akkor
is lenyûgözõ színskálájú palettával
szembesülünk, és ha idevesszük a
nemzetközi blog-gigászokat (Perez
Hilton, Icanhascheezburger, Beppe
Grillo, Gawker stb.), akkor kije-
lenthetjük, hogy Turcescunak ne-
héz dolga lesz, amíg levakarja ma-
gáról a „trösztös” imázst, és iga-
zán hiteles, önálló, attitûdöt közve-
tít. A román blogoszférának né-
hány hete „befûtött” Dinu
Patriciu is, az Adevãrul Holding
feje, aki arra utasította zsurnalisz-
táit, hogy nyissanak blogot, a blo-
gokon meg minél több vitát.
Patriciu kezdeményezésének sarka-
latos pontja az, hogy állítása sze-
rint a blogok másfél-két éven belül
kitûnõ profitgenerálókká válhat-
nak. Nos, Turcescunak minden
megvan a berobbanáshoz: a gya-
nús „származás” (a Realitatea), és
egy olyan hír, amelyet „meglova-
golva”, kommentálva, elemezve
szerezhet magának olvasótábort.
Ha ügyesen aknázza ki az elbocsá-
tása körüli homályzónákat és az
éppen aktuális médiacirkuszokat,
akár Patriciu bloggerhadának is
méltó ellenlábasává válhat. Vagy
ellenkezõleg. Beáll a médiamogul
malmába. Fõtaposóbloggernek.

Péter Árpád

Médiagnózis

Bloggerek és bombahírek

F. I.

Annak ellenére, hogy – amint
arról lapunkban beszámoltunk

– a romániai filmstúdiók szerint
az ország egyre több hollywoodi
pénztõl esik el, ugyanis nem te-
remtett jogi keretet, amelylyel sti-
mulálná a filmgyártást, idén nyá-
ron-õsszel több neves színész ér-
kezik Romániába, hogy leforgas-
sa legújabb filmjét.

Cage szellemlovagol

Õsszel a Szellemlovas (Ghost
rider) címû film második részé-
nek forgatására Romániába érke-
zik Nicolas Cage amerikai szí-
nész. „A 2002-es Cold Mountain
után a Ghost Rider lesz az elsõ,
Romániában forgatott nagy pro-
dukció, mi több, az elsõ, 3D-s
film” – hangsúlyozta a Castel
Film közleményében Bogdan
Moncea. A Castel Film produk-
ciós iroda marketing menedzsere
szerint a 60–70 millió dolláros
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
munkacímet viselõ film forgatá-
sát október elsején kezdik, és vár-
hatóan 2011 márciusában fejezik
be. Nicolas Cage az MTV News-
nak adott interjúban nemrég azt
nyilatkozta, hogy reméli, a film-
ben lesz olyan jelenet, ahol elmo-
torozik a legendás törcsvári kas-
tély kapujáig. 

Brad Pitt karóbahúz

„A Vlad Þepeº életébõl ihletett
Vlad címû filmet részben Romá-
niában forgatja a Summit
Entertainment, Curtea de Argeº
közelében, Brad Pitt fõszereplé-
sében” – jelentette ki a Media-

faxnak a napokban Lia hercegnõ.
Ugyanakkor hozzátette: örül an-
nak, hogy Románia után egyre
inkább érdeklõdnek az amerikai
stúdiók, ugyanis férjével, Paul
herceggel rendkívül sokat lobbiz-
nak az ilyen jellegû projektekért.
Lia hercegnõ emlékeztetett arra,
hogy az õ közbenjárásuknak kö-
szönhetõ, hogy Nicole Kidman
fõszereplésével Romániában for-
gatták a Cold Mountaint, többször
kamerák elé állt az országban
Steven Segal, vagy régi San
Francisco-i szomszéduk, Francis
Ford Coppola is itt készítette el
Mircea Eliade Fiatalság nélküli fi-
atalság (Tinereþe fãrã de tinereþe) cí-
mû regényének adaptációját.

Futnak még

Frank Langella lesz a fõszerep-
lõje a legdrágább román produk-
ciónak, Andrei Zinca legújabb
rendezésének, a Puzzle egy vak em-
bernek (Puzzle pentru un orb). Az
Oscar-díjas színész az 5 millió
eurós film fõszerepét játsza. Vlad
Pãunescu, a Castel Film igazga-
tója egy interjúban kijelentette,
legkevesebb két amerikai sztár-
színész kell ahhoz, hogy elkez-
dõdjön a film forgatása. Az,
hogy ki lesz a második, még nem
tudni, azt viszont igen, hogy a
hét végére Segesvárra érkezik
Gerard Depardieu francia szí-
nész, aki  az Ipu halála címû

Titus Popovici-regény filmes vál-
tozatának lesz a fõszereplõje. A
bukaresti Tandem Film Stúdió és
Bogdan Dumitrescu Dreyer ren-
dezõ hat héten keresztül forgat
majd a városban és környékén,
Depardieu mellett Harvey
Keitelt is láthatjuk. 

