
Átadná néhány, veszteségesen
mûködõ kazánház üzemelte-

tését magánvállalkozóknak az
Energomur marosvásárhelyi hõ-
szolgáltató vállalat, a városi ön-
kormányzat döntése alapján. A
polgármesteri hivatal pályázatára
jelentkezett a magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Vállalat.
Akárcsak Gyergyószentmikló-
son, ahol ma már százszázalékos
a fahulladék felhasználása, Ma-
rosvásárhelyen is elsõsorban erre
alapoznak. A környéken sok a fa-
ipari vállalkozó, ahonnan hosszú
idõn keresztül beszerezhetõ a fa,
de ha az drágulna, vagy a készlet
kimerülõben lenne, az energianö-
vények is számításba jönnek. Az
RFV célja, hogy minél több fo-
gyasztót visszacsalogasson a
távhõrendszerbe. 6. oldal

Szent István ünnepe Erdélyben

Néptánctalálkozóval, búcsúval, színes prog-
ramokkal készülnek Erdély-szerte Szent Ist-
ván napjára: Kolozsvárt és térségét már ma
a néptánc és népzene mozgatja meg, Szé-
kelyudvarhelyen elsõ ízben szerveznek ün-
nepi programot az államalapító tiszteletére.

új magyar szó
2010. augusztus 19., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2385 ▲
1 amerikai dollár 3,2839 ▼
100 magyar forint 1,5219 ▲

Moszkva megtorlásra készül?

Az orosz külügyminisztérium „barátságta-
lan” lépésnek minõsítette tegnap azt, hogy
Románia nem kívánatos személlyé nyilvá-
nított egy orosz diplomatát. Moszkva le-
szögezte: fenntartják maguknak a jogot,
hogy megtorló intézkedést tegyenek.

Kultúra 8

Aktuális 3

Vezércikk 3

Aktuális 2
Párizs elkezdte 
a romakitoloncolást

A bírálatok ellenére a francia hatóságok
ma visszatoloncolják Romániába a felszá-
molt illegális romatelepek lakóinak elsõ
csoportját. A bukaresti Bãneasa repülõtérre
79 fõs, Temesvárra 131 fõs csoport érkezik.

Fõhajtás: László Attila kolozsvári alpolgármester a Házsongárdban. A megnyitó elõtt megkoszorúzták Erdély jeles szülötteinek sírját Fotó: Sipos M. Zoltán 

(Lidérc)fény 
az alagút végén
Az országot két évtizede zömmel hozzá
nem értõ, szûk egyéni vagy csoportérde-
keket követõ, szûk látókörû és korrupt
konjunktúralovagok vezetik. (...) Milliók

igyekeznek más ország-
ban boldogulást keresni,

és egyre többen van-
nak, akik egyben ha-
zát is cserélnek, fõleg
miután már maga az

államfõ is remény-
vesztetten buzdítja
õket a külföldi mun-
kavállalásra.

Bogdán Tibor

ÚMSZ

Jól jártak az RMDSZ-es poli-
tikusok által vezetett minisz-

tériumok, a tegnapi költségvetés-
kiigazítás után az egészségügyi,
a környezetvédelmi és a mûvelõ-
dési tárca pluszforrásokat kap, a
tanügytõl, az igazságügytõl, a
belügytõl és a védelemtõl elvon-
tak pénzeket. A büdzsé kiegészí-
tése 6,8 százalékos deficittel és
–1,9 százalékos gazdasági növe-
kedéssel számol – közölte Sebas-
tian Vlãdescu pénzügyminiszter.
Emil Boc kormányfõ elmondta:
a befektetésekrõl sem mondanak
le az év végéig, az egyes tárcákat
azonban arra kötelezik, hogy az
év végéig befejezhetõ munkála-
tokat tekintsék prioritásnak. 
3. oldal 

RFV: vissza a 
távhõrendszerbe! 

Újra Kolozsvár lett Cluj
Ünnepélyesen megnyitották az idén elsõ ízben szervezett Kolozsvári Magyar Napokat

„Felmerült bennem a gondo-
lat, hogy lemondok, de úgy

döntöttem, mégsem teszem meg”
– árulta el tegnapi sajtótájékozta-
tóján Cseke Attila egészségügyi

tárcavezetõ, miután a hétfõn a
giuleºti-i szülészeten történt tragé-
dia óta az ellenzék több tagja szó-
lította fel lemondásra az RMDSZ-
es minisztert. 7. oldal

A tragédiától a politikáig 

Cseke Attila lemondását állítólag Emil Boc nem fogadta el

„A kolozsvári Mátyás-szobor találkozási hely. Találkozási helye a kolozsváriaknak, de talál-
kozási helynek kell lennie bõvebb értelemben is” – mondta tegnap este a sétatéri színházban
Markó Béla szövetségi elnök a Kolozsvári Magyar Napok elsõ kiadásának ünnepélyes meg-
nyitóján. A „közös nyelv, közös hagyomány és közös szórakozás” jegyében zajló több napos
rendezvénysorozat alatt a helyi magyar közösség egy idõre „birtokba veszi” a kincses várost.
A Kolozsvári Magyar Napok Bálint Tibor író otthonában, harangavatással kezdõdtek el, 
délután Erdély jeles szülötteinek sírját koszorúzták meg a Házsongárdban. 8. oldal 

Fotó: gov.ro

„RMDSZ-barát”
büdzsémódosítás
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Ügyvédje szerint az izraeli
belbiztonsági szolgálattal, a

Sin Béttel mûködött együtt az a
palesztin férfi, aki kedd este
megtámadta a tel-avivi török
nagykövetséget. Avital Korev
tegnap azt mondta, védence „az
1990-es években és a 2000-es
évek elején több palesztin me-
rényletet megakadályozott, ami-
vel számos izraeli katona és ál-
lampolgár életét megkímélte, de
a Sin Bét megtagadta tõle a vé-
delmet, és nem ismeri el kötele-
zettségeit vele szemben”.

A Sin Bét egyik szóvivõje hatá-
rozottan tagadta, hogy a férfinak
köze lett volna a szolgálathoz, és
szerinte az ügy a rendõrség ha-
táskörébe tartozik.

A rámalláhi illetõségû palesz-
tin, Nadím Andzsaz menedékjo-
got követelt a török nagykövet-
ségtõl, és megpróbált túszul ejte-
ni egy embert, valamint azzal fe-
nyegette a jelenlévõket, hogy fel-
robbantja az épületet. A bizton-
ságiak lefegyverezték a késsel,
benzines kannával és játékpisz-
tollyal felszerelkezett támadót.
Az õt ápoló kórház szóvivõje el-

mondta, hogy a férfi egy golyótól
könnyebb combsérülést szenve-
dett. A rendõrség körülzárta a
nagykövetség épületét, és a hely-
színre több mentõautó érkezett.
Források szerint a török nagykö-
vetség nem engedélyezte az izra-
eli hatóságok számára a követség
területére való behatolást. 

Az izraeli közszolgálati rádió
szerint Andzsaz illegálisan tar-
tózkodott az országban. A
Maariv címû izraeli napilap azt
írta, hogy a palesztin férfit visz-
szatoloncolják Ciszjordániába, s
az izraeli legfelsõbb bíróság el-
utasította a lépés ellen benyúj-
tott kérelmét. A férfi „visszaesõ-
nek” számít a diplomáciai kép-
viseletek elleni támadások terén:
2006 augusztusában ugyanis a
tel-avivi brit nagykövetségre tört
be egy mûanyag pisztollyal, és
azzal fenyegetõzött, hogy ön-
gyilkos lesz, ha nem kap politi-
kai menedékjogot. 

Törökország és Izrael kapcso-
latai különösen feszültté váltak
május óta, amikor a Gázai öve-
zetbe tartó nemzetközi segély-
flottilla elleni izraeli támadás kö-
vetkeztében 9 török személy éle-
tét vesztette. 
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Röviden

Drogbotrány az EMI-táborban

Két marosvásárhelyi kiskorút állítottak elõ
Gyergyószentmiklóson a múlt hét végén,
kábítószer forgalmazása és birtoklása alapos
gyanújával – jelentették be tegnap a Szerve-
zett Bûnözés Elleni Ügyosztály Hargita me-
gyei munkatársai Csíkszeredában. A 16
éves fiúnál és a 17 éves lánynál 67,3 gramm
vadkendert találtak a helyszínre kivonuló
drogellenes csoport tagjai, akik a csendõrség
bejelentése alapján indítottak eljárást. A
rendõrség tájékoztatója szerint az egyik
érintett vallomásában arról számolt be,
hogy az EMI-táborban adják el a birtokuk-
ban lévõ kábítószert. Az ügyben jelenleg is
folyik a nyomozás, a gyanúsítottak szabad-
lábon védekezhetnek ugyan, de harminc na-
pig lakhelyelhagyási tilalom lépett érvénybe
velük szemben. A hasonló bûncselekmé-
nyek büntetési tétele 3 évtõl 15 évig terjed.

Egyre több a hõhalál

Tizenháromra emelkedett a kánikula okoz-
ta halálesetek száma Konstancán. A megyei
kórház igazgatója arról számolt be, hogy
több esetben 40-42 fokos testhõmérséklettel
érkeztek a betegek a sürgõsségi szolgálatra,
az érintettek túl késõn fordultak orvoshoz.
Négy esetben a szakértõi vizsgálatok megál-
lapították: egyértelmûen a túlhevülés volt a
halál oka, nem társult más betegség az érin-
tett állapotának romlásához. A legfiatalabb
áldozat 37, a legidõsebb 91 éves volt.

A szlovák államnyelvtörvény 
módosítását szorgalmazza az MKP

A szlovák államnyelvtörvény átfogó módo-
sítását szorgalmazza a Magyar Koalíció
Pártja (MKP). A parlamenten kívüli ma-
gyar párt tegnapi közleménye szerint az ál-
lamnyelvtörvény diszkriminatív, sérti az
alapvetõ emberi és kisebbségi jogokat,
nincs összhangban a Regionális vagy Ki-
sebbségi Nyelvek Európai Chartájával,
ezért átfogó módosítására van szükség, s
nem elegendõ, ha a jogszabály tervezett
módosításakor csak a pénzbüntetéseket tö-
rölnék. Az MKP szerint „a legjobb megol-
dás a törvény megszüntetése lenne”, de a
párt is elismeri, hogy a mai viszonyok kö-
zött „ez nem reális”. Daniel Krajcer kultu-
rális miniszter ezt meg is erõsítette, kijelent-
vén, hogy az államnyelvtörvény megszün-
tetése nem része a kormányprogramnak.

Tömegsírra bukkantak Csehországban

Egy II. világháború utáni tömegsírt tártak
fel a hatóságok a délkelet-csehországi
Dobronínban – közölte tegnap a cseh rend-
õrség. Meg nem erõsített értesülések szerint
a sírban mintegy 15 szudétanémet férfi lehet
elhantolva, akiket 1945 májusában cseh ci-
vilek gyilkoltak meg. A feltárt sírban csont-
és ruhamaradványokat találtak, amelyeket
DNS-vizsgálatnak vetnek alá. A háború
után, az akkor Sicendorfnak nevezett kisvá-
rosban lezajlott eseményeket Herma Kennel
német írónõ örökítette meg a BergersDorf cí-
mû könyvében, saját állítása szerint tanúval-
lomások és kutatások alapján, élethûen. A
könyv néhány éve cseh fordításban is meg-
jelent, s annak elolvasása után döntött úgy
tavaly nyáron Miroslav Mares publicista,
hogy feljelentést tesz a rendõrségen.

Peking visszautasította 
Washington bírálatát

Peking határozottan tiltakozott tegnap az
amerikai Pentagon friss jelentése ellen,
amely a kínai nemzetvédelmi minisztérium
szóvivõje szerint „figyelmen kívül hagyja
az objektív tényeket”, s figyelmeztette Wa-
shingtont, hogy a két ország közötti kato-
nai kapcsolatok tovább romolhatnak. Az
amerikai dokumentum egyebek mellett a
kínai katonai erõ növekedése miatti bizony-
talanságokra hívja fel a figyelmet, s meg-
jegyzi, hogy a katonai és biztonsági terület-
re jellemzõ korlátozott átláthatóság növeli 
a félreértések és a tévedések kockázatát. 

Hírösszefoglaló

Dél-koreai források szerint
egyre erõsebb a személyi kul-

tusz Kim Dzsong Il észak-koreai
vezetõ legkisebb fia és egyben
várható utódja, Kim Dzsong Un
személye körül. Szöuli Észak-
Korea-szakértõk tegnap arról
számoltak be, hogy a phenjani
hatóságok elsõ ízben készíttettek
plakátokat Kim Dzsong Un
fényképével. Eddig nem volt pél-
da arra, hogy a mind gyakrab-
ban utódként említett, 27 éves-
nek vélt fiúról hivatalos fényké-
pek jelentek volna meg.

Az utódlás elõkészítésérõl
már régóta tartanak a spekuláci-
ók, és felerõsödtek annak nyo-
mán, hogy a betegeskedõ Kim
Dzsong Il harmadik és egyben
legkisebb fia tavaly parlamenti
képviselõ lett. A találgatások az-
óta tartanak, hogy a 68 éves
Kim Dzsong Il – aki apja, Kim
Ir Szen halála után 1994-ben vet-

te át a hatalmat – 2008-ban állí-
tólag szélütést kapott.

Az idézett dél-koreai források
szerint Kim Dzsong Un egyre na-
gyobb szerepet tölt be az észak-
koreai politikában. Az országot
irányító Koreai Munkapárt júni-
usban jelentette be, hogy szep-
tember elején összeül, és új veze-
tõséget választ. Évtizedek óta ez
lesz az elsõ pártkongresszus, és a
szakértõk arra számítanak, hogy
az utódlással kapcsolatban vala-
miféle állásfoglalás születik. 

Erõsödõ Kim Dzsong-kultusz

ÚMSZ

A hazai és külföldi bírálatok
ellenére a francia hatóságok

ma visszatoloncolják Romániá-
ba a felszámolt illegális romate-
lepek lakóinak elsõ csoportját. A
bukaresti Bãneasa repülõtérre
holnap 79, Temesvárra pedig
131 fõs csoport érkezik. A pári-
zsi kormány közlése szerint az
érintettek „szabad akaratukból”
hagyják el Franciaországot, mi-
után személyenként 300 euró
(gyermekenként 100 euró) haza-
térési támogatást kaptak az ál-
lamtól. 

Eric Besson bevándorlásügyi
miniszter tájékoztatása szerint
Franciaország nem indít külön
repülõjáratokat, hogy csoporto-
san visszatoloncolja hazájukba a
kiutasításra váró romákat.
„Nincs szó kollektív kitolonco-
lásról, a kiutasítások egyéni ala-

pon történnek” – hangsúlyozta a
miniszter. Hozzátette: a hazau-
taztatáshoz a menetrend szerinti
utasszállító járatokat veszik
majd igénybe.