Hillary Swank, Oscar-díjas szí-
nésznõ John Carpenter legújabb,
Fangland címû vámpírfilmjében
ugyancsak Romániában fõszere-
pel, s ha már a rémisztgetõs fil-
meknél tartunk had említsük meg
Michael Madsent, aki idén szin-
tén Romániában forgat. A spa-
nyol Antoni Sole ugyanis itt ren-
dezi Web cam címû horrorfilmjét,
amit 3D-ben szeretne forgatni. 

Kihívóbb ruhákat vásárolnak a nõk pete-
érés idején – derült ki a Minnesotai Egye-
tem kutatóinak legújabb felmérésébõl. „A
nõk vágya arra, hogy termékenységük csú-
csán akaratlanul is megjelenésüket fokozó
árukat vásároljanak, abból a vetélkedésbõl
fakad, hogy felülkerekedjenek nõtársaikon”
– mondta vélik a kutatók, akik megfigyel-
ték, hogy az ovuláló nõk „szexisebb” ruhá-
kat és kiegészítõket választanak. A felmérés
a piackutatóknak is tanulságokkal szolgál:
„Havonta öt-hat nap erejéig a nõk különö-
sen nagy eséllyel vásárolnak olyan terméke-
ket és szolgáltatásokat, amelyek fokozzák
vonzerejüket”. 
Férfitársaimmal megejtett, témába vágó esz-
mecsere szerint egyes nõk a hónap minden
napján vásárolnak, nemcsak Amerikában.
Vásárlás után pedig úgy tesznek, mintha
azokon a bizonyos napokon lennének.

(efi)
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Nem kapott engedélyt 
a pornócsatorna

Nem kapott mûködési engedélyt az Orszá-
gos Audiovizuális Tanácstól (CNA) a
Nagy Zoltán pornófilm-producer tulajdo-
nában levõ LuXx TV. A CNA tegnap uta-
sította el S.C. Golden Media Group SRL
által benyújtott licenckérelmet. A tervezet
program szerint a felnõtteknek szánt eroti-
kus csatorna éjjel 23 és 5 óra között kódol-
va sugározta volna adásait. A CNA az au-
diovizuális törvény 39-es cikkelyére hivat-
kozott, amely megtiltja az ilyen jellegû
pornográf tartalmak sugárzását a rádiók-
ban és a televíziókban. Mint ismeretes,
Romániában nincs ugyan engedélyezve ha-
zai pornóadó, de a külföldiek mûsorait át-
vehetik a kábeltévék. Nagy Zoltán az
Agerpresnek adott nyilatkozatában kifejtet-
te: a LuXx TV a CNA döntésétõl függetle-
nül fogható lesz Romániában, ugyanis
megpróbálja majd Hollandiában beszerez-
ni az engedélyeket, és így bekerülni a ha-
zai piacra.

Háromszorosára nõtt 
a mobil adatforgalom

A világ mobil adatforgalma közel három-
szorosára nõtt egy év alatt az Ericsson fel-
mérése szerint. A cég közleménye szerint a
világon az összes mobil elõfizetéseknek
mindössze 10 százaléka szélessávú, miköz-
ben a forgalom gyorsan növekvõ többségét
teszi ki. Az Ericsson a hálózatok tényleges
forgalmának mérésével kimutatta, hogy a
mobil adatátvitel közel megháromszorozó-
dott az elmúlt év során, így a hangátvitel-
nél tízszer gyorsabb növekedést ért el. A
mobil adatforgalom továbbra is exponenci-
álisan növekszik, még azt követõen is,
hogy az Ericsson által az idei évben koráb-
ban közreadottak szerint 2009 decemberé-
ben az adatfogalom a történelemben elõ-
ször lépte át a hangátviteli forgalmat.

Nicolas Cage újra a „szellemmotorra” pattan, ezúttal Romániában, hogy eljátssza a Ghost rider fõszerepét

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég

bukaresti központba kollégákat keres

iirrooddaavveezzeettõõii  mmuunnkkáárraa. Magyar nyelv

ismerete kötelezõ, elõkészítõ köny-

velés ismerete elõny, önálló munka-

végzés, hosszútavú karrier lehetõ-

ség. Várjuk az önéletrajzokat, csak

magyar nyelven rrootttteerroomm@@rrddsslliinnkk..rroo

e-mail címre. 

Meg volt kötve Turcescu keze?
ÚMSZ

Robert Turcescu hétfõn dél-
ben bejelentett, Sorin Ovidiu

Vântu médiabirodalmáról való
távozása (melyrõl lapunkban is
beszámoltunk) az Evenimentul
zilei napilap információi szerint
azzal magyarázható, hogy a
Realitatea-Caþavencu trösztön
belül nagy nyomás nehezedik a
szerkesztõkre, a tulajdonos il-
letve az igazgatótanács beleszól
a tartalmakba. 

Annak ellenére, hogy az
Realitatea FM vezérigazgatója a
személyes blogján közzétett be-
jegyzésben, melyben távozását
is bejelenti, azzal magyarázta

döntését, hogy „itt az idõ újabb
kihívások elé nézni”, a napilap
információi szerint nem iga-
zak, ugyanis a vezérigazgató
távozásának valódi oka, hogy
túl erõs tulajdonosi nyomás
nehezedett rá. Robert Turcescu
õszire tervezett talk-show-
jának meghívott-, illetve téma-
listáját Cãtãlin Popának a
Realitatea Tv igazgatójának kel-
lett jóváhagynia. 