Az utóbbi napokban több
mint 40 illegális romatelepet
számoltak fel Franciaországban,
és mintegy 700 embert tervez-
nek visszaküldeni származási
helyére, Romániába vagy Bulgá-
riába. Brice Hortefeux belügy-
miniszter múlt héten még azt
mondta egy lyoni sajtótájékozta-
tón, hogy külön erre a célra bé-
relt repülõgépeken küldenék vis-
sza a romákat hazájukba. 

Eric Besson elismerte, hogy a
kitoloncolásra váró személyek –
uniós tagországok állampolgárai
lévén – bármikor újra visszatér-
hetnek Franciaországba, viszont
nem tartózkodhatnak ott illegá-
lis körülmények között, és nem
kaphatnak állami támogatást a

hazatéréshez. A miniszter sze-
rint a biometrikus azonosítás be-
vezetése lehetõvé teszi majd,
hogy kiszûrjék, ki az, aki már ré-
szesült ebben a támogatásban,
hogy ne igényelhesse azt jogtala-
nul másodszor is.

Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter Bukarestben aggo-
dalmát fejezte ki a francia ható-
ságok lépésével kapcsolatban. A
miniszter egy rádióinterjúban
elmondta: reméli, hogy minden
egyes kitoloncolás esetében a
törvények tiszteletben tartásával
járnak el. Baconschi óva intette
Párizst attól, hogy a romákat
„kollektív módon” és „etnikai
alapon” utasítsák ki az ország-
ból, az ugyanis megsértené a
személyek szabad mozgását biz-
tosító uniós törvényeket, és el-
lentétes lenne a Románia és
Franciaország közötti „stratégi-
ai partnerséggel”. 

Játékpisztolyos túszejtõ a 

tel-avivi török nagykövetségen

Minden valószínûség szerint egy észak-koreai repülõgép zuhant le
Kína területén még kedden – közölték tegnap a helyszíni vizsgálat
elõzetes eredménye alapján hivatalos forrásból Pekingben a
Hszinhua hírügynökséggel. A pilóta a helyszínen meghalt, más sze-
mélyi sérülés nem történt. Dél-koreai médiajelentések szerint egy
vadászgéprõl lehet szó, amely kifogyott a hajtóanyagból.

Észak-koreai repülõgép zuhant le Kínában

Párizs elkezdte
a romakitoloncolást

A bukaresti Bãneasa repülõtérre 79, Temesvárra pedig 131 fõs romacsoport érkezik holnap Franciaországból

Hírösszefoglaló

Az erdõ és tõzegtüzek miatt
érvényben lévõ rendkívüli

helyzet feloldását javasolta teg-
nap az orosz fõvárost körülöle-
lõ Moszkvai területre a rendkí-
vüli helyzetek minisztériuma.
Azt is bejelentették, hogy a
szarovi Szövetségi Nukleáris
Központot már nem fenyegeti
semmilyen veszély. Az orosz fõ-
városban újra nõtt ugyan a leve-
gõ szennyezettsége – tegnap
reggel többszörösen felülmúlta
a megengedett értékeket –, de a
hõség az elõrejelzések szerint
már csak egy napig tart, mától
legfeljebb 22 Celsius-fok várha-
tó. A meteorológiai elõrejelzés
szerint tegnap volt a moszkvai
területen 60 napja tartó, több
rekordot megdöntõ hõség utol-
só napja, de mára már kiadós
esõ is érkezhet. Ma legfeljebb
22 Celsius-fokra, a hétvégére
pedig nem több mint 17 fokra
lehet számítani, a lehûlést esõ-
zések és viharok kísérik majd.
Az Orosz Hidrogeológiai Kuta-
tó Intézet olyan módszert aján-
lott a Moszkva körüli tõzegtü-
zek megelõzésére és végleges
kiküszöbölésére, amely egy év
alatt megvalósítható lenne és
mindössze egymilliárd rubelbe
kerülne, szemben a kormány ál-
tal tervezett 3-5 évvel és 25 mil-
liárdos költséggel. A tudósok
szerint Moszkva és tágabb érte-
lemben vett környéke talajvíz-
ben igen gazdag területen van.
A legtöbb helyen elég alig 4,5
méteres mélységbe lefúrni egy
2,5 cm átmérõjû csövet, és kézi
szivattyúzással 24 óra alatt 72
köbmétert lehet a felszínre hoz-
ni – nagyobb mélységekbõl ipari
szivattyúkkal még sokkal többet
–, míg az oltásban most résztve-
võ repülõgépek egyszerre csak
10 köbméter víz befogadására
alkalmasak, és sokba kerül a be-
szerzésük és mûködtetésük. 

Fellélegeznek
a moszkvaiak
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Csak az RMDSZ-es politiku-
sok által vezetett minisztériu-

mok jártak jól a költségvetés teg-
napi kiigazításakor: a kormány
úgy döntött, az egészségügyi, a
környezetvédelmi és a mûvelõ-
dési tárca pluszforrásokat kap, a
tanügytõl, az igazságügytõl, a
belügytõl és a védelemtõl elvon-
tak pénzeket. A büdzsé kiegészí-
tése 6,8 százalékos deficittel és
–1,9 százalékos gazdasági növe-
kedéssel számol – közölte Se-
bastian Vlãdescu pénzügymi-
niszter. A költségvetésben terve-
zett deficit eredetileg 5,9, a gaz-
dasági növekedés pedig 1,3 szá-
zalékos volt. „Elsõsorban a tár-
sadalombiztosítási, a nyugdíj- és

a munkanélküliségi alap kiegé-
szítésérõl gondoskodtunk, s tör-
lesztenünk kellett az egészség-
ügyi rendszerben felhalmozott
állami adósságoknak legalább
egy részét” – magyarázta a pénz-
ügyi tárca vezetõje.

A kormányülés után Emil Boc
elmondta: a befektetésekrõl sem
mondanak le az év végéig, az
egyes tárcákat azonban arra köte-
lezik, hogy az év végéig befejez-
hetõ munkálatokat tekintsék pri-
oritásnak. A miniszterelnök a bu-
karesti, lugosi, kolozsvári és
nagyszebeni körgyûrû, illetve az
Aranyosgyéres és Torda közötti
tizenkét kilométeres autópálya-
szakasz befejezését ígérte idénre.
Tájékoztatása szerint év végéig
29 ezer lakást hõszigetelnek,

1400 ANL-lakás, 300 kilométer
megyei és községi út épül, illetve
korszerûsítik 17 település ivóvíz-
hálózatát.

Boc elmondta: a költségvetés-
kiigazítás révén biztosítható a
környezetvédelmi és mezõgazda-
sági minisztérium önrészének ki-
fizetése az uniós pénzek lehívásá-
hoz. A kormány 1,9 milliárd lejt
tud törleszteni az egészségügyi
minisztérium tartozásaiból, és jut
500 millió lej a vidéki infrastruk-
túra fejlesztésére is. Sikerült emel-
lett egy kisebb összeget elõterem-
teni az árvízkárosultak megsegí-
tésére. „Biztosítok mindenkit,
hogy év végéig nem lesznek gon-
dok a nyugdíjak és közalkalma-
zotti bérek kifizetésével” – jelen-
tette ki a miniszterelnök. 
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Elsõ hallásra furcsán
hangozhat, ám tény,
hogy Romániában
nem a gazdasági-pénz-
ügyi válság okozza a
legnagyobb nehézséget
– de ez az igazság. A
gond ugyanis az, hogy

az országban maga a –
politikai, gazdasági, társadalmi – rendszer
került súlyos válságba. A bajok nem két éve,
nem a világválság begyûrûzésével kezdõdtek
el, hanem húsz esztendõvel ezelõtt.  Az
1989. évi félszájas rendszerváltás óta nem
mûködik semmi sem megfelelõképpen Ro-
mániában. Ingatag alapokon, a fogyasztás-
ra támaszkodva „dübörgött” a gazdaság; az
oktatásra az egymást követõ kormányok
egyike sem helyezett kellõ hangsúlyt; az
egészségügy nagybeteg, a szakemberek, az
orvosok tömegesen távoznak külföldre. Mi-
közben egy hártyavékonyságú réteg nyugati
milliárdosokat lepipáló jómódban él, addig
a lakosság jelentõs része a szegénységküszöb
szintjén (vagy alatt) tengõdik, a társadalmi
feszültségek így természetszerûen kiélezõdtek. 
A kormány válságkezelõnek mondott meg-
késett intézkedéscsomagja mindezért nagy-
jából hatástalan marad. Sem az ötszázalé-
kos áfaemelés, sem a 25 százalékos bérlefa-
ragás, sem az adók és illetékek növelése, sem
a tömeges elbocsátások nem vezetnek ered-
ményre, az állampénztár továbbra is üres, a
bérek, nyugdíjak kifizetésére az országnak
alighanem újabb kölcsönre lesz szüksége.
Így a beérkezõ pénzek még mindig nem a
beruházásokat, a fejlesztést, hanem a min-
dennapos megélhetési gondok enyhítését
szolgálják, voltaképpen csak az ország ela-
dósodását mélyítik el.
Az országot két évtizede zömmel hozzá nem
értõ, szûk egyéni vagy csoportérdekeket köve-
tõ, szûklátókörû és korrupt konjunktúralo-
vagok vezetik. A politikai osztály megújulá-
sára nincs semmi esély, így a többi probléma
orvoslása is beláthatatlan ideig várat még
magára. Milliók igyekeznek más országban
boldogulást keresni, és egyre többen vannak,
akik egyben hazát is cserélnek, fõleg, miután
már maga az államfõ is reményvesztetten
buzdítja õket a külföldi munkavállalásra,
pusztán azért, hogy az állam megtakaríthas-
sa a munkanélküli-segélyek összegét. A meg-
döbbentõ buzdítást talán mégis leginkább az
magyarázza, hogy itthon maradva aligha-
nem tíz százalék fölé emelnék a munkanél-
küliségi rátát, márpedig ebben az esetben
Traian Bãsescunak, saját korábbi ígéretéhez
híven, nyomban le kellene mondania. (Igaz,
nála öt perc is évekig tarthat). 
Az ország legnagyobb gondja éppen a re-
ménytelenség. A lakosság azt még megérte-
né, hogy gazdasági és pénzügyi válság idején
számolnia kell az életszínvonal visszaesésé-
vel, és akár a legszigorúbb megszorításokat is
elviselné (nyomorúságos helyzete ellenére),
ha a hatalmon lévõk távlatot, reményt és ki-
számíthatóságot, belátható idõn belül meg-
valósítható jövõképet kínálnának neki. Ehe-
lyett azonban lidércfényt akarnak eladni
alagútvégen megcsillanó fény gyanánt.

Román lapszemle

(Lidérc)fény 
az alagút végén

Bogdán Tibor

A diákok már elkezdték vadászni az albér-
leteket az egyetemi központokban. Az ap-
róhirdetésekben szereplõ adatok szerint
„vidéken” 100 euróért is lehet garzont bé-
relni, Bukarestben egy háromszobás lakás
havi bére 320 eurónál kezdõdik. (Gândul) 
Az Oxford Economics tanulmánya szerint
Bukarest lesz Európa leggyorsabban fejlõ-
dõ fõvárosa a következõ 15 évben.
(România liberã) Hatezerötszáztól tizen-
ötezer lejig terjedõ összeget kell fizetniük
azoknak a kismamáknak, akik magánklini-
kán akarnak szülni. (Evenimentul zilei) 
Továbbra is késik a nyílt napok megszerve-
zése a Cotroceni-palotában. A több tízezer
látogatót vonzó eseményt májusról agusz-
tus 15-re halasztották. (Puterea)

„RMDSZ-barát”
büdzsémódosítás

Kovács Zsolt

Az erdélyi magyar politikai
szervezetek közti összefogást

szorgalmazta Kövér László azon
a székelyudvarhelyi tanácskozá-
son, amelyen a magyar ország-
gyûlés elnöke az MPP országos
vezetõségével találkozott – szá-
molt be tegnap Bálint József, a
polgári párt sepsiszentgyörgyi el-
nöke. „Rendezni kell a viszonyt
Tõkés László és a polgári párt kö-
zött, mert ez a magyarság érde-
ke” – nyilatkozta Bálint József,
aki újságírói kérdésre válaszolva
hozzátette: ez volt Kövér László
óhaja is. A politikus beszámolója
szerint a székelyudvarhelyi ta-
nácskozáson Kövér László továb-
bi támogatásáról biztosította
õket, mivel „következetesen meg-
jelenítik a választás szabadságát”.
A magyar országgyûlés elnöke le-
szögezte, hogy a Fidesz egységes
magyar nemzetpolitikában gon-
dolkodik, amit úgy szeretne meg-
valósítani, hogy elkerülje az erdé-
lyi magyar politikai szervezetek
közti ellentéteket – nyilatkozta
Bálint József. „Józanul be kell lát-

nunk, hogy az erdélyi magyarsá-
got az RMDSZ képviseli a román
parlamentben, de Budapesten is
értékelik, hogy az MPP az a szer-
vezet, amely következetes volt a
szövetségeseit illetõen” – szögez-
te le a politikus, aki szerint a pol-
gári pártiaknak engedményeket
kell tenniük, és az összefogásra
kell fektetniük a hangsúlyt, hogy
egymást kiegészítve vegyenek
részt a Kárpát-medencei magyar
nemzetpolitika alakításában. 

„Be kell látnunk, hogy az MPP
ennek a rendszernek csak egy ré-
sze, és a hûség nem jelent kizáró-
lagosságot, ilyen a politika”  – je-
lentette ki. Hozzátette: úgy érzik,
a Fidesz jó néven vette, hogy az
MPP nem tolakodott elsõ perctõl
osztogatásra várva, „ellentétben
másokkal, akik az anyagi érdeke-
ket helyezték elõtérbe”. Az MPP
sepsiszentgyörgyi elnöke úgy ér-
tesült, hogy a Fidesz a következõ
hetekben dolgozza ki a stratégiá-
kat arra nézve, hogy „kitõl mit
várnak el, és kire milyen feladatot
osztanak az egységes magyar
nemzetpolitika megvalósítása ér-
dekében”. 

Kövér László unszolására

összefogásra hajlik az MPP

Csak az RMDSZ-es politikusok által vezetett minisztériumok jártak jól a költségvetés tegnapi kiigazításakor

Cs. P. T.

Folytatódik a közleménycsata
a moszkvai és a bukaresti dip-

lomácia között: tegnap az orosz
külügy jelezte, nem hagyják any-
nyiban, hogy a román hatóságok
kedden nem kívánatos személlyé
nyilvánítottak egy orosz diploma-
tát. Mint ismert, Bukarest így rea-
gált arra, hogy hétfõn Moszkvá-
ban elfogták és nem kívánatos
személlyé nyilvánították a kémke-
déssel vádolt Gabriel Grecut, a
moszkvai román nagykövetség el-
sõ beosztottját.

„Az orosz külügyminisztéri-
um fenntartja magának a jogot a
válaszlépésre, melynek esetleges
következményeiért teljes egészé-
ben a román felet terheli a fele-
lõsség” – áll a tegnapi orosz köz-
leményben, amely barátságtalan
gesztusnak minõsítette Bukarest
eljárását. 

A kedden Romániából kiuta-
sított orosz diplomatát Anatolij
Akopovnak hívják, a bukaresti
orosz nagykövetség I. titkára.
Ugyanez a diplomáciai rangja
egyébként az Oroszországból ki-
utasított Gabriel Grecunak is. A
román külügyi szóvivõ tájékoz-
tatása szerint a román diploma-

ta tegnap vissza is érkezett az or-
szágba.

Mint ismert, Bukarest szerint
Oroszország „súlyosan megsértet-
te” a diplomáciai kapcsolatokról
szóló bécsi konvenciót azzal, hogy
hatóságai Moszkvában elfogták,
és nem kívánatos személlyé nyil-
vánították Gabriel Grecut. A ro-
mán külügy emlékeztetett arra,
hogy a nemzetközi szerzõdés ér-
telmében egy diplomatát nem le-
het semmilyen módon õrizetbe
venni vagy fogva tartani. 

Moszkvában hétfõn jelentette
be a Szövetségi Biztonsági Szolgá-
lat (FSZB), hogy õrizetbe vették
Grecut, aki az orosz hatóságok
szerint a román külföldi hírszerzõ
szolgálat ügynökeként dolgozott.
Akkor fogták el – állítják az orosz
források –, amikor katonai jellegû
titkos adatokat akart átvenni egy
orosz állampolgártól. Rövid ideig
fogva tartották, de még hétfõn el-
engedték, és felszólították, hogy
48 órán belül hagyja el az orszá-
got. A szenátus külügyi bizottsá-
gának elnöke, Titus Corlãþean
kedden jelezte: a testület hivatalo-
san is magyarázatot kér majd a ro-
mán külügytõl „és más illetékes
szervektõl” a történtekrõl, ez lap-
zártánkig nem történt meg. 

Moszkva megtorlásra készül?

Fotó: gov.ro

ÚMSZ

„Nincs miért letagadnunk: a
kormány sokat tétovázott,

késett a döntések meghozatalá-
val,  az összehangoltság is hiány-
zott a munkájában” – állapította
meg tegnap a RFI-nek adott nyi-
latkozatában Raluca Turcan, a
Demokrata– Liberális Párt (PD-
L) alelnöke. A képviselõ azt is el-
ismerte, a Boc-kabinet tevékeny-
sége sokat ártott a PD-L megíté-
lésének. „Éppen ezért úgy dön-
töttünk, ezt nem tûrhetjük to-
vább. Hatékonyságot, szakértel-
met és eredményeket várunk el a
kormánytól” – jelentette ki a
párt vezetõsége nevében a politi-
kus. Turcan némi fenyegetõ éllel
hozzátette: ha a párt elvárásai
nem teljesülnek, „lépni kell”. Ar-
ra azonban a képviselõ nem tért
ki, milyen lépésekre utalt.
Turcan kitérõ választ adott arra
a kérdésre, hogy várható-e kor-
mányátalakítás szeptemberben,
s ha igen, mely minisztereket
érinti majd. A PD-L alelnöke
egy nappal azután nyilatkozott
az RFI-nek, hogy a párt vezetõ-
sége hétfõn másnap hajnalba
nyúlóan elemezte a kormány te-
vékenységét. Az ülésen Emil
Boc kormányfõ azzal nyugtatta
kollégáit, hogy a most elindított
reformok gyümölcsei 2012-ben,
a választások évében érnek be. 

Eredményeket
akar a PD-L

Raluca Turcan PD-L-s képviselõ
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Bogdán Tibor 

Bármilyen különlegesen
is hangzik, de ez az igaz-

ság: Romániában szabadon
és gyakorlatilag büntetlenül
lehet gyilkolni. Ehhez pedig
nincs is szükség különöskép-
pen bonyolult fegyverre
vagy ördögi tervre – elegen-
dõ hozzá egy gépkocsi.

Fekete statisztika

Az országban a rossz utak
és az elsõsorban nyugatról
behozott erõs gépjármûvek,
no meg a gépkocsivezetõk
felelõtlensége és/vagy fi-
gyelmetlensége miatt ag-
gasztóan megszaporodtak a
közúti balesetek. Minden-
nek következtében tavaly
például 2700 személy vesz-
tette életét, a sebesültek szá-
ma ennél jóval nagyobb. 

A legveszélyesebbnek idén
eddig a DN1-es országút bi-
zonyult, ahol 240 komoly

baleset történt, 45 halottat,
127 súlyos és 243 könnyebb
sebesültet követelve. A feke-
telistán a DN-7-es követke-
zik, 216 balesettel, 423 ha-
lottal és összesen 305 sérült-
tel, a DN-2-esen pedig az el-
sõ félévben 190 balesetre ke-
rült sor,  50 halottal és 234
sebesülttel. 

Napszakok szerint a leg-
több karambol 14 és 22 óra
között történik: ebben az idõ-
intervallumban 1822 baleset-
rõl érkezett jelentés, a halot-
tak és sebesültek száma pedig
428 illetve 1671 volt.

Mivel az infrastruktúra fej-
lesztése késlekedik, az ország
mindössze 321 kilométer au-
tópályával rendelkezik, a
közlekedési rendszabályok
áthágásáért kiróható bünteté-
sek pedig nevetségesen ala-
csonyak, a helyzet javulására
aligha lehet számítani. A ro-
mániai törvényeknek megfe-
lelõen még a halálos áldoza-
to(ka)t követelõ balesetek el-

követõi is szabadlábon ma-
radhatnak, megúszhatják fel-
függesztett börtönbüntetés-
sel, fõleg, ha a tettes ismert
személyiség (politikus, üzlet-
ember netán befolyásos csa-
ládtag rokona). 

Büntetlen bûnösök

Statisztikai adatok szerint
a halálos áldozatokat köve-
telõ gázolások elkövetõinek
negyven százaléka úszta
meg letöltendõ szabadság-
vesztés nélkül. 

A hadsereg hírszerzõ igaz-
gatóságának volt fõnöke,
Cristian Bernevig tábornok
például 1997 karácsonyának
estéjén, 140 kilométeres
óránkénti sebességgel átro-
bogva Bãrcãneºti községen,
a kormány fölötti uralmát
elveszítve egy Cielóba ro-
hant, amelynek mind a négy
utasa – két felnõtt és két kis-
gyermek – szörnyethalt, de
életét veszítette a tábornok
sofõrje is. 2001 márciusában
három év felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték, 2002
áprilisában azonban mégis
rács mögé került, ám már
szeptemberben, kegyelmi
rendelettel, 3000 bûnözõ tár-

saságában kiszabadult.
Adrian Pãunescu felesége
2004 júliusában terepjárójá-
val egy több gépkocsiból álló
oszlopot megelõzve, száz ki-
lométeren jóval felüli sebes-
séggel frontálisan ütközött
egy Daciával, három sze-
mélyt megölve. A szabályo-
san közlekedõ Daciában uta-
zó négytagú családból egye-
dül a legkisebb lány maradt
életben. Mindennek ellenére
a Vâlcea Megyei Bíróság
mindössze két év felfüggesz-
tett börtönbüntetésre ítélte.
Igaz, Carmen Pãunescu ké-
sõbb fedezte a kislány egyete-
mi tanulmányainak költsége-
it, gépkocsit és lakást vásárolt
neki – de ezzel együtt, a hár-
mas gyilkosság voltaképpen
büntetlen maradt.

2007 márciusában Buka-
restben, a Kiseleff sugárút
egyik gyalogos átkelõhelyén
gázolt halálra Anamaria
Straus egy moldovai köztár-
saságbeli diáklányt. A tettes
megúszta két évi felfüggesz-
tett börtönbüntetéssel.

A „ferraris gyilkos” néven
elhíresült Adrian Cocoanã
2008 augusztusában Temes-
váron, egy járdán haladó fia-
talembert ölt meg autójával.

Alig néhány hónapot töltött
elõzetes letartóztatásban, mi-
után ügyvédeinek sikerült a
pert áthelyeztetniük Craiová-
ba, ahol a bíróság szabadon
bocsátotta, sõt, az ország el-
hagyására vonatkozó tilal-
mat is érvénytelenítette, jólle-
het Cocoanã tettét súlyosbí-
totta az a tény, hogy a gázo-
lás helyszínérõl elmenekülve
cserbenhagyta áldozatát.

Idén augusztusban a ka-
ránsebesi reptéren megren-
dezett motorosversenyen
szaladt bele a nézõkbe Alfa
Romeójával a város volt de-
mokrata-liberális polgármes-
ter-jelöltjének fia, Cristian
Ungur, négy embert elgázol-
va. Egyelõre elõzetes letar-
tóztatásban van, ügyvédi kö-
rökben azonban szinte biz-
tosra veszik, hogy az ítélet
az õ esetében is felfüggesz-
tett börtönbüntetés lesz, jól-
lehet – a papa szerint sze-
szesitalt soha nem fogyasztó
„fiúcska” – vérének alkohol-
tartalma 2,35 ezrelék volt.

Megengedõ 
törvénykezés

Szakemberek egybehang-
zó véleményének megfele-

lõen a hazai törvények igen
megengedõek, a közlekedé-
si rendszabályok megsérté-
séért kiróható büntetések
nevetségesen enyhék. A
Közúti Rendõrség Igazgató-
ságának vezetõje, Lucian
Diniþã szerint az EU vi-
szonylatában Romániában
büntetik a legkevésbé a for-
galomban szabálytalanko-
dókat. Hollandiában példá-
ul a sebességtúllépésért 490-
670 euró közötti bírság jár,
emellett a gépkocsit is elko-
bozzák. Németországban
gyorshajtásért három hó-
napra felfüggesztik a jogo-
sítványt és 425 eurós pénz-
bírságot rónak ki. Francia-
országban a jogosítvány ne-
gyedévre szóló megvonása
mellett 1500 eurós büntetést
is ki kell fizetni, Angliában
a bírság 3700 eurónak felel
meg. A biztonsági öv nélkül
közlekedõ vezetõ bírsága
Németországban 30, Fran-
ciaországban 135 euró és
három büntetõpont, Spa-
nyolországban 50, Hollan-
diában 45, Görögországban
166, Svédországban 70, Dá-
niában 66 euró; ezzel szem-
ben Romániában 14–20
euró és két büntetõpont. 

Országúti gyilkosok Romániában

Gy. Z.

„Összenõ, ami összetar-
tozik” – 1989-ben a berli-

ni fal leomlását követõen
Willy Brandt, a német szoci-
áldemokraták (SPD) nagy
öregje, egykori nyugatnémet
kancellár, valaha maga is
Nyugat-Berlin kormányzó
polgármestere az elsõk közt
állt ki a német újraegyesítése
mellett, ami nem egészen egy
esztendõ elteltével be is kö-
vetkezett. Két évtized múltán
azonban az „új tartomá-
nyok” úgy érzik, hogy még
mindig másodrendû polgá-
rok a hazájukban, az egykori
nyugati országrész elnyomja
õket.

Az „ossie-wessie” csata

Az „ossie-wessie” csata –
így hívják gúnyosan az egy-
kori kelet-, illetve nyugatné-
met polgárokat, bár Német-
országban mindig is volt ha-
gyománya egyfajta megkü-
lönböztetésnek: a szásztól a
bajorig, a porosztól a
türingiaiig, a franktól a svábig
elõszeretettel hangoztatják
saját fajtájukat. Egy hambur-
gi nemcsak az eltérõ dialek-
tus okán nem érti, s ezért
nem is nevet a müncheni ka-
barék vaskos viccein: egysze-
rûen másképp mûködik a hu-
morérzéke. (Az azért kapitá-
lis tévedés, hogy a németek-

nek egyáltalán nem is volna
olyan.) Sokkal inkább az
bántja õket, amit az újraegye-
sítés utáni szóhasználat is
közvetít: miközben az egykori
NDK-t „új tartományokként”
emlegetik, addig az ország ne-
ve hivatalosan maradt NSZK
(egészen pontosan: Németor-
szági Szövetségi Köztársa-
ság), megõrizve az egykori
bonni köztársaság alkotmá-
nyát, államberendezését.

Matthias Platzeck, Bran-
denburg tartomány szociál-
demokrata miniszterelnöke
úgy véli, hogy növekvõben
van a keletnémet tartomá-
nyok elleni hangulatkeltés.
„A nyugati országrészben
sokhelyütt összehasonlítga-
tás és egyfajta betartás ta-
pasztalható” – nyilatkozta a
Neue Osnabrücker Zeitungnak.
A politikus szerint téves kép
alakult ki róluk, jóllehet idõ-
közben „jó utakat és szép,
helyreállított településköz-
pontokat építettünk” – tette
hozzá. Egyre kevesebb a
csúnya ipari létesítmény, a
turista ezzel szemben azt lát-
ja, hogy itt a legmagasabb a
költségvetési hiány, a korábbi
kétszeresére duzzadt a mun-
kanélküliség.

„Másodosztályú 
polgárok”

Korábban Erwin Sellering,
Mecklenburg-Elõpomeránia

tartományi miniszterelnöke
és Klaus Wowereit, Berlin
kormányzó polgármestere is
hasonló kritikai észrevétele-
ket tett. „Hogy a fordulat
után még húsz évvel is a ke-
letnémetek fele másodosztá-
lyú polgárnak érzi magát, jel-
zésértékû. Ám ennél is erõ-
teljesebb riadójel, hogy min-
den negyedik nyugatnémet
így is látja õket” – jelentette
ki a minap Sellering, aki még
egy adatot közölt: a nyugat-
németek csaknem egyharma-
da még soha nem is látoga-
tott el az egykori NDK terü-
letére.

Ugyanezt észrevételezte
Wowereit is. Azt vetette a

nyugatnémetek szemére,
hogy nem eléggé követik –
és nem is segítik, sokszor in-
kább gátolják – a keletiek fel-
zárkózását. Ráadásul ez ér-
vényes a szövetségi fõváros-
ra, Berlinre is, ahol az eltelt
két évtized alatt, vagyis a
berlini fal leomlása óta a leg-
jobban keveredett a lakos-
ság. Ennek ellenére még
mindig vannak kelet-berlini-
ek, akik úgy gondolják,
hogy az NDK-ban minden
szép volt. A „Wowi”-nak be-
cézett politikus ezt ugyan-
olyan elborzasztónak találja,
mint azt, hogy még mindig
vannak olyan nyugat-berlini-
ek, akik még soha be nem

tették a lábukat a „falon túl-
ra”, a baloldali pártokat pe-
dig bõsz kommunistáknak
látják.

„Bonyolult 
óraszerkezet”

A nyugati tartományok jó-
voltából a keleti beruházások
támogatása már 2011-ben,
tehát a tervezettnél két esz-
tendõvel korábban megszûn-
het. A döntés szorgalmazásá-
ban élen jár Jörg Bode, Alsó-
Szászország szabaddemok-
rata gazdasági minisztere:
„semmi egyébrõl nincs szó,
mint egy olyan szubvenciós
forrás túlhordásáról, amely-

nek megszûnt a jogosultsá-
ga” – közölte. Annakidején
még az öt évig hatalmon volt
kereszténydemokrata-szoci-
áldemokrata nagykoalíció
hosszabbította meg a támo-
gatást 2013-ig, egyúttal 2,3
milliárd eurós adómentes jut-
tatásban részesítve a vállalko-
zásokat. A hallei Keletnémet
Gazdasági Kutatóintézet
(IWH) a pótlékot ugyancsak
fölöslegesnek tartja.