Az újságíró hét évet töltött a
Sorin Ovidiu Vântu médiamo-
gul tulajdonába tartozó
Realitatea-Caþavencu trösztnél,
ahol 2008 októbere óta töltötte
be a Realitatea FM rádió vezér-
igazgatói posztját. 
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6.50 Ezer év szentjei
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Lélek Boulevard
9.20 A nagy ho-ho-ho-
horgász
9.30 Dunáról fúj a szél
9.40 A dzsungel könyve
10.05 Zorro (am. sor.)
10.30 Daktari (am. kaland
sor.)
11.20 Derrick (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Fesztiválsoroló
16.05 A be nem telt idő
16.45 Irány a strand!
17.15 Ízőrzők:
Sárszentlőrinc
17.50 Kisenciklopédia
18.00 Második esély
(sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Frank Riva 
(minisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Floyd 
Olaszországban
22.00 Diplomatavadász
(magyar sor.)
22.50 Inkubátor (dok. f.)
0.15 Sporthírek
0.20 A végső igazság
Philip K. Dickről
1.10 EtnoKlub (ism.)

TVR 1, 21.10
Trója – Az elveszett város nyomában

Heinrich Schliemann már egészen a gyermekkora óta rajon-
gásig szereti Achilles és Hektor történeteit. Teljesen meg
van arról győződve, hogy Trója valóban létezett és Homé-
rosz Iliásza pontosan elvezeti őt oda. Ám, amikor 1868-ban
a berlini szakma előtt beszél nézeteiről és terveiről, termé-
szetesen mindenki csak kineveti, hiába támogatja őt a nagy
és híres tudós, Rudolf Virchow is.

m2, 21.55
Cseh Tamás film

Cseh Tamás ötvenhét éves. Filmünk személyes hangvételű,
lírai portré az énekesről, aki felkeresi életének, pályafutásá-
nak legfontosabb helyszíneit. Idő és térbeli utazásra invitál-
ja a nézőt. A játékfilmes elemekből építkező portréfilmünk-
ben felbukkannak azok a barátok, szerelmek, akik nélkül
nem teljes a történet. A legendás Baksa Soós János,
Bereményi Géza, a család mesél a zenészről, az emberről.

TV2, 2.25
A békés harcos útja

A történet egy fiatalemberről, Dan Millman tornászról szól,
aki végre el akarja érni, hogy értelme legyen a sikeres, ám-
de még mindig betöltetlen életének. Véletlenül találkozik a
benzinkutas Socrates-szel, aki segít neki abban, hogy meg-
találja önmagát. Ám sokszor nem lehet eldönteni, hogy mi
játszódik a fiatal fiú fejében, és mi a valóságban. Dan rövi-
desen súlyos motorbalesetet szenved.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Félix levelei
10.20 Bob, a mester
10.45 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
11.35 Srpski Ekran
12.05 Unser Bildschirm
12.31 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra - Várady
Szabolcs
14.45 Áldalak búval, viga-
lommal
14.50 Járóföld
15.20 Biovásár és Kihaj-
tási Ünnep
15.45 Kalandozó
16.15 Egy lépés előre
(sor.)
17.05 Bűvölet (sor.)
17.55 Magyar retro
18.50 Mai magyar építő-
mesterek
19.20 Magyar népmesék
19.30 Inami
19.55 Maupassant törté-
neteiből
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Cseh Tamás film
23.15 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
0.05 Záróra
0.35 Végzősök 2010
1.25 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)

6.30 Top Shop
7.00 ittHON (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.25 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 (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista (am.
krimisor.)
21.10 Fókusz
21.45 Gálvölgyi-show -
Paródiashow
Utána: RTL-hírek
22.20 Hetedik érzék 
(am.-kan. sor.)
Utána: RTL-hírek
23.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
0.20 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
1.20 Reflektor 
Sztármagazin
1.35 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.15 Teleshop
12.40 Én vagyok 
a fegyver 
(olasz-francia vígj., 1997)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Doktor House 
(am. sor.)
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Tegyünk együtt a
gyermekekért!
Közben: Kenósorsolás
0.05 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.05 Tények Este
1.35 EZO.TV
2.25 A békés harcos útja
(am.-német filmdráma,
2006)
4.20 Segíts magadon!
(ism.)