Ulrich Nußbaum berlini
pénzügyi szenátor ezzel
szemben súlyos szavakkal bí-
rálta a keleti beruházás-tá-
mogatások újra és újra elõho-
zott eltörlésének követelését,
a szolidaritási egyezség és a
tartományok egy szintre ho-
zását elõsegítõ intézkedések
megváltoztatásának nyugati
igényét. „Nem tanácsolom,
hogy ki-ki kiragadja a magá-
nak tetszõ pontot, és amellett
kampányoljon” – figyelmez-
tetett. A szövetség és a tarto-
mányok pénzügyi kapcsola-
tának rendszere olyan, mint
„egy bonyolult óraszerkezet,
amelyben minden mindennel
összefügg” – mutat rá. A
pénzügyi kiegyenlítés és az
újjáépítési segélyek eredetileg
2020-ban járnak le, utána
életbe lép az adósságfék. „Ez
az az idõpont, amelyet a
pénzügyi szerkezettel kap-
csolatban mindenkinek tudo-
másul kell vennie” – mondta
kategorikusan a tartományi
pénzügyminiszterek konfe-
renciájának elnöke, aki azt is
közölte: a szóban forgó pénz-
bõl nemcsak zöldmezõs ipari
beruházások valósulnak meg
és szállodák épülnek, hanem
ezzel együtt új munkahelyek
is keletkeznek keleten. 

NDK–NSZK „hidegháború”
Néhány héttel október 3-a, a német új-
raegyesítés huszadik évfordulója elõtt
egyre több szociáldemokrata tartomá-
nyi miniszterelnök fejezi ki elégedet-
lenségét a mára kialakult helyzettel.

Statisztikai adatok szerint a halálos ál-
dozatokat követelõ gázolások elköve-
tõinek negyven százaléka úszta meg
letöltendõ szabadságvesztés nélkül.

Amikor még mindenki örült: a berlini fal leomlása 1989. november 11-én Fotó: archív



„Régi dicsõségünk, hol késel az éji
homályban…?” – kérdezheti a moszkvai
fejlemények kapcsán a román hírszerzés
vezetése is. Mert az ugyan tény, hogy az
oroszok, a maguk nagyhatalmi reflexeinek
engedelmeskedve, valóban a nemzetközileg
elfogadott diplomáciai szabályokat sértõ
módon kezelték az állítólag kémkedésen
ért diplomatát, de az is igaz, hogy hasonló-
ra korábban alig volt példa. Persze a tetten-
érés körül sem minden világos, hiszen ké-
münket éppen az információt szolgáltatni
hivatott orosz partner jelentette fel. Azaz
nem zárható ki, hogy Grecu urat egyszerû-
en csapdába csalták. 
Az orosz kémelhárításnak az amerikai le-
leplezések nyomán sürgõs érdeke fûzõdött
ahhoz, hogy amerikai, de legalábbis NATO

zsoldban álló kémet leplezzen
le. Az amerikaiakhoz való

leplezetlen román dörgö-
lõdzés, amely fõként
Bãsescu elnök nyilatkozatai-

ban érhetõ tetten, illetve
az amúgy is feszült ro-
mán–orosz viszony tál-
cán kínálhatta az orosz

titkosszolgáknak az

ötletet. Bizonyosak lehettek abban, hogy a
kiszemelt román diplomata hanyat-homlok
belerohan a tetszetõs csapdába. Aligha áll-
hat ellen a kísértésnek, hogy értékes szol-
gálatokat tegyen a stratégiai szövetségesnek
(azaz az Amerikai Egyesült Államoknak)
szolgálatokkal kedvesked-
ni szándékozó fõnökeinek.
Persze nem lehetünk bizo-
nyosak abban, hogy mind-
ez így történt. Lehetett
szó komoly kémkedési kí-
sérletrõl is. De ha így lett
volna is, „joggal” sírhatnók vissza a dicsõ-
séges múltat, amikor Ceauºescu
Szekuritátéja úgy kémkedett a szovjetek-
nek, hogy közben a teljes nyugati világot
sikerült meggyõznie kemény szovjetelle-
nességérõl. Miközben kémei nyugati titko-
kat szállítottak a KGB-nek, Ceauºescu az
angol királynõvel kocsikázott London ut-
cáin, illetve Washingtonban ünnepeltette
magát a lelkes amerikaiakkal. Ennek a va-
lóban bámulatra méltó teljesítménynek az
árnyékában a mostani történések igazán
szánalmas apróságok. 
Annál is inkább, mert Ceauºescu a román
diplomácia haladó hagyományait folytatva

mindkét oldalon maximális hasznot reali-
zált. Az oroszok minden vonatkozásban
respektálták a román különállást, Magyar-
országtól vagy Csehszlovákiától eltérõen
nem szóltak bele Románia belügyeibe, mi-
közben Ceauºescu a Nyugattól erkölcsiek-

ben és anyagiakban min-
dent megkapott, amit meg-
kaphatott. 
Igaz ugyan, hogy a profit-
maximalizálásnak ez a
technikája hosszabb távon
nem volt tartható. A játsz-

ma végén Ceauºescu megbuktatásának öt-
letére a KGB és a SIA egyaránt rábólintott. 
Divat manapság Ceauºescut rehabilitálni.
Én ezt nem tenném, de azt nekem is el kell
ismernem, hogy közte és Traianusról elne-
vezett utóda között valóban van néhány
nagyságrendnyi különbség. A két nagyha-
talom közt mesterien lavírozó Ceauºescu-
val szemben Bãsescu elnök az országot
minden jel szerint nem csak egyoldalúan
elkötelezi az Amerikai Egyesült Államok-
nak, de az Oroszországhoz fûzõdõ vi-
szonyt is sikerül mélypontra juttatnia. Rá-
adásul egy rendkívül kedvezõtlen idõszak-
ban. A kelet-közép-európai országok – még

az oroszellenességükrõl ismert lengyelek is
– keresik az oroszok kegyeit, Orbán Viktor
Magyarországáról vagy Angela Merkel Né-
metországáról nem is beszélve. Csak mi va-
gyunk azok, akik következetesen magunk
ellen hergeljük az orosz medvét. 
Igaz ugyan, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok az egyértelmû gazdasági hanyatlás
és pozícióvesztés ellenére ma még mindig a
világ legjelentõsebb katona hatalma, s jó
ideig az is marad. De az is igaz, hogy ha
katonai potenciál tekintetében van vetély-
társa, az éppen Oroszország. S bár Orosz-
ország gazdasági vonatkozásban nem mér-
hetõ az Amerikai Egyesült Államokhoz,
van egy sajátossága, ami képes kompenzál-
ni a különbséget, s amiben a szomszédos
országok „orosz fordulata” is gyökerezik, s
ez a közelség. A jövõ vonatkozásában sem
valószínû, hogy a közelségbõl fakadó füg-
gõségünk csökkenhetne, fõként akkor, ha a
nyugati közgazdászok által a feltörekvõk
csoportjába sorolt orosz gazdaság is neki-
lendülhet. Egy élezõdõ román–orosz konf-
rontáció nem sok jót ígér számunkra. 
Nem zárható ki, hogy a jövõben még gyak-
rabban sóhajthatunk fel: hol a régi di-
csõség?…

A románság szervezete egyházi, s ennek hatalma a felekezeti-
ségben gyökeredzik. S minthogy a hazai románság magyarelle-
nes birtok- és pénzpolitikája aligha támaszkodik a havasi pászto-
rokra, alkalmasint a vagyonosabb román intelligencia áll e
megett. Aki tehát a románsággal szemben védekezésre gondol s
egyben tudja, hogy speciális ellenségesség nem védekezés, sõt
visszájára fordul: annak olyan általános politikára kell áttérnie,
mely a románság kártevõ erejét ebben a két formájában szorítsa
vissza. Vagyis általában, az egész országban, a felekezetietlenség
politikájára s a demokrácia politikájára; olyan államra, mely a
felekezetektõl magához vált minden kultúrmunkát s felekezetiet-
len s vallást nem tanító iskolákat állít mindenfelé -, s olyanra,
mely a vagyontalan sokaságot megvédi a vagyonos kisebbség
nyomása ellen. S minthogy, a románság a magyarságot annak
idején az erdélyi birtokrendezéskor s általában a közigazgatás-
ban gyûlölte meg: át kéne térni országszerte olyan közigazgatás-
ra, mely nem a szimpatikus, de végre mégiscsak érdekelt s csalá-
di összeköttetéseiknél fogva a vármegyében felelõsségre nem
vonható magyar urakat, hanem a szürkébb, de érdektelenebb s
felelõsségre vonható magyar államot állítja szembe a román
néppel s általában, országszerte, a néppel. Ez volna a magyar
nemzeti egység egyetlen kilátásos politikája, s magyar és nemze-
ti s egységesítõ céljait jobban szolgálná oláh iskola és oláh fõis-
pán és szolgabíró, amelyet a magyar állam tart fenn s aki a ma-
gyar kormánytól függ. (…)

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

Éji homály?
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Július végén, egy csecsen honlapon fura információ-
egyveleg jelent meg, s ebbõl kikerekedett egy olyan
összeesküvés-elmélet, amely a legvörösebb sarló-kala-
pácsos KGB-idõk sztorijait is szerény kussolásra
késztetné. A Kavkaz Center biztos forrásokra hivat-
kozva azt állítja, hogy Moszkva a 2014-es szocsi
olimpia túlbiztosítása érdekében megöli Dokku
Umarovot, a lázadó Kaukázusi Emirátus vezérét, el-
távolítja Ramzan Kaidirovot, illetve teljhatalmat ad a
friss csecsen történelem egyik kompromittált alakjá-
nak, Bislan Gantamirovnak. Nos, Umarovot (Emir
Dokku Abu Usman) számtalanszor meg akarta már
ölni egymással versengve a Kreml, de Groznij is, s
bár többször halálhírét vitték, él, köszöni szépen, és a
jelek szerint a nyugdíjas éveire gondol, kiképezi ha-
talmi-követõjét. 
A neo-dzsihádista Kaukázusi Emirátusnak mindösz-
sze ilyetén leválasztása Csecsenföldrõl azért tûnik ne-
vetségesnek, mert az új reiszlamizációs, és így egyesí-
tõ hatású folyamat átitatta már a teljes régiót.
Ramzan Kadirov semlegesítésére a Kavkaz Center
szerint más tervek vannak: felbuktatják az orosz bel-
ügyek helyettes miniszterévé. Amennyiben az elkép-
zelésnek van igazságmagva, nem is a hadúr hiúságá-
val lehet majd a baj, hanem azzal, hogy tökéletesen
tudja: Moszkva nem az a terep, ahol otthonos bizton-
sággal és mindenhatósággal mozoghat. Ennek ellené-
re abban, hogy a legfelsõbb orosz vezetés kezdi meg-
elégelni a csecsen szakadárok felszámolásának siker-
telenségét van valami, annál is inkább, mert a hadse-
regben magas pozíciókat töltenek be azok, akik az el-
sõ csecsen háborúban még az orosz katonákat
gyilkolászó Kadirovval találkoztak, s számukra vérlá-
zító a vezér mostani pozíciója. 
A rémtörténet harmadik szereplõje a Kadirov helyett
új csecsen hatalmasságnak küldött Bislan
Gantamirov lenne, ugyanaz, aki Zavgajev, majd
Dudajev vezetése alatt kétszer is Groznij polgármeste-
re volt. Dudajev helyi pénzek sikkasztásáért rúgta ki a
funkciójából, majd föderációs összegek elemeléséért
Moszkva is letartóztatta, de Jelcin amnesztiában ré-
szesítette és Putyin hatalomra emelte. A Gantamirov-
harcosok valóságos privát háborút vívtak Kadirovval,
így modus operandiban sem különbözik az éppen

kegyvesztés szélén álló, elsüllyesz-
tésre váró ellenfelétõl. Amennyi-

ben valóban ilyen stratégiai húzások-
tól várja a Kreml Icskéria paci-

fizálását, és az ismert rossz helyett ki-
számíthatatlan hatalmi-parvenükkel

próbál stabilitást teremteni, lehet,
hogy célszerûbb növelni a moszk-

vai terrorelhárító és tûzszerész
alakulatok létszámát. Ady András
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Csak mi vagyunk azok,
akik következetesen 
magunk ellen hergeljük
az orosz medvét.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha nem tudod, merre tartasz, minden út
megfelel.” Lewis Carroll

A szakértõk

Oláh iskola

A Gantamirov-
terv

A nap címe. A kisbabák üvöltöttek a fáj-
dalomtól, Gândul.

Magyarázat. A lapnak az a tûzoltó szá-
mol be a giuleºti-i szülészeten történtekrõl,
aki elõször lépett be a kórház lángokban
álló intenzív osztályára. „Sok tûzesethez
kihívtak már, de ilyen hátborzongató lát-
ványban még nem volt részem” – mesélte
a tûzoltó.

Hátrány elõtt elõny. A lakosság szenvedi
el a megszorításokat, a haszonélvezõ pedig
a PD-L – olvassuk a Financiarul elsõ olda-
lán. Hááát… Ha a nagyobbik kormány-
párt népszerûségi mutatóit és választási ki-
látásait tekintjük, eléggé múlandónak tû-
nik ez a haszonélvezés. Persze az is igaz,
hogy a sok begyûlt pénz újraosztásakor
van mit kezdeni.

Berobog a nemzeti öntudat. Lesz ebbõl
még nagyobb baj is; egyelõre a hazai lapok
a nemzeti gõz és az európai szigor között
ingadoznak, amikor az EU tagországait el-
özönlõ friss román állampolgárságú mol-
dovaiakról van szó. Az Academia Caþavencu
ismét bizonyítja, hogy milyen erõs eszköz
a humor. A bukaresti Petõfi Sándor utcá-
ban az állampolgársági bizonylatra váró
hosszú sorban az egyik moldovai azt
mondja a másiknak: „Kész csoda, te
Aljosa, te. Megadták az állampolgárságot.
Öt perce csak, hogy beléptem moldovai-
ként, és 2000 éves románként jöttem ki,
iratokkal bizonyíthatóan. De tudod mit?
Nehogy meghalljam a magyarokat, hogy
el akarják tõlünk venni Erdélyt, mert úgy
teszek velük, mint nagyapám a németek-
kel, amikor elözönölték a mi Szovjetuni-
ónkat.” (A fordítás természetesen nem ad-
hatja vissza a lágy moldvai kiejtést, a szö-
veg nyelvi hangulatát.)

Veszély. A Gândul karikatúrája még poli-
tikaibb. Crin (Antonescu) és Victor (Ponta)
ilyesmiket kiabálnak Traian (Bãsescu) felé:
„Felfüggesztünk!”, „Bizalmatlansági indít-
ványt nyújtunk be!” – mire az elnök böl-
csen: „Nyughassatok, mert ha nem, oda-
teszlek kormányozni.”