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

7.50 Columbo - Béke pora-
ira (am. krimi) 8.35 Gyil-
kos sorok 10.35 Dilis de-
tektívek (sorozat) 11.25
Halottnak a csók (sorozat)
2.20 Nyomoz a professzor
(ismétlés) 14.10 Monk
(sorozat) 16.05 Gyilkos
számok 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
CSI (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan Mihai Mironica és
Radu Banciu műsora
17.00 Pontos sportidő
(live) Ioana Cosma műso-
ra 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) Vali Moraru műsora
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV

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 (mex. sorozat)
21.30 Analia másik arca
(amerikai sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)

8.05 Mennyei prófécia
(amerikai kalandfilm)
10.00 Televíziós vásárlás
13.00 Idegen közöttünk
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma) 14.50 A Midsomer
gyilkosságok (krimisoro-
zat) 16.45 Sokk a jóból
(am. vígjáték) 18.25 Taf-
fin - Piszkos munka (angol-
ír thriller) 20.15 Célzott lö-
vés (amerikai-kanadai ak-
cióf.) 22.00 Késő bosszú
(amerikai. vígjáték) 23.50
Hajsza a kincs után (ameri-
kai-orosz akciófilm)

8.00 Vacanta Mare 9.30
Vendéglő nálunk otthon
10.30 Ezüst szerelem (so-
rozat) 12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Légy az
enyém 17.00 Aliye 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Házasulandó fiam
van – reality show 20.30
Lovagregény (amerikai
kalandfilm, 2001) 23.00
A látnok - reality show
0.00 Che Guevara (ameri-
kai filmdráma, 2005)
1.45 Vacanta Mare (is-
métlés)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Mit ér a nő, ha
50? (am. vígjáték) 12.00
Amy-nek ítélve (am. soro-
zat) 13.00 Őrangyal (am.
sorozat) 14.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
(sorozat) 15.00 Fájdalmas
emlékek (am. film) 17.00
A buli nem áll meg (kan.-
am. film) 19.00 Amy-nek
ítélve (am. sorozat) 20.00
Trükkös hekus (sorozat)
21.00 Őrangyal (am. soro-
zat) 22.00 A médium (am.
sorozat)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 Üdítő
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
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 Már egyszer tet-
szett!
22.00 Gyilkos a házban
(kan. thriller, 2006)
23.35 Az Este
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután (ism.)
1.35 Nappali (ism.)
2.45 Múzeumtúra 
(dok. sor.)

7.30 A selyem útján
8.00 80 festménnyel a vi-
lágvégén
8.30 Noah & Saskia
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
9.10 Nézd Románia!
9.15 Az átváltozás (ism.)
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 UEFA Champions
League
12.15 Mondd mi fáj (ism.)
12.50 Damo (ism.)
14.00 Hírek, sport
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
16.55 A világ palotái
17.25 Fák bolygója
18.00 Jocker, Loto 5
/40, Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
18.20 Történelmi emlé-
kek
18.25 Nézd Románia!
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Trója - Az elveszett
város nyomában (német
kalandf.)
23.00 La commanderie
(sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(sor.)
1.50 A világ palotái
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Stephanie Daley
(amerikai filmdráma,
2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Gyerekkereskedők

(amerikai filmdráma,
1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Halálos árulás (kan.
filmdráma, 2003)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.45 Steaua - Grasshop-
pers Zurich labdarúgó
mérkőzés
22.45 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.15 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.15 Szellemekkel suttogó
(amerikai krimisorozat)
1.15 Gyerekkereskedők
(amerikai filmdráma,
1999) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex szórakoztató műsora
10.00 Xena, a harcos her-

cegnő (amereikai kalandf.)
11.15 Columbo: Nyugodjék
békében 
(amerikai krimi, 1990)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Babe 
(amerikai vígjáték, 1992)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük –
reality show
17.45 Mutassalak be a szü-
leimnek
19.00 Híradó
20.30 A vénlegény – szó-
rakoztató műsor
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Hősök (amerikai so-
rozat)
0.30 Euforia Midnight Sun
Tour – szórakoztató műsor
(ism.)
1.15 Párizsi alvilág (fran-
cia-belga vígjáték, 1973)

6.00 Az első nap 
– reality show (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége 
vendéglátó
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Egy perc igazság
(amerikai f. dráma)
(ism.)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap 
– reality show
15.30 Senki 
sem tökéletes 
(román vígj. sor.) (ism.)
16.00 Extralarge: 
Jo-Jo (amerikai-német-
olasz akció-vígjáték,
1991)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 Mestersége 
vendéglátó
20.30 Samurai Girl
(amerikai sorozat)
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.15 Mondenii Show 
- Best Of
23.30 Nyitott szemmel
(am. krimi, 1998)
1.30 Hírek

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Chop Shop - A londo-
ni műhely - Angel Cab
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan működnek 
a gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Nagy durranások 
- Bermuda
12.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
13.00 A túlélés törvényei
- Szibéria
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Héliumfoci
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Gigászi építmények
20.00 Túlélés törvényei -
Szibéria
21.00 Hogyan készült
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Vészhelyzet 
a Bering-tengeren
23.30 Piszkos munkák 
- A tetőfedő
0.30 Verminators 
- Egy irtó jó csapat, Csótá-
nyok nemzetsége
1.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
7.55 Győzd le az árvízet!
8.00 Studió 24 
(francia sor.)
9.00 Az ajándék 
(ausztrál sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.15 Lehet, hogy nem
tudtad
10.30 Gitárok ideje
(ism.)
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Arc és hasonlóság
(ism.)
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
17.00 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
(amerikai krimisor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Rög a vérben 
(angol sor.)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.25 Szexi szörnyeteg
(amerikai vígj.) 
(ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

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

CSÜTÖRTÖK
2010. augusztus 19.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Ilona nevû olvasóinkat
köszöntjük.
Az Ilona nõi név, a Heléna
régi magyarosodott alak-
változata, amelyet a közép-
kor óta használnak ebben
a formában.
Holnap Huba napja van.