A nap álhíre. Traian Bãsescu megüzente
meleg üzenetét a várandós anyáknak: a
legjobb, ha külföldre mennek szülni. 
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HIRDETÉS

Antal Erika

A magát kelet-európai
cégként meghatározó

magyarországi Regionális
Fejlesztési Vállalat tíz évvel
ezelõtt létesült, három éve
jegyzik a tõzsdén, ahol egyre
növekszik a részvényárfolya-
ma – hangzott el az RFV
képviselõinek tegnapi ma-
rosvásárhelyi bemutatkozá-
sán. Karvalics Attila sajtó-
szóvivõ elmondta, 2009-tõl
jelen vannak a román piacon
is, ahol eddig a gyer-
gyószentmiklósi és a zilahi
városi fûtésrendszereket kor-
szerûsítették. 

Hiánypótló vállalkozás

Dácz Gábor romániai pro-
jektmenedszer lapunknak ar-
ról beszélt, hogy a társaság
jogelõdje tíz évvel ezelõtt
ESCO típusú cég volt, amely
arra összpontosította fõ tevé-
kenységét, hogy szolgáltatá-
sai révén az ügyfelek jelentõs
energiát, következésképpen

komoly pénzügyi kiadásokat
és károsanyag-kibocsátást ta-
karíthassanak meg. A célok
helyesnek bizonyultak, és az
alkalmazott technológiák fo-
lyamatosan a világ élvonalá-
hoz igazodnak. 

„Az elmúlt öt évben óriási
növekedés történt, az árbe-
vétel 190 százalékkal növe-
kedett” – ismertette az évrõl
évre dinamikusan fejlõdõ cé-
get a projektmenedzser.
Dácz Gábor szerint ami
most Romániában történik
az energetika piacon, az
Magyarországon évekkel ez-
elõtt már megtörtént. Gya-
korlatilag hiány volt az ilyen
típusú résztvevõkbõl, és ezt
a hiányt pótolta az RFV. „A
romániai piacot régóta fi-
gyeljük, tudunk róla, de az
elsõ lépést 2009-ben tettük
meg Gyergyószentmikló-
son, majd következett Zilah,
ahol az önkormányzattal lé-
tesítettünk egy közös válla-
latot. Ha megnyerjük ezt is,
akkor Marosvásárhely lesz a
harmadik romániai hely-

szín” – nyilatkozta a mene-
dzser hozzátéve: további ke-
let-európai országokban is
szeretnék bõvíteni tevékeny-
ségüket. 

Alternatív energiák 

A sikert elsõsorban abban
látja a cég szakembergárdá-
ja, hogy a projektek elõkészí-
tése során elõször megvizs-
gálják, egy-egy adott helyszí-
nen melyek az adottságok,
milyenek a lehetõségek az
ésszerû felhasználásra, majd
olyan beruházásokat valósí-

tanak meg, amelyek révén je-
lentõs megtakarítás érhetõ
el. A projektekben további
üzleti értéket jelent, hogy a
beruházások kivitelezése
után az RFV innovatív ener-
getikai szolgáltatásokat
nyújt, a partnerei energia-
rendszereit hosszú távon
üzemelteti és karbantartja. 

„Alternatív energiákat
szeretnénk felhasználni, ez-
zel biztosítva azt, hogy az
egyre dráguló gáztól függet-
lenítsük a fogyasztóinkat.
Ha helyben szerezzük be a
hõtermeléshez szükséges

nyersanyagot, a helyi gaz-
daságot is tudjuk növelni” –
részletezte a tervet Dácz
Gábor. Mint elmondta,
akárcsak Gyergyószentmik-
lóson, ahol ma már száz-
százalékos a fahulladék fel-
használása, Marosvásárhe-
lyen is elsõsorban erre ala-
poznak. A környéken sok a
faipari vállalkozó, ahonnan
hosszú idõn keresztül be-
szerezhetõ a fa, de ha az
drágulna, vagy a készlet ki-
merülõben lenne, az ener-
gianövények is számításba
jönnek. 

„Erõsek vagyunk, mert 
több lábon állunk”

„Ezért vagyunk mi erõ-
sek, mert több lábon állunk,
és képesek vagyunk mindig
a megfelelõ energiaforráso-
kat alkalmazni, amivel
hosszú távon tudunk hõ-
energiát biztosítani. Szak-
embereink nagyon felkészül-
tek, és mindig figyelik a ten-
denciát, mi az, ami megúju-
ló energia, ami megjelent a
piacon, és mi az, amit az ál-
talunk létesített hõszolgálta-
tó rendszerben alkalmazha-
tunk. Egy magántõkével
rendelkezõ vállalatot nem
lehet összehasonlítani egy
önkormányzat által mûköd-
tetettel, nyilvánvaló, hogy
az érdekek másként oszla-
nak meg” – ecsetelte a vál-
lalkozás elõnyeit a sajtószó-
vivõ, aki elmondta: Magyar-
országon ötven sikeres pá-
lyázatot valósítottak meg.

A marosvásárhelyi kon-
cessziós  pályázatban össze-
sen tizenhétezer lakás szere-
pel, amelyet a nyertes cég-
nek el kell látnia hõenergiá-
val. Ez a szám a jelenleg fo-
lyamatos leválásokkal való-
színûleg a szeptemberi ered-
ményhirdetésig tovább fog
csökkenni. Az RFV-nek
azonban az deklarált a célja,
hogy minél több fogyasztót
visszacsalogasson a távhõ-
rendszerbe. 

Röviden

RFV: vissza a távhõrendszerbe!

Román inflációrekord

Románia lett az elsõ az Eu-
rópai Unió inflációs ranglis-
táján, mivel itt nõttek legin-
kább a fogyasztói árak júli-
usban: 7,1 százalékkal tavaly
júliushoz képest. Júniusban
a harmadikok voltunk 4,3
százalékos évi inflációval, az
Eurostat szerint az uniós át-
laginfláció 1,9 százalék volt.
Júliusban csak Írországban
és Lettországban csökkentek
a fogyasztói árak, amelyek
egy hónap alatt szintén itt
nõttek a leggyorsabban, 2,6
százalékkal. Románián kívül
Görögországban (5,5%) és
Magyarországon (3,6%) volt
a legmagasabb az infláció.

Az üzleti utazások piacán
is vége a válságnak

A válság elmúltával egyértel-
mûen beköszöntött a kon-
junktúra az üzleti utazások
piacán is – állítja az Ama-
deus foglalási platform igaz-
gatója. Az üzleti utak száma
ismét a 2008-as szint fölé
nõtt – jelentette ki Wilfried
Kropp. Az idei elsõ félévben
az üzleti utazások piaca 12,7
százalékkal bõvült, június
hónapban pedig 17,5 száza-
lék volt a növekedés az egy
évvel korábbihoz képest. A
válság kitörését követõen fõ-
ként a leginkább sújtott pénz-
ügyi és biztosítási cégek szo-
rítottak a nadrágszíjon, a cé-
gek nagy része olcsóbb repü-
lõjegyeket és szállodai szobá-
kat foglalt munkatársainak.

MTI

Görögországban jelentõ-
sen csökkentek az idegen-

forgalmi bevételek az elmúlt
években: a nemzeti bank teg-
nap ismertetett adatai szerint
idén január-június között
2,78 milliárd eurót költöttek
az országban nyaraló külföl-
diek. Ez 11,9 százalékkal ke-
vesebb, mint egy éve, és 23,3
százalékkal marad el a két év-
vel korábbitól. Az ország gaz-
daságában létfontosságú ága-
zatot nemcsak a halálos áldo-
zatokkal is járó utcai zavargá-
sok rendítették meg, hanem
például az is, hogy az idén 4
százalékponttal 23 százalékra
emelte a kormány az áfát a
bevételek növelése végett. Ez-
zel a többi déli országhoz ké-
pest a görögországi nyaralás
még drágább – és a sztrájkok

miatt bizonytalanabb – lett,
így sok turista inkább az ol-
csóbb Horvátország és Tö-
rökország felé vette az irányt.
A legrosszabb hónap június
volt, amikor Görögország-
szerte pangott az üzlet, ké-
sõbb azonban valamelyest ja-
vult a helyzet: a görög ide-
genforgalmi szövetség veze-
tõje szerint júliusban már
csak 1,3 százalékkal keve-
sebb turista érkezett az or-
szágba az egy évvel korábbi-
hoz képest, míg májusban-jú-
niusban a csökkenés elérte az
5,5-6,0 százalékot. Augusz-
tusban nagyjából a tavalyi
szinten fog mozogni a beuta-
zók száma, vélte a szakem-
ber, aki szerint az idegenfor-
galomból származó bevéte-
lek azonban még így is vár-
hatóan 10 százalékkal elma-
radnak majd a 2009. évitõl. 

Gyergyószentmiklós és Zilah után Marosvásárhelyre készül a Regionális Fejlesztési Vállalat

Visszaesett Görögország 

A szerzõ felvétele

ÚMSZ

Összesen 5,2 millió lejre
büntetett meg a Verseny-

tanács tizennégy hazai ma-
gánnyugdíj-biztosítót, kar-
tellesedés miatt – tájékoztat
a Mediafax hírügynökség. A
biztosítók közti egyezség az
új tagok leosztásával volt
kapcsolatos. „Azokat a sze-
mélyeket, akik több társa-
sághoz is csatlakoztak, vé-
letlenszerûen kellett volna
szétosszák a biztosítók egy-
más között, azonban az
alapkezelõk egyenlõ módon
osztoztak rajtuk” – magya-

rázta Bogdan Chiriþoiu, a
Versenytanács elnöke a bír-
ságolás okát. A tanács ada-
tai szerint körülbelül 78 ezer
személy jelentkezett több
biztosítási alaphoz is. A biz-
tosítók felügyeleti bizottsá-
gának adatai szerint a máso-
dik pillérhez tartozó társasá-
gok összesen 2,38 milliárd
lejnyi eszközt kezelnek. A
legnyagyobb büntetést az
ING Fond de Pensii kapta,
1,573 millió lejt, õt követi az
Allianz-Þiriac Pensii Private
1,259 millió lejjel, majd a
Generali Pensii Private 474
333 lejjel. 

Megbírságolt biztosítók

Átadná néhány, veszteségesen mûködõ
kazánház üzemeltetését magánvállal-
kozóknak az Energomur marosvásár-
helyi hõszolgáltató vállalat, a városi
önkormányzat döntése alapján. 
A pályázatra jelentkezett a magyar-
országi Regionális Fejlesztési Vállalat.
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Baloga-Tamás Erika

„Felmerült bennem a
gondolat, hogy lemon-

dok, de úgy döntöttem,
mégsem teszem meg” –
árulta el újságírói kérdésre
tegnapi bukaresti sajtótájé-
koztatóján Cseke Attila
egészségügyi tárcavezetõ,
miután a hétfõn a giuleºti-i
szülészeten történt tragédia
óta az ellenzék több tagja
szólította fel lemondásra az
RMDSZ-es minisztert. Mint
arról beszámoltunk, hétfõ
este tûz ütött ki a szülészet
intenzív osztályán. Négy ko-
raszülött kisbaba életét vesz-
tette, hét csecsemõt súlyos
égési sebekkel kezelnek a fõ-
városi Grigore Alexand-
rescu kórházban, állapotuk
továbbra is válságos. 

A tragédia kapcsán teg-
nap fellángoltak a viták a
hazai kórházakról és a ro-
mániai közegészségügy álla-
potáról: a kritikusok szerint
az alulfinanszírozás miatt
bizonytalan a rendszer mû-
ködése, az egészségügyi re-
form támogatói úgy vélik,
az elavult és átláthatatlan
szisztéma, az ésszerûtlen fi-
nanszírozás okoz egyre sú-
lyosabb gondokat.

„Sajnálom, hogy ezt a tra-
gikus eseményt egyesek poli-
tikai célokra használják fel”
– utalt a lemondását követe-
lõk érveire Cseke Attila, aki
hatékony lépéseket sürgetett
annak érdekében, hogy ne is-
métlõdhessenek meg a jövõ-
ben hasonló tragikus balese-
tek. A tárcavezetõ szerint a
kormánynak fel kell oldania
az egészségügyi dolgozók al-
kalmazására vonatkozó zár-
latot ott, ahol igazolható a
személyzet túlterheltsége. A
tárcavezetõ ugyanakkor a

giuleºti-i kórház vezetõsé-
gének menesztését kérte
Sorin Oprescu bukaresti fõ-
polgármestertõl, a fõvárosi
önkormányzattól, amelynek
ellenõrzése alá került – a
kórház-decentralizáció nyo-
mán – több bukaresti egész-
ségügyi intézmény, köztük a
giuleºti-i szülészet is. Sorin
Oprescu tegnap este ezt meg
is tette; Cseke bejelentése
szerint ugyanakkor a követ-
kezõ idõszakban biztonsági
ellenõrzéseket hajtanak vég-
re az ország összes egészség-
ügyi intézményében.

Boc lebeszélte Csekét?

„A giuleºti-i szülészet
már két éve a fõvárosi ön-
kormányzat adminisztrálá-
sába került, több bukaresti
egészségügyi intézménnyel,
kórházzal együtt” – tájékoz-
tatta az Új Magyar Szót a tra-

gikus esemény helyszínéül
szolgáló egészségügyi intéz-
mény státusáról Kozma
András egészségügyi mi-
nisztériumi tanácsos. Koz-
ma lapunknak elmondta, az
idén véghezvitt kórház-
decentralizációs folyamat
során, június elején a vonat-
kozó jogszabályban megerõ-
sítették a két évvel korábban
történt átadás tényét. „In-
nen kezdve a szaktárca nem
felel az épületek adminiszt-
rálásáért, hanem csupán az
orvosi aktus minõségéért” –
magyarázta az egészségügyi
minisztériumi tanácsos.

Lapunk megbízható forrá-
sokból származó informáci-
ói szerint egyébként Cseke
Attila egyészségügyi minisz-
ter felajánlotta a lemondását
Emil Boc kormányfõnek, aki
azonban visszautasította azt
azzal az indoklással, hogy a
kórház-decentralizációt vég-

hezvivõ Cseke a leghatéko-
nyabb miniszterek egyike
volt a mandátumának meg-
kezdése óta eltelt mintegy
nyolc hónap alatt. 

Külföldi segítség

Jelenleg is folyik a nyomo-
zás annak pontos megállapí-
tására, hogy kit, kiket terhel a
felelõsség a fõvárosi szülésze-
ten történt példa nélküli tra-
gédia miatt. Tegnap tízfõs,
égési sérülésekre szakosodott
izraeli orvoscsapat érkezett a
bukaresti Grigore Alexand-
rescu kórházba, hogy részt
vegyen  a giuleºti-i kórház-
ban megsérült csecsemõk el-
látásában. Az intenzív osz-
tály vezetõ fõorvosa elmond-
ta, azért hívtak külföldi szak-
értõket, mert a rendkívül kis
súllyal született újszülöttek
kezelése speciális szakértel-
met kíván. Többségük légzé-

si nehézségekkel küzd, és
egyéb születési rendellenes-
ségek is rontják az életben
maradási esélyeiket. Az izra-
eli orvoscsapat vezetõje el-
mondta: azért követi nemzet-
közi figyelem a Bukarestben
történteket, mert ilyen jellegû
sérüléssorozatot nem tart
nyilván a szakirodalom, így
tapasztalat sincs a szükséges
kezelésre vonatkozóan, a leg-
szélesebb szakmai összefo-
gásra van szükség a hatékony
segítség érdekében.

Belföldi pánik

A bukaresti események
országszerte nyugtalanságot
keltettek mind az orvostár-
sadalomban, mind pedig az
egészségügyi ellátásban ré-
szesülõk körében. „A na-
pokban történt szerencsét-
lenség sajnos bármikor, bár-
hol elõfordulhat. És ez nem
föltétlenül az emberi mu-
lasztás számlájára írható, a
romániai kórházak legtöbb-
je elavult, így nem csoda,
hogy a  vezetékek is rossz ál-
lapotba kerültek az idõk fo-
lyamán, a meghibásodás ve-
szélye tehát bármikor fenn-
áll” – figyelmeztet Lukács
Antal, a székelyudvarhelyi
kórház fõigazgatója. 

„Ez az eset mindenkit
odafigyelésre kötelez, így
azonnal elrendeltük a víz-,
gáz- és elektromos vezeté-
kek teljes átvizsgálását” –
számolt be az óvintézkedé-
sekrõl lapunknak az igazga-
tó, aki elmondta: a nagyobb
biztonság kedvéért a teljes
átvilágítás után füstérzéke-
lõket is telepítenek az osztá-
lyokon. „Annyit még el-
mondhatok, hogy a mi in-
tézményünkben állandó
személyzeti felügyelet van a

koraszülött- és újszülöttosz-
tályon” – nyugtatta meg a
kételkedõket a szakorvos.

Nem pénzkérdés

Az óvintézkedések és az
igazgatói beszámoló ellené-
re sem nyugodtak a pacien-
sek. A lapunknak nyilatko-
zó Simó Erika és György-
Dávid Évike csak néhány
hónapja anyukák. Õk úgy
vélik, a legtöbb egészség-
ügyi intézményben, így a
székelyudvarhelyi városi
kórházban is vannak olyan
gondok, amelyek nyugta-
lanságra adnak okot. A fia-
tal anyák úgy vélik, szembe-
tûnõ a személyzet nem meg-
felelõ viszonyulása a bete-
gekhez, kívánnivalót hagy-
nak maguk után a kórházi
körülmények is, és felvetet-
ték, hogy nem minden dol-
gozó felkészültsége felel
meg az elvárásoknak.

„Nem éreztem biztonság-
ban magam, fõleg akkor, ha
arra gondolok, hogy bármi-
kor bekövetkezhet egy
komplikáció.  Úgy érzem,
nem lennének urai a helyzet-
nek” –  szögezte le Simó Eri-
ka, aki kenõpénzt is fizetett
a szülésznõnek azért, hogy
biztosan megkapja a megfe-
lelõ ellátást. György-Dávid
Évike azt mondja, õ több se-
gítséget, útbaigazítást várt
volna el az ott dolgozóktól,
amikor gyermekével a szülé-
szeten tartózkodott. „Egy el-
sõ gyermekes anyuka sok
mindent nem ért, segítségre,
tájékoztatásra szorul, ezt pe-
dig egyáltalán nem kaptam
meg” – mondta az édes-
anya, aki szerint a figyelem-
hiány morális kérdés, és
nem írható az alulfizetettség
számlájára. 

A tragédiától a politikáig
Nem mondott le, de lemondásokat követelt Cseke Attila a bukaresti szülészeti tûzeset után

HIRDETÉS

Sorin Oprescu fõpolgármester tegnap menesztette a giuleºti-i kórház teljes vezetõségét Fotó: Tofán Levente

Munkatársunktól

Utasszállító kisbusz bal-
esetezett tegnap hajnal-

ban Râmnicu Vâlcea közelé-
ben: két ember meghalt, ti-
zennégy ember, köztük egy
kilencéves gyerek súlyosan
megsérült. A személyszállí-
tó busz Piatra Neamþról in-
dult nem sokkal éjfél után
Bukarest felé. A balesetet az
okozta, hogy egy, a szem-
közti sávon közlekedõ, ga-
bonával megrakott kisteher-
autó váratlanul sávot váltott,
és frontálisan ütközött az
utasokkal teli busszal. A ti-
zennégy sérült közül hetet a
Râmnicu Vâlcea-i kórház-
ban ápolnak, hét ember sé-
rülései azonban olyan sú-
lyosnak bizonyultak, hogy
átszállították õket a Buzãui
Megyei Kórház intenzív
osztályára. A sürgõs beavat-
kozásnak köszönhetõen, a
kezelõorvosok szerint senki
sincs életveszélyben. Jelen-
leg szakértõk vizsgálják,
hogy a személyszállítással
foglalkozó Mega Travel Kft.
betartotta-e az utaztatásra

érvényes szabályokat. A
rendõrségi nyomozás folya-
matban van, az illetékesek
annyit közöltek: a baleset
helyszínén rögzített nyomok
alapján az feltételezhetõ,
hogy a kisteherautó vezetõje
elaludt a volán mellett. Szin-
te napra pontosan egy évvel
ezelõtt, augusztus 17-én ha-
sonló baleset történt a Iaºi
melletti Scânteián, ahol a
vasúti átkelõn egy vonat gá-
zolt el egy túlzsúfolt kis-
buszt. A balesetben a hely-
színen 13 ember vesztette
életét, a nyomozás megálla-
pította: a jármû nem rendel-
kezett a tömegszállításhoz
szükséges minden engedély-
lyel, a szerencsétlenül járt
gépkocsi beltere nem volt
megfelelõen kialakítva, az
üléseket nem rögzítették
megfelelõen. Az eset után a
tömegszállítás feltételeinek
szigorítását szorgalmazták a
szakértõk, különös tekintet-
tel arra, hogy a hazai köz-
utakon közlekedõ kisbuszok
többségét eredetileg nem is
személyszállításra alakítot-
ták ki. 

Újabb kisbuszbaleset
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Totka László

Virágkarnevállal és elõ-
adásokkal jelentkezik ha-

todik alkalommal a Debre-
cen és Nagyvárad testvérvá-
rosok közös rendezvénye, az
Ablak Európára. „A két vá-
ros vezetése a már meglévõ
jó viszonyt szeretné tovább
fejleszteni és a hétvégi ese-
ménnyel egymás és Európa
fele is nyitni” – nyilatkozta
lapunknak Petri Csilla, a
Nagyváradi Polgármesteri
Hivatal sajtóosztályának
képviselõje. Az elmúlt évek
hagyománya szerint az idei
rendezvény is két nagy rész-
re tagolódik. Délelõtt a vá-
rosháza kistermében a deb-
receni illetve a nagyváradi
egyetemrõl érkezett vendé-
gek tartanak elõadásokat
Nagyvárad és Debrecen – Hatá-
ron átívelõ kapcsolatok múltja,
jelene, jövõje címmel. Az ese-
ményen elõadást tart többek
között Süli-Zakar István
egyetemi tanár, a Debreceni
Egyetem Társadalomföld-
rajzi és Területfejlesztési
Tanszékének vezetõje, a
Magyar Tudományos Aka-
démia doktora és Ioan Hor-
ga a nagyváradi Állami
Egyetem Nemzetközi Kap-
csolatok Intézetének profes-
szora. A programsorozat
második felében kapott he-
lyet a Virágkarnevál, amikor
felvonulnak Nagyvárad ut-
cáin a debreceni virágba öl-
tözött kocsik. „Az idei
virágkompoziciók az állam-
alapítás mozzanatsorozatai
köré csoportosulnak, eddigi
információk szerint négy au-
tó érkezése várható” –
mondta el az ÚMSZ-nek
Petri Csilla. A kora esti
órákban a nagyváradi Vár-
ban a nyíregyházi Mandala
dalszínház gálaestjét tekint-
hetik meg az érdeklõdõk 

Röviden

Baló Levente, Sipos M. Zoltán

„Kolozsvár centrum, és
ha az erdélyi magyarság-

nak valamilyen szimbólu-
mot kellene választanom,
akkor mindenképpen a Má-
tyás-szobrot választanám.
Mert a Mátyás-szobor talál-
kozási hely. Találkozási he-
lye a kolozsváriaknak, de ta-
lálkozási helynek kell lennie
bõvebb értelemben is” – je-
lentette ki Markó Béla szö-
vetségi elnök tegnap este a
Kolozsvári Magyar Napok
elsõ kiadásának ünnepélyes
megnyitóján. Az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és
a kolozsvári RMDSZ által
szervezett rendezvénysoro-
zatot az RMDSZ vezetõje
mellett Tõkés László, az
EMNT elnöke, házigazda-
ként Sorin Apostu polgár-
mester, illetve Németh Zsolt
magyar külügyi államtitkár
indította útjára a sétatéri
színházban tartott gálán. 

Markó szerint a kincses
városban legalább két város
van. „Kolozsvár és Cluj, de
talán Klausenburg, amely-
ben a magyarok és romá-
nok együtt élnek. De vajon
együtt élnek-e, vagy csak

egymás mellett? Meg kell
értenünk mindnyájunknak,
hogy az összefogásban csak
gyarapodunk” – zárta ün-
nepi beszédét a szövetségi
elnök.

Elsõként Gergely Balázs
fõszervezõ köszöntötte a
szép számmal összegyûlt
közönséget. „Ez a rendez-
vénysorozat a közös nyelv, a
közös hagyomány és a kö-
zös szórakozás jegyében jött
létre, kiemelendõ a közös
szócska, amely rendkívüli
fontossággal bír számunkra.
A Kolozsvári Magyar Na-
pok a találkozás alkalma az
itt élõk, a távolból hazaté-
rõk és az idegenbõl érkezõk
számára” – mondta az
EMNT középrégiós elnöke.

Az RMDSZ részérõl
László Attila alpolgármes-
ter mondott ünnepi beszé-
det. Hangsúlyozta, a ren-
dezvény az összefogás je-
gyében jött létre. „Ezennel a
város születésnapját is ün-
nepeljük” – jelentette ki.

A Kolozsvári Magyar Na-
pok tulajdonképpen már a
hivatalos megnyitó elõtt, Bá-
lint Tibor író egykori ottho-
nában, harangavatással kez-
dõdtek el. Kötõ József szín-

háztörténész, RMDSZ-es
képviselõ az író munkássá-
gát és személyiségét méltat-
ta. „Ha szenteket nem is, de
sánta angyalokat tudott te-
remteni” – mondta el a szín-
háztörténész. 

A kulturális programok so-
rában kettõs ünnepség elõzte
meg a Kolozsvári Magyar
Napok hivatalos megnyitó-
ját: kiállítás megnyitójának
és könyvbemutatónak adott
otthont a Györkös-Mányi

emlékház. A Majális utcai
emlékházban Dáné Tibor
Kálmán, az EMKE elnöke
töltötte be a házigazda szere-
pét. A festõmûvész és zeneta-
nár Györkös-Mányi Albert
munkássága elõtt tisztelgõ
intézményben a mûvész éle-
tének jó értelemben vett ket-
tõssége tükrözõdik: „A képek
ölelésébe kerül a zene” –
utalt Dáné a kiállítóterem fa-
lán függõ, zongorára nézõ
festmények „kompozíciójá-
ra”. A jelentõs átalakításon
átesett emlékház „újranyitá-
sán” Kántor Lajos méltatta a
mûvész munkásságát, és
megnyitotta a festõ egyes ké-
peit bemutató kiállítást.

Délután a Házsongárdban
egy háromszéki küldöttség
megkoszorúzta a székelyföl-
di régió jeles szülötteinek sír-
ját. „Köszönjük Háromszék
nevében a kolozsváriak meg-
hívását, azt, hogy a sepsi-
szentgyörgyi önkormányzat
és Kovászna megye tanácsá-
nak nevében itt, a Házson-
gárdi temetõben is megemlé-
kezhetünk székely nagyja-
inkról” – nyitotta meg a ko-
szorúzási ünnepséget Tamás
Sándor. A Kovászna Megyei
Tanács elnöke elmondta,

igaz, hogy Háromszék adta
ezeket a kimagasló személyi-
ségeket a kincses városnak,
de ebben a városban lettek
igazán naggyá. „Ennek szel-
lemében gondoljuk úgy,
hogy kegyeletünket méltó-
képpen róhatjuk le elõttük,
amennyiben segítünk a város
vezetõségének abban, hogy
minél sikeresebben szervez-
hessék meg idén is és a továb-
biakban is a Kolozsvári Ma-
gyar Napokat” – mondta Ta-
más Sándor.

Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere a te-
metõi megemlékezésen el-
mondta, jövõ évtõl a Kovász-
na Megyei Tanács progra-
mot indít, amelynek kereté-
ben segítenek a Házsongárdi
temetõ síremlékeinek helyre-
állításában, valamint a Ko-
lozsvári Erdélyi Múzeum-
Egyesület anyagi támogatá-
sára is ígéretet tett.  

A mai nap programkínála-
ta a kincses város újabb neve-
zetességeit helyezi reflektor-
fénybe, az érdeklõdõknek le-
hetõsége nyílik könyvtárláto-
gatásra, városvetélkedésre,
lesz humoróra, és a Farkas
utcában megnyitják a kéz-
mûves vásárt is. 

www.maszol.ro   2010. augusztus 19., csütörtök

Baloga-Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán

Spanyolországi baszk és
mexikói táncos csoportok

jelenléte jelenti az újdonsá-
got a Kolozsváron ma kezdõ-
dõ 12. Szent István-napi
Néptánctalálkozó program-
jában. A fesztivál hat napja
alatt kilenc ország mintegy
360 hagyományõrzõ fiatalja
fog fellépni.

Kultúrák találkoznak

„Azt hiszem, minden eddi-
ginél népesebb és színesebb
találkozónak nézünk elébe.
A rendezvényünknek érte-
lemszerûen lesz kötõdési
pontja a Kolozsvári Magyar
Napokkal, viszont a néptánc-
találkozó zömében különálló
rendezvénynek számít” –
nyilatkozta lapunknak
Pillich Balázs. A néptánc-
találkozó egyik szervezõjétõl
azt is megtudtuk, hogy Ko-
lozsváron kívül összesen hat
partnertelepülésen lesz jelen
a népviseletbe öltözött forga-
tag, többek közt Bánffy-
hunyadon, Bonchidán és
Magyarfenesen. A szervezõk
úgy látják, hogy a fesztivál
Erdélyben egyre fontosabb
identitásmegõrzõ és kiskö-
zösségi önszervezõdést ger-

jesztõ szerepet játszik és az
erdélyi magyar közösség
nemzetközi kapcsolatépítésé-
nek elvitathatatlan tényezõjé-
vé vált. Ugyanakkor – a foko-
zódó érdeklõdésbõl ítélve –
ma már az egyik legrango-
sabb Kárpát-medencei Szent
István-napi rendezvénnyé
fejlõdött, s az európai kisebb-
ségi és regionális kultúrák
számon tartott találkozóhely-
évé vált. A szervezõk, a
Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány, valamint a Szar-
kaláb Néptáncegyüttes, idén
is számos érdeklõdõre számí-
tanak az augusztus 19-e és
23-a között zajló eseményre. 