Évfordulók
• 1780-ban magyar és cseh
királyként is trónra lép II.
József, a „kalapos király”
1765 óta német-római csá-
szár.
• 1917-ben I. világháború:
a tizenegyedik isonzói csa-
ta kezdete. Az olasz hadse-
reg nagyerejû támadása
nyomán az osztrák–ma-
gyar haderõ területet veszít
Tolmein és Görz között.

Vicc 
Anyós és a veje hazafelé
tartanak a piacról. Nehéz a
csomag, cammog a mama,
mire a vej dühösen kifakad:
– Mama, igyekezzen már,
mert ha így haladunk, hol-
napra sem érünk haza!
– Majd meglátom én fiam,
ha te is 85 éves leszel, hogy
fogsz sietni!
– Az Istenfáját magának,
hát még azt is meg akarja
élni???

Recept
Afrikai harcsa fehérborban
Hozzávalók: 700 g harcsafi-
lé, 50 g liszt, 50 g olaj, 0,5 dl
brandy, 1,5 dl száraz fehér-
bor, 50 g vöröshagyma, 1
csomag petrezselyemzöld,
120 g gomba, 2 gerezd fok-
hagyma, 40 g vaj, só, bors.
Elkészítés: A halfiléket sze-
letekre vágjuk, sózzuk, félre-
tesszük. A vöröshagymát és
a petrezselymet finomra
vágjuk, a gombát lereszel-
jük, a fokhagymát szétzúz-
zuk. A vajat a liszt felével
összegyúrjuk és hûtõbe tesz-
szük. A halszeleteket lisztbe
mártjuk, mindkét oldalát a
felhevített zsírban elõsütjük,
tepsibe tesszük. A hagymát
üvegesre pirítjuk, hozzáad-
juk a gombát, a petrezsely-
met, a fokhagymát, sózzuk,
borsozzuk, felöntjük a bor-
ral és a brandyvel. Kiforral-
juk, az elõsütött halszeletek-
re öntjük, és lefedve sütõben
készre sütjük. A szeleteket
tálra helyezzük és melegen
tartjuk. A levet a vajas liszt-
tel besûrítjük, közben állan-
dóan keverjük. A besûrített
mártással a szeleteket be-
vonjuk, párolt rizst vagy bár-
milyen párolt zöldséget ad-
hatunk hozzá.

2010. augusztus 18., szerda   www.maszol.ro

A tudomány rendezett ismeret,
a bölcsesség pedig rendezett
élet. Tudásban és bölcsességben
sok a közös, ám nem ugyanaz
a kettõ. A tudás a dolgok he-
lyes elrendezését jelenti, a böl-
csesség viszont önmagam el-
rendezését, a saját életem meg-
mérését és összeillesztését. Aki
bölcs, annak szép az élete, de
nem feltétlenül tud sok min-

dent, tudása fõleg önmagára vo-
natkozik. Aki tudós, az ismerhet
sok mindent, de élete nem feltét-
lenül lesz szép és élhetõ. Jó ha
van bölcsesség is és tudás is az
életben. Talán jobb a több böl-
csesség és kevesebb tudás, mint a
nagyobb tudomány kevesebb bol-
dogsággal. Azért, mert míg a böl-
csesség tud egyensúlyt teremteni,
a tudás nem. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az egyszerû ügyeket ne bonyolít-
sa túl, mert azzal csak az idejét
pocsékolná. Legyen gyors és ha-
tározott. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön és környezete is nyitott az új
dolgokra. Most megtalálhatja a
szükséges támogatókat tervei
véghezviteléhez. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen türelmes, ne hajtsa túl
magát, mert annak kellemetlen
következményei lehetnek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy szoros határidõ miatt
stresszhelyzetbe kerül. Önnek
megvan a szakmai tudása, hogy
az ilyen helyzetekbõl sikeresen
kerüljön ki.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Érzékei tombolnak, és partneré-
ben nem csalódik. Ez kárpótolja
a munkában eltöltött idõért.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy régi ismerõse betegségérõl
hall hírt. A levegõben kavargó
virágpor Önt is gyötri, ezért ha
lehetséges, tartózkodjon keveseb-
bet a szabadban.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Veszélybe kerülhet az állása, ha
megszegi a munkahelyi szabá-
lyokat. Ne ragaszkodjon az elvei-
hez, mert megütheti a bokáját.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hirtelen „kirohanásai” ismerõse-
it is meglepik. Elgondolkodtató,
hogy Ön, akit a mértékletesség
mércéjének lehet tekinteni, miért
lett ennyire „lobbanékony”.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fantasztikus kreativitással tény-
kedik ezen a napon. Jó érzéssel
tölti el az eredmény, ráadásul egy
szép Ilona-napi este is vár Önre.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A szokatlan dolgokat kerülje,
maradjon a jól bevált módszerek-
nél, egyébként kellemetlen hely-
zetbe kerülhet. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rengeteg apró feladatot el tud
ma végezni, melyeket már régóta
halogatott. Este menjen el bará-
taival szórakozni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Örömteli híreket kap, ami fel-
dobja jókedvét. Egy remek han-
gulatú estét tölt el azokkal, aki-
ket szeret, akikkel “egy húron
pendül”.

Horoszkóp
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Teremfoci 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Alapos megújuláson esett át
az országos bajnoki és há-

romszoros Román Kupa-címvé-
dõ Marosvásárhelyi City`us-ból
lett FC Municipal teremlabdarú-
gó-csapat. A klub játékosai
mintegy két hete kezdték el a fel-
készülést a 2010–2011-es bajno-
ki idényre – új edzõvel, nyolc új
játékossal és új emblémával is. 

A csapat játékoskerete ala-
posan megváltozott, szinte a tel-
jes múlt idénybeli portugál külö-
nítmény távozott. Az új szezon-
tól csatlakozik a vásárhelyi csa-
pathoz Lucian Nicuºan és Szõcs
László (mindketten az AS
Székelyudvarhelytõl), Rãzvan
Radu és Florin Ignat (mindkettõ
a Concordia Chiajnától), továb-

bá a Brassói Design Construct-
tól Florin Matei, Cristian Matei
és Mimi Stoica. Rajtuk kívül
szintén új név a keretben a helyi
ifi, Török Roberto. 

A csapatot új edzõ irányítja, a
katalán Sito Rivera, aki egyben a
román válogatott szövetségi ka-
pitányi tisztjét is betölti. A barce-
lonai születésû, 54 éves szakve-
zetõ két éve irányítja a román
futsal-válogatottat, de ült az egy-
kori többszörös bajnok dévai
csapat kispadján is, külföldön pe-
dig katalán, olasz és japán csapa-
tokat vezetett. Irányításával a
következõ játékoskeret kezdte  el
az edzõmunkát: Carlao, Klein,
Török – kapusok, Rãzvan Radu,
Lucian Nicuºan, Szõcs László,
Florin Ignat, Florin Matei,
Paulinho, Cosmin Gherman,
Cristian Matei, Rodrigo, Mimi
Stoica – mezõnyjátékosok. A na-

pokban csatlakozik a többiekhez
a volt portugál légió egyetlen
megmaradt tagja, Nuno Miguel,
továbbá Philipe és Robert Lupu
is, valamint a térdsérülése után
lábadozó Gabriel Molomfãlean,
a csapat kapitánya. 

Az együttes egyelõre a maros-
vásárhelyi, Hunyadi utcai sport-
teremben edz, majd a hónap kö-
zepétõl várhatóan egy hegyvidé-
ki edzõtáborozással folytatja a
felkészülést az új szezonra. A
sportegyesület közleményében
idézett tréner elégedetten nyilat-
kozott a rendelkezésére álló ke-
retrõl, és a csapat legfontosabb
célkitûzésének a teremlabdarú-
gó-UEFA-kupában való jó sze-
replést jelölte meg. A marosvá-
sárhelyiek házigazdaként fog-
nak szerepelni a csoportkörben,
és céljuk a kupasorozat elitköré-
be való továbbjutás. 

Röviden
Bajnokok Ligája-selejtezõk

A tegnapi öt után ma ugyanannyi mérkõ-
zéssel folytatódik a labdarúgó-Bajnokok Li-
gája-selejtezõ 4. fordulója. A mûsor: bajno-
kok ága: Salzburg (osztrák)–Hapoel Tel-
Aviv (izraeli), FC Bázel (svájci)–Sheriff
Tiraszpol (moldovai), Partizan Belgrõd
(szerb)–Anderlecht Brüsszel (belga),
Werder Bremen (német)–Sampdoria
(olasz). Nem bajnokok ága: Braga (portu-
gál)–Sevilla (spanyol). 

Újrajátsszák a ZTE–Pápa-mérkõzést

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
versenybizottságának döntése értelmében
újrajátsszák a múlt pénteken, rossz idõjárá-
si körülmények miatt félbeszakadt Zala-
egerszegi TE–Lombard Pápa Soproni Liga-
összecsapást. Az MLSZ honlapjának hétfõi
beszámolója szerint a találkozó új kezdési
idõpontját tegnap, a Duna TV-vel történõ
egyeztetés után jelölték ki.

Lemondott a Ferencváros elnöke

A tegnapi rendkívüli elnökségi ülésen le-
mondott posztjáról Rieb György, a Ferenc-
városi Torna Club elnöke. A sportvezetõ
megnövekedett üzleti elfoglaltságaival indo-
kolta döntését. Az FTC elnöksége ezután
egyhangúlag elnökké választotta Kovács
Miklós eddigi alelnököt, utóbbi pozíciót pe-
dig Springer Miklós tölti majd be.