Elõször 
Székelyudvarhelyen

Idén elsõ ízben Székely-
udvarhelyen is megünneplik

Szent István napját, ponto-
sabban napokat, hisz a Pol-
gármesteri Hivatal három na-
posra tervezi a rendezvényt.
Bunta Levente Székely-
udvarhely polgármestere el-
mondta, Udvarhely tiszteleg-
ni kíván államalapító Szent
István királyunk elõtt, és egy
visszafogott költségvetésû, de
annál színesebb programot
állítottak össze, koncertek-
kel, sportrendezvényekkel,
elõadásokkal. – Büszkék va-
gyunk magyarságunkra, vá-
rosunkra és Szent István ki-
rályra, aki elõtt így tiszteleg
Udvarhely is, öszszegzett a
polgármester. Az ünnepség
augusztus 20-a és 22-e között
lesz megtartva és fõ helyszíne
a Kossuth Lajos utca lesz,
amelyet erre az idõszakra le-
zárnak. Pénteken, azaz hol-
nap délutántól az abásfalvi

cigányzenekart, a Keleti Szél
Szabadcsapatot, a gyer-
gyószentmiklósi Step Dance
táncegyüttest és több nép-
tánccsoportot lehet megte-
kinteni, meghallgatni és
ugyancsak pénteken halad át
a városon a Korszakváltó
Határon-túra 2010 elnevezé-
sû, mintegy 100 tagot szám-
láló kerékpáros menet. A na-
pot tûzijáték koronázza meg. 

Búcsús ünnepet ülnek

A Székelyudvarhelytõl né-
hány kilométerre fekvõ
Székelyszentkirály nevû tele-
pülésen szintén ünnepelnek a
hétvégén, vasárnap a falu
Szent István nevet viselõ
templomának búcsús ünne-
pét ülik. Bálint Elemér Imre
polgármestertõl megtudtuk,
hogy ezúttal csak kimondot-

tan a búcsúra koncentrálnak,
hisz éppen a múlt hétvégén
adott otthont a település a 14.
Szentkirályok Találkozójá-
nak, amelyen tizenkilenc
Kárpát-medencei névtestvér
képviseltette magát, mintegy
850 vendéggel. Ennek ellené-
re mégis lesz egy kiemelkedõ
esemény a búcsú estéjén, a
falubeli fiatalok elõadással
készülnek, a naphoz illõen,
István a király címmel, tudatta
a polgármester.   

Senki nem fog 
unatkozni

Testvértelepülési találko-
zóval egybekötött falunapok-
kal ünnepeli az államalapító
király napját Csíkszentkirály
lakossága. „A Csíkszent-
királyi Falunapokat tizedszer
szervezzük meg, testvértele-
püléseinkkel pedig másodjá-
ra ünnepelünk” – tájékoztat-
ta lapunkat Székely Ernõ
polgármester, aki hozzátette,
utóbbi költségeit az Európa a
polgárokért program keretén
belül megnyert összegbõl fe-
dezik. A falunapokra terve-
zett programot böngészve,
bizonyára sem a vendégek,
sem pedig a falu lakói nem
fognak unatkozni, a három
napos rendezvénysorozat
ugyanis igencsak bõséges és
színes. Minden korosztályra
gondoltak a szervezõk, a
gyermekprogramokon kívül
a kulturális eseményektõl
kezdve, a fõzõversenyen és
az utcabálon keresztül a fel-
újított római katolikus temp-
lom megáldásáig sok minden
történik majd, vasárnap pe-
dig szintén búcsú lesz
Csíkszentkirályon. 

„Magyarkodó” Kolozsvár

Szent István-napi ünnep Erdélyben

Markó Béla a hivatalos megnyitón

Néptánctalálko-
zóval, búcsúval,
színes progra-
mokkal készül-
nek Erdély-szer-
te Szent István
napjára. 

Ablakot nyit
Nagyvárad

FREE Camp, hatodszor

Az idén öt országból, 12 al-
kotó jelezte részvételi szán-
dékát a FREE Camp, nem-
zetközi, képzõmûvészeti és
tipikusan városi jellegû al-
kotótáborban, amely au-
gusztus 23-a és szeptember
3-a között zajlik Csíkszere-
dában, a Szakszervezetek
Mûvelõdési Házában, és
szeptember 2-án 18 órakor
egy zárókiállítással fejezõ-
dik be. 

Párhuzam 
múlt és jelen között

Mit gondolnak a mai ma-
gyarok, az ezer évvel ezelõt-
ti eseményekrõl, az állam-
alapításról, Szent István
életmûvérõl? – ezekre a kér-
désekre keresi a választ az
Erdélyi Magyar Televízió kü-
lönkiadású mûsora augusz-
tus 20-án, pénteken este 8-
kor. A mûsorvezetõ Lokodi
Imre, Kelemen Attila képvi-
selõvel, Oláh Dénes római
katolikus fõesperessel,
Spielmann Mihály törté-
nésszel beszélget. 

A népviseletbe öltözött zene- és táncegyüttesek nemcsak Kolozsváron vonulnak fel Fotó: Sipos M. Zoltán
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F. I.

Eladó a Realitatea-Caþaven-
cu médiatröszt jelentõs része

– röppent fel a hír kevéssel azu-
tán, hogy Robert Turcescu, a
Realitatea FM vezérigazgatója
bejelentette távozását, majd ki-
jelentette: szeptember elsejétõl
megszûnik a rádió is. Sorin
Freciu, a tröszt igazgatótanácsá-
nak az elnöke akkor a HotNews
hírportálnak azt nyilatkozta,
hogy „nem áll fenn a rádió be-
zárásának a ténye”, most vi-
szont a sajtóban olyan hírek ke-
ringenek, miszerint Sorin Ovidiu
Vîntu „darabonként” adja el a
két tévé-, három rádióadóból va-
lamint több mint tíz újságból ál-
ló médiabirodalmát és csupán a
Realitatea Tv-t tartja meg. 

A Realitatea Tv túléli?

Bukaresti lapértesülések sze-
rint a médiamogul csak a
Realitatea hírtelevíziót tartaná
meg, a többi közül semmi sem
érdekli. Sorin Freciu, a Realita-
tea-Caþavencu igazgatótanácsá-
nak az elnöke, Vîntu bizalmasa
az Evenimentul zilei címû napi-
lapnak azt nyilatkozta, hogy va-
lóban tárgyalásokat folytatnak
annak érdekében, hogy befekte-
tõket keressenek a tröszt egyes
médiumainak, de a hírtévérõl
nem mondanak le. „A Realitatea
Tv nem vált sem tulajdonost,
sem vezetõt. A tröszt többi pro-
duktumainak a helyzetétõl füg-
getlenül folyatatja sugárzását” –
hangsúlyozta Freciu. A biroda-
lom bukásának hírére a tröszt

több újságírója is bejelentette: a
konkurens Intacthoz vagy az
Adevãrul Holdinghoz igazol.

Leállt a médiagyár

Bár tavaly még a romániai
médiapiacról tovább terjesz-
kedõ, Magyarországra, Szerbiá-
ba, illetve Moldovába emigráló
SOV-birodalomról cikkezett a
sajtó, a médiavezér a napokban
azt nyilatkozta az Adevãrul címû
napilapnak, hogy „jelenleg a
médiaprojektjeit egytõl egyig le-
állította”. Az egyetlen terv, amit
végül sikerre vitt a tröszt, a 3,5

millió eurós moldovai beruhá-
zás. Chiºinãuban a tavasszal el-
indította a Publika Tv nevû hír-
és gazdasági csatornát, illetve a
publika.md nevû honlapot.

A gazdasági válság érzéke-
nyen érintette SOV trösztjét,
ami nemcsak a leállított projek-
tekkel magyarázható. A Realita-
tea-Caþavencu ellen több alka-
lommal is indítottak csõdeljá-
rást, olyan társaságok, mint a
Mediafax, a Societatea R vagy az
Attica Media. Legutóbb az AFP
Francia Hírügynökség fordult a bí-
rósághoz, hogy behajtsa 11 850
eurós tartozását. 

Megvált mesés vagyonától egy osztrák milli-
omos, hogy újra boldognak érezze magát. A
49 éves Karl Rabeder utolsó vagyontárgya,
egy 1,5 millió eurót érõ tiroli villa kedden
sorsjegy útján cserélt gazdát. Az új tulajdo-
nos egy bajorországi nõ lett, egyike annak a
21 999 embernek, akik vásároltak a 99
eurós szelvényekbõl. A 300 négyzetméteres
házhoz edzõterem, úszómedence és röplabda-
pálya is tartozik. A vagyon teher – vallja
Rabeder. Milliókat hozó cégétõl, dél-francia-
országi nyaralójától, számos kisrepülõgépé-
tõl és luxuslimuzinjától már korábban meg-
vált, jótékony célra fordítva mindenét. Las-
san kezdem magam jól és könnyûnek érezni
– mondta a sorsolás után. 
Azért egyszer kipróbálnánk mi is a milli-
omos lét sanyarúságait.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Kolozsvári Magyar Filmnapok 
a Tranzit Házban

A Kolozsvári Magyar Napok részeként
szervezik meg a Tranzit Házban a Kolozs-
vári Magyar Filmnapokat, a kolozsvári vo-
natkozású filmek seregszemléjét, ahol na-
ponta 18 és 24 óra között vetítenek filme-
ket. A programban szerepelnek a kolozs-
vári filmes mûhelyek: az Argo, a Film-
tett–Duna Mûhely, a Kolozsvári Televízió, a
Sapientia EMTE, a Transindex TV, a
Videopontes alkotásai. Emellett Kolozsvár
olyan neves személyiségeirõl is vetítenek
portrékat, mint Bodor Ádám, Fischer Ist-
ván vagy Orosz Lujza. A kolozsvári film-
készítés múltjáról Janovics Jenõ Világrém
(1920) és Fischer István Legalább Európát
(1972) címû filmje tanúskodik. A program-
ból nem maradnak ki a játékfilmek sem:
Ferenczi Gábor A barátkozás lehetõségei,
Jakab-Benke Nándor Antigoné és Tompa
Gábor Kínai védelem címû alkotását vetítik.
Emellett szerepelnek a programban fiatal
alkotók munkái, dokumentumfilmek, ani-
mációs és kisjátékfilmek is. 

Omladozik Vîntu birodalma
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................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

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

✁

Vásárolnék Székelyudvarhelyen 2 szobás össz-

komfortos családi házat a központhoz közel, va-

lamint 12 személyes ezüst étkészletet.

Eladók kalapos mesterséghez használt formák,

hazai és világirodalmi régi könyvek gyûjtõknek.

Kapcsolatot keresek numizmatika és bélyeggyûj-

tõkkel. Telefon: 0255-257 476. 18 óra után.

Apróhirdetés

Zsazsa, a házasságrekorder
ÚMSZ

Hollywood legismertebb, leg-
hírhedtebb magyarja minden

bizonnyal Gábor Zsazsa, akit
egy hónapja tartó, végzetesnek
tûnõ betegsége ismét a pletyka-
lapok (de nem csak) hasábjaira
avanzsált. A 94 (?) éves színész-
nõ nem akarta, hogy újabb mû-
tét hajtsanak végre rajta, és hét-
fõn elhagyta az õt kezelõ kali-
forniai kórházat, miután vasár-
nap papot hívatott kórházi ágyá-
hoz, hogy feladja neki az utolsó
kenetet.

Zsazsáról nem tudni, hogy
pontosan mikor született,
ugyanis minél több évet tud ma-
ga mögött, annál késõbbre teszi
a születési dátumát – a leghihe-
tõbb 1919. február 6-a. Kilenc-
szer kötött házasságot (1937-
ben mondta ki az elsõ igent) és
hétszer vált el. Férjei – akik kö-
zött olyan hírességet említhe-
tünk, mint Conrad Hilton, Ge-

orge Sanders, Jack Ryannel,
Frederic von Anhalt – révén
egyre vagyonosabb lett. És

emellett bekerült a Guinness-
rekordok könyvébe, mint a leg-
több igent kimondó díva. Emel-

lett õ tartja a legrövidebb sztár-
házasság rekordját is, a „bot-
ránykirálynõnek” 24 óra kellett
ahhoz, hogy férjhez menjen,
majd meggondolja magát.

Gábor Zsazsa az 50-es, 60-as
évek nagy sztárja volt, színész-
nõként lett ismert az Egyesült
Államokban. Elsõ filmszerepét
a Lovely to Look at (1952) címû
filmben játszotta, majd a
Ginger Rogers fõszereplésével
készült We’re Not Married!-ben
szerepelt.  Az Oscar-díjas John
Huston rendezte Moulin Rouge-
ban már a nõi fõszereplõként
tûnt fel a mozivásznon. 1953-
ban a Lili címû musicalben Mel
Ferrer oldalán szerepelt. 1958-
ban Orson Welles A gonosz érin-
tése címû filmjében játszott. Ezt
követõen 65 filmben szerepelt
kisebb-nagyobb szerepekben.
Legutolsó szerepét 1993-ban,
76 évesen a Beverly Hill-dili cí-
mû amerikai vígjátékban ját-
szotta. 

Gábor Zsazsa Magyarországról avanzsált Hollywood csillagai közé

Sztársarok

Szalai: lesz sajtószabadság
MTI

Szalai Annamária, a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Ható-

ság (NMHH) elnöke az ATV
Egyenes beszéd címû mûsorában
kedd este azt mondta: a sajtó-
szabadság korlátozására nincs
szándék, s az egy XXI. századi
demokratikus jogállamban, ahol
rengeteg televízió- és rádióadó,
nyomtatott és internetes lap mû-
ködik, lehetetlen is. Az NMHH
kilenc évre megválasztott elnöke
arra is kitért, hogy az Ország-
gyûlés elõtt lévõ „médiaalkot-
mányból” egy, az elõterjesztõ
által is támogatott módosító in-

dítvánnyal kivették a válaszadá-
si jogot megalapozó rendelke-
zést. Mint mondta, noha az Eu-
rópai Unió médiairányelve elõ-
írja egy hasonló intézkedésnek a
nemzeti jogrendbe illesztését, az
megtörténhet a polgári törvény-
könyv módosításakor is. 

Hangsúlyozta ugyanakkor,
hogy a vélemények „korrigálá-
sától” sem kell félni, mivel az
csak meghatározott esetekben és
eljárással válhatna lehetségessé
a késõbbiekben is. 

„Valaki komolyan mondja,
hogy a Washington Postnak eszé-
be jut, hogy a médiatörvényrõl
írjon?” – fogalmazott Szalai An-

namária, megerõsítve: vélemé-
nye szerint a magyarországi mé-
diaszabályozást kifogásoló kül-
földi újságcikkek mögött sok
esetben jó nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkezõ hazai politiku-
sok állnak. A médiahatóság el-
nöke kérdésre ismét kijelentette:
nem vonják össze a közszolgálati
médiumokat, helytelennek tartja
azonban, hogy azok egymással
versenyeznek. Ezért a megalko-
tandó közszolgálati kódex rögzí-
teni fogja az egyes közmédiumok
feladatait, így a nézõk számára is
világossá válhat például az, hogy
mi a közszolgálati tévécsatornák
profilja. 