Simán nyert az MU

A hazai pályán játszó Manchester United
3-0-ra gyõzött az újonc Newcastle United
ellen az angol labdarúgó-Premier
League nyitófordulójának hétfõ esti
zárómeccsén. A Vörös Ördögök góljait
Berbatov, Fletcher és Giggs szerezte. 

Anelka súlyos büntetése

Tizennyolc válogatott mérkõzésre tiltotta el
a Francia Labdarúgó Szövetség (FFF)
Nicolas Anelkát a nyári világbajnokságon
miatta kirobbant botrány következtében.
Az FFF fegyelmi bizottsága tegnap úgy
döntött, Patrice Evra korábbi csapatkapi-
tány öt, Franck Ribery három, Jeremy
Toulalan pedig egy találkozón nem szere-
pelhet, míg az ötödik érintett, Eric Abidal
nem kapott büntetést.

Hãnescu és Dulgheru is kikapott 

Nem jutott túl a 2,43 millió dollár összdíja-
zású, cincinnati keménypályás ATP-tenisz-
torna elsõ fordulóján Victor Hãnescu: a ro-
mán játékos 7-6, 6-7, 3-6-ra kapott ki a fran-
cia Paul-Henri Mathieu-tõl. A montreali,
kétmillió dollár összdíjazású keménypályás
WTA-tenisztorna elsõ fordulójában búcsú-
zott Alexandra Dulgheru is, akit az osztrák
Sybille Bammer gyõzött le 6-2, 3-6, 6-3-ra. 

Útra kész a magyar csapat 

A magyar kajak-kenu válogatott elsõ része
ma kel útra az év fõ versenyére, a lengyel-
országi Poznanban csütörtöktõl vasárnapig
sorra kerülõ világbajnokságra, amelyen tíz
érmet, köztük öt aranyat remél Storcz Bo-
tond szövetségi kapitány. A magyarok kö-
zül a háromszoros olimpiai bajnok Janics
Natasa indul majd a legtöbb számban, pon-
tosan ötben a vb-n, Storcz képesnek tartja a
szegedi versenyzõt arra, hogy akár „mester-
ötöst” érjen el. Az összesen 37 fõs csapat
második része pénteken utazik majd Poz-
nanba, ahol a csütörtöki-pénteki elõcsatáro-
zások után szombaton és vasárnap rende-
zik a döntõket.

Ausztrál kapust igazolt a Liverpool

Brad Jones személyében ausztrál kapussal
erõsít az angol labdarúgó-Premier
League-ben szereplõ Liverpool. Az egye-
sület 2.3 millió fontot fizetett a Middles-
brough-nak a 28 éves hálóõrért. 

Megújult a City`us

A csapatot új edzõ irányítja, a katalán Sito Rivera, aki egyben a válogatott szövetségi kapitányi tisztjét is betölti

Labdarúgás

T. J. L. 

Hat hazai gyõzelem és két
döntetlen mellett egyetlen

vendégsiker született a labdarú-
gó- Liga 1 negyedik fordulójá-
ban, a négy újonc közül csak a
Kolozsvári U tudott pontot sze-
rezni, mindjárt hármat Urzi-
ceni-ben. Hétfõn este ismét a já-
tékvezetõk álltak pellengéren,
Dragoº Istrate Galacon, Sebas-
tian Colþescu pedig a Ghencea
úton ármánykodott. Elõbbi dön-
tõ módon befolyásolta az
Oþelul–Marosvásárhelyi MFC-
találkozó végeredményét, hi-
szen a 66. percben nem létezõ ti-
zenegyest adott a házigazdák-
nak, s Liviu Antal nem hibázott.
A sípmester tetézte hibáját és a
„szabálytalankodó” Dan Ro-
mant ki is állította.  

Sikerült Ilie Dumitrescu
debütje a Steaua kispadján, a
„katonaegyüttes” 2-1-re nyert a
Victoria Brãneºti ellen. Stancu
már a 24. percben gólt fejelt, s az
58. percben Colþescu tizenegyest
ítélt az újonc javára, miután sza-
bálytalannak vélte Geraldo
Alves közbelépését Prodan akci-
ójánál. Olariu nem hibázott, a
67. percben pedig Colþescu újabb
nem létezõ tizenegyest adott, ez-
úttal a házigazdáknak. Stancu
beállította a végeredményt. 

A hétvégi 5. forduló mûsora:
pénteken: Sportul Studenþesc–
Kolozsvári CFR 1907 (18 óra,
Digi Sport), Rapid–Gloria (20:30
óra, Antena 1); szombaton: Ma-
rosvásárhelyi MFC–Dinamo (18
óra, Digi Sport), Ploieºti-i Ast-
ra–Universitatea Craiova (20 óra,
GSP Tv), Tg. Jiu-i Pandurii–
Szászmedgyesi Gaz Metan (22
óra, GSP Tv); vasárnap: Kolozs-
vári U–Galaci Oþelul (18 óra,
GSP Tv), FC Vaslui–Steaua (20
óra, Digi Sport), Temesvári FC–
Victoria Brãneºti (22 óra, GSP
Tv); hétfõn: Brassói FC–Unirea
Urziceni (20 óra, Digi Sport). 

Súlyos játékvezetõi tévedések
Vízilabda

Turós-Jakab László

Tizenegy nap maradt hátra
a 29. vízilabda-Európa-baj-

nokság rajtjáig, ezen a héten az
utolsó formaellenõrzõ tornákat
rendezik meg Budapesten és
Kassán. 

A zágrábi kontinensviadalon
a végsõ gyõzelemre is esélyes
magyar válogatott a hét végén
három Eb-résztvevõvel vív kör-
mérkõzést a Margit-szigeti Ha-
jós Alfréd-uszodában. Pénteken
az olaszokkal, szombaton a né-
metekkel, vasárnap pedig a vi-
lágbajnoki ezüstérmes spanyo-
lokkal csapnak össze dr. Ke-
mény Dénes tanítványai. Az el-
sõ alkalommal kiírt Vodafone
Kupa (az ismert Unicum Kupa
örökébe lépett rendezvény) lehe-
tõség a javításra, s a csapatjáték
javulásának igazolására, miután
a múlt héten, a spanyolországi
Portugaletében, meccset sem
nyerve lett tornautolsó a piros-
fehér-zöld gárda. A magyarok
11-9-re kaptak ki a románoktól,
9-8-ra az Európa-bajnok monte-
negróiaktól és 8-5-ös vezetés
után 9-9-re mérkõztek a házi-
gazda ibérekkel. Kis és Madaras
5-5, Hosnyánszky 4, Szívós és
Biros 3-3, Vámos és Varga Dé-
nes 2-2, Hárai és Bárány pedig
1-1 gólt szerzett a spanyolorszá-

gi tornán, ahol fõleg az ember-
elõny kihasználásával volt gond.
Dr. Kemény Dénes szövetségi
kapitány szerint trehányságra
utal a három mérkõzésen kiha-
gyott összesen 15 emberelõny.   

A horvát fõvárosban Magyar-
ország a B csoportban kapott he-
lyet, a világbajnok Szerbia, Né-
metország, Görögország, Orosz-
ország és Macedónia mellé. A
legutóbbi, malagai kontinensvi-
adalon, 2008-ban a magyar csa-
pat bronzérmet szerzett, miután
a döntõt Montenegró és Szerbia
vívta. 

Jó formában, a román csapat
harmadik lett Portugaletében, mi-
után 10-8-ra kikapott Spanyolor-
szágtól, és 9-6-ra Montenegrótól.
Kovács István csapatából Radu 6,
Diaconu 5, Kádár 4, Ghiban 3,
Negrean, Iosep és Matei 2-2,
Georgescu pedig 1 góllal járult
hozzá a csapat teljesítményéhez.   

Péntektõl vasárnapig a kassai
Duna-kupán vesznek részt a tri-
kolórok, akik a házigazda szlová-
kokkal, a görögökkel és a britek-
kel találkoznak a háromnapos
körmérkõzésen.    

Zágrábban az elsõ hat közé ke-
rülés a célja a jövõ évi világbaj-
nokságra már kvalifikált román
válogatottnak. A horvátországi
Eb-n Románia az A csoportban
szerepel, Montenegró, Horvátor-
szág, Olaszország, Spanyolország
és Törökország oldalán. 

Forr a víz a medencékben

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

Kerékpározás 

ÚMSZ

Már Románia területén
folytatódik a Korszakváltó

Határon-Túra 2010, amelynek
negyedik napján, tegnap a Szé-
kelyhíd és Zilah közti 92,1 kilo-
méteres lankásabb szakasszal
kellett megbirkózniuk a részt-
vevõknek. A túrázókkal mind-
össze egy-egy hosszabb-rövi-
debb szakaszt tekerõ tucatnyi
„külsõshöz” hétfõn Pálinkás
József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke is csatlako-
zott Debrecenben. A túra har-
madik napján, hétfõn a kerék-
párosok átlépték a magyar–ro-
mán határt, ahol Székelyhíd
polgármestere, Béres Csaba Ré-
vész Máriusz országgyûlési
képviselõvel közösen ünnepé-
lyes keretek között kötötte ösz-
sze a két ország zászlaját szim-
bolizáló szalagokat. A politiku-
sok reményüket fejezték ki,
hogy az állampolgársági tör-
vény „korszakváltó” módosítá-
sának augusztus 20-i hatályba
lépésével új alapokra helyezõ-
dik az anyaország és a határon
túl élõ magyarok viszonya. A
hétfõi, Debrecen és Székelyhíd
közötti, 50 kilométeres táv pi-
henõt jelentett a két 130 kilo-
méteres szakasz (Budapest–
Eger, Eger–Debrecen) után.
Székelyhídon megható mûsor-
ral várták a bringásokat. A több
mint száz kerékpárost számláló
nagyszabású túra szombaton
indult a budapesti Kossuth tér-
rõl, vállalva, hogy nyolc napon
át naponta átlagosan 88 kilo-
méter, összesen 757 kilométer
megtétele után augusztus 21-re
Csíkszeredába érnek. 

Romániában
folytatódik 
a Határon-Túra 
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