Robert Turcescu után most Sorin Ovidiu Vîntu is „csak néz ki a fejébõl”

„A jövõ év talán még nehezebb lesz, mint az idei” – véli Marius
Hagger, a Ringier Románia vezérigazgatója, aki szerint a médiapiac
újabb hanyatlása már idén õsszel elkezdõdik – írja a money.ro. Hag-
ger jövõre újabb médiumok megszûnésére számít, szerinte ugyanis
ha nem konszolidálódik a piac, a reklámozók nem tudnak eltartani
ennyi tévét, rádiót, nyomtatott és online lapot. Cosmina Noaghea,
a Mediafax vezérigazgatója úgy véli, csak akkor éli túl a sajtó az el-
következõ évet, ha minõségi anyagokat nyújt a fogyasztóknak.
Tiberiu Lovin szabadúszó médiaszakember szerint ilyen szempont-
ból biztos túlélõnek tekinthetõ az Adevãrul Holding.

2011 – a sajtóéra vége?

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti

központba kollégákat keres iirrooddaavveezzeettõõii  mmuunnkkáárraa.

Magyar nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ köny-

velés ismerete elõny, önálló munkavégzés, hosz-

szútavú karrier lehetõség. Várjuk az önéletrajzo-

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

e-mail címre. 
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6.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
7.20 Miért ferde a ke-
reszt a Szent Koronán?
7.45 Hol vagy, 
István király...
7.55 Carlo és vendégei
8.30 Virágkarnevál
2010. Debrecen (élő)
8.42 Palacsintás király
(mesejáték)
9.40 Virágkarnevál
2010. Debrecen (élő)
10.00 Állami zászlófelvo-
nás
10.30 Virágkarnevál
2010. Debrecen (élő)
12.45 Híradó
13.05 Virágkarnevál
2010. Debrecen 
(élő)
14.00 Beszédet mond 
Dr. Schmitt Pál 
köztársasági elnök 
(élő)
15.00 Abigél 
(magyar rom. kalandf., 1.
rész, 1978)
16.15 Virágkarnevál
2010. Debrecen (élő)
18.00 Szent Jobb körme-
net (élő)
19.30 Híradó
20.30 Lúdas Matyi
22.15 Tánckrónika Dózsa
György tetteiről
23.55 Sporthírek
0.00 Biharország
1.05 Híradó (ism.)

TV2, 20.00
Made in Hungaria

A hatvanas évek elején a magyar fiatalokat elbűvölte Ame-
rika: a rágógumi, a kóla és a rock and roll. Mindenki arról ál-
modozott, hogy disszidálni fog. Miki viszont visszatér Buda-
pestre, hogy megvalósítsa álmát és ő legyen az új Jerry Lee
Lewis. A régi barátai azonban elfordulnak tőle, az új vezért,
Rönét, a csókkirályt követik. A szerelme, Vera is új fiúval jár.

RTL Klub, 20.00
101 kiskutya

Roger és Anita a parkban ismerkednek össze kutyáiknak kö-
szönhetően. Szerelem első látásra, akárcsak a két dalmata
között, akik hamarosan 101 pöttyös kiskutyával állítanak
haza. Az idillnek azonban hamar vége szakad, a velejéig go-
nosz Szörnyella De Frász (Glenn Close) szemet vet a jószá-
gokra, és elrabolja a kiskutyákat, hogy újabb szőrmebundát
varrathasson magának.

m2, 23.05
Retúr

„Hetven év felett, nyugdíjasként legfeljebb a MÁV gondol az
emberre - például ingyen utazási lehetőséget ad neki. A film-
beli öt vagány ki is használja: este beszállnak egy jó messzi-
re szaladó személybe és reggel – újra Pesten – kiszállnak be-
lőle. Nem mindegyikük hajléktalan, de ha már olyan jól ösz-
szejöttek, legalább elütik az időt – traccspartival, életük tör-
ténetének elmesélésével.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel Közéleti
műsor
10.00 A Köztársaság Lo-
bogójának felvonása Köz-
vetítés a budapesti Kos-
suth térről
10.20 Az összefogás nap-
ja
12.00 Schmitt Pál köztár-
sasági elnök ünnepi beszé-
de Közvetítés a Hősök te-
réről
12.20 A honvédtisztek es-
kütétele
13.40 Híradó
13.50 Az összefogás nap-
ja
16.30 Kenyérünnep és
aratófelvonulás
17.20 Híradó
18.00 Ünnepi szentmise
és Szent Jobb körmenet
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Az összefogás nap-
ja
22.00 Tűzijáték
22.35 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
23.05 Retúr (magyar f.
dráma, 1996)
0.30 A Hortobágy legen-
dája (magyar f. dráma,
2007)
1.50 Zodiákus
2.20 Ez történt Ma reggel
(ism.)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne. Kaleido Star, 
Rupert maci, 
Stuart Little, 
A komisz aranyhal, 
Hupikék törpikék
9.40 Scooby-Doo. Kaló-
zok a láthatáron
11.00 Értelem és érze-
lem 
(am.-angol rom. film,
1995)
13.50 Nászút az anyám-
mal (am. vígj., 2006)
15.35 Majom bajom
(am.-német családi vígj.,
2004)
17.20 Az örömapa 
(amerikai vígjáték, 1991)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 101 kiskutya 
(am. családi film, 1996)
21.50 Ünnepi tűzijáték
2010
Műsorvezető. 
Dusicza Ferenc és 
D. Tóth András
22.30 Csak szex és más
semmi 
(magyar vígjáték, 2005)
0.30 Portré otthon 
- Cserhalmi György
1.10 Ezüstsólyom 
(hongkongi akciófilm,
2004)
3.00 ittHON 
- Belföldi utazási magazin
3.20 Autómánia (ism.)

7.00 Tv2 matiné 
(ism.)
Benne. Levelek Félixtől,
Bajkeverő majom, 
Jumanji
10.20 Két testvér 
(francia-angol kaland-
film, 2004)
12.00 Tappancsok
(auszt.-angol családi víg-
játék, 1997)
13.35 Salamon 
király kincse 
(amerikai kalandfilm,
1985)
15.35 Krokodil Dundee
(ausztrál vígjáték, 1986)
17.20 Krokodil Dundee
2. (ausztrál-amerikai ka-
landfilm, 1988)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Made in Hungaria
(magyar zenés vígjáték,
2009)
22.15 Peacemaker 
(amerikai akciófilm,
1997)
Sz.: George Clooney,
Nicole Kidman, 
Armin Mueller-Stahl,
Marcel Iureş
Közben. Kenósorsolás
0.40 Csodás álmok jön-
nek (amerikai filmdráma,
1998)
2.25 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
2.50 Animációs filmek

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

9.35 Gyilkos sorok 10.35
Dilis detektívek 11.25 Ha-
lottnak a csók (sorozat)
12.15 Hazudós Jakab
(am.-magyar-francia film-
dráma) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 17.00 Alice
új élete (sorozat) 18.05
Főzz élőben Gordon Ram-
say-vel 19.05 Halottnak a
csók (sorozat) 20.00
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Gyilkos számok 22.20
Casting minden (magyar
zenés film)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
17.00 Pontos sportidő
Ioana Cosma-val 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
Vali Moraru műsora
20.00 World Poker Tour
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Playmate of the
year 0.30 Hírek

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

6.40 Félix és Rose (fr.-an-
gol vígjáték) 8.05 Szörför-
dög (fr. vígjáték) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00
Féktelen száguldás (am.
akciófilm) 14.40 Mesék a
folyópartról (anim. film)
16.10 Télapóka (am. rom.
vígjáték) 17.50 Hangya
boy (am. animációs film)
19.25 Kelly hősei (jug.-am.
háborús filmdráma) 22.00
Crank - Felpörögve (ameri-
kai akciófilm) 23.35 Kopo-
nyák (amerikai thriller)

8.00 Vacanta Mare 9.00
Teleshopping 9.30 Sztárok
inkognitóban 10.30 Ezüst-
szerelem (sorozat) 12.30
Hírek 13.15 Orvosok (soro-
zat) 14.45 Legyél az
enyém 17.00 Aliye (sor.)
18.45 A nap híre 19.00 D-
Hírek 19.45 Házasulandó
fiam van 20.30 Szemek az
árnyékban 21.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.30 Bökkenő
(amerikai sci-fi) 0.30 Ter-
rorjárat (amerikai kataszt-
rófa film)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Fájdalmas em-
lékek (am. filmdráma)
12.00 Amy-nek ítélve (so-
rozat) 13.00 Őrangyal (so-
rozat) 14.00 Nash Bridges
15.00 Titkos kötelék (am.
ilmdráma) 17.00 Gyanús
szerelem (am.-kan. filmdrá-
ma) 19.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 20.00 Nash
Bridges 21.00 Őrangyal
(sorozat) 22.00 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 0.00
Túlélni egy tévedést (kan.
krimi)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel Közéleti
műsor
10.00 A Köztársaság 
Lobogójának felvonása
Közvetítés a budapesti
Kossuth térről
10.20 Az összefogás 
napja
12.00 Schmitt Pál köztár-
sasági elnök ünnepi beszé-
de Közvetítés a Hősök te-
réről
12.20 A honvédtisztek 
eskütétele
13.40 Híradó
13.50 Az összefogás 
napja
16.30 Kenyérünnep és
aratófelvonulás Közvetí-
tés a budapesti Clark
Ádám térről
17.20 Híradó
18.00 Ünnepi szentmise
és Szent Jobb körmenet
20.30 Híradó
20.50 Sporthírek
21.00 Az összefogás 
napja
22.00 Tűzijáték
22.40 István, a király
0.30 Hírek
0.35 Memento
0.45 A Hídember (magyar
történelmi f., 2002) (ism.)
3.05 A Tihanyi Bencés
Apátság 
(dokumentumf.)

7.00 Hírek
7.30 80 festménneyl a vi-
lág végén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia (sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
9.10 Nézd Románia!
9.15 Átváltozás
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 100%-ban garantált
12.05 Történelmi emlé-
kek
12.15 A mágikus szem
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.20 Descriptio 
Moldaviae
15.50 Jó mint az élet!
(ism.)
16.20 Közelebb hozzád
16.50 Expo Shanghai
2010
17.50 Vizor monden
18.20 Történelmi emlékek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Zene és hagyo-
mány
23.00 La commanderie
(fr. sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(am. sor.)
1.50 Expo Shanghai 2010
(ism.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fantaghiro, a harcos
hercegnő 4. (olasz fantasz-
tikus kalandf.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Greystoke - Tarzan,

a majmok ura 
(angol kalandf., 1984)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Halálos árulás 
(kan. f. dráma, 2003)
19.00 ProTv hírek
20.30 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
22.30 Agyő, nagy Ő! 
(amerikai vígjáték, 2007)
1.00 Greystoke - Tarzan, 
a majmok ura 
(angol kalandf.) (ism.)
2.45 Agyő, nagy Ő! 
(amerikai vígj.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex műsora
10.00 Xena a harcos her-
cegnő (amerikai kaland
sor.)
11.15 Columbo: Pillangó a

sötétség árnyékában 
(amerikai krimi, 1994)
13.00 Híradó, Sport
14.00 A sárkány nyomá-
ban (amerikai fantasy)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük –
reality show
17.45 Bemutatlak a szüle-
imnek
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Alina Petrescu műsora
20.30 Liga 1: Rapid - Glo-
ria Bistriţa labdarúgó mér-
kőzés
22.30 Rémálmok gyilkosa
(amerikai thriller, 1996)
0.30 Max Havoc és a sár-
kány átka (amerikai akció-
film, 2004)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Az első nap (sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége vendéglátó
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Míg a halál el nem
választ 
(francia-am. krimi, 1992)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap 
– reality show
15.30 Kiss FM sál 
– szórakoztató műsor
16.00 Nyitott szemmel

(am. krimi, 1998) (ism.)
18.00 Hírek, időjárás
19.00 Sport
19.30 Mestersége vendég-
látó – reality show
20.30 Időstoppolók (ameri-
kai sci-fi kalandfilm, 2002)
22.30 Hart háborúja (ame-
rikai háborús dráma, 2002)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Időstoppolók (ameri-
kai sci-fi kalandf.) (ism.)

7.00 Chop Shop 
- A londoni műhely
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
úton
9.30 Hogyan működnek 
a gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Nagy durranások 
- Foxberg
12.00 Gigászi építmények
13.00 A túlélés törvényei
– Szibéria
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
– Franklin sárkánya
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Mocsári favágók
20.00 A túlélés törvényei
- Ember a vadonban
21.00 Hogyan készült? -
Csavarhúzók
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Chris Ryan bemu-
tatja: Rendőrségi 
elit alakulatok
23.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza
0.30 Nagy durranások
1.30 Tornádók nyomában
- A vihar
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei -
Patagónia

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
7.55 Győzd le az árvízet
8.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010 (ism.)
9.00 Az ajándék (auszt.
sor.)
10.00 Hírek
10.15 Lehet, hogy nem
tudtad
10.30 Gitárok ideje
(ism.)
12.00 Hírek
12.45 Két dojnázó
13.15 A románok kincse
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
17.30 Románia-Izrael ké-
zilabda mérkőzés (live)
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.00 A törvény ereje
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek
23.10 Sugababes 
koncert
0.20 Szex és tabuk 
a mozikban
1.20 Rög a vérben 
(angol sorozat)
3.05 A törvény ereje
–talk show (ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
2010. augusztus 20.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Huba nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Huba magyar eredetû
férfinév, jelentése ismeret-
len.
Holnap István napja van.

Évfordulók
• 1839-ben a francia kor-
mány közkinccsé tette a
fényképezést, mint képal-
kotó találmányt.
• 1919-ben Afganisztán el-
szakad Nagy-Britanniától,
és függetlenné válik.
• 1939-ben szerzõdött lo-
vásznak, Pejacsevich Já-
nos grófhoz, Aperianov
Zakariás, minden idõk leg-
több derby gyõzelmét ara-
tó tréner. 16 lovával nyert
Magyar Derby-t.
• 1944-ben felkelés tört ki a
német megszállók ellen
Párizsban.

Vicc 
Megy a hadihajó az óceá-
non, amikor a kapitány
fényt lát a távolban. A rá-
dióhoz lép, majd a kap-
csolat felvétele után utasí-
tást ad:

– Itt a USS Missouri, Önök
felé haladunk, térjen ki jobb-
ra 5 fokot!
– Nem, Önök térjenek ki
jobbra 15 fokot!
– Ha jót akar, azonnal térjen
ki, én a USS Missouri kapitá-
nya vagyok!
– Én meg a világítorony õre!

Recept
Tejszínes hal sajttal
Hozzávalók: 1 csomag ten-
geri halfilé, 1 tk fehérbors, 1
tk delikát 8, 1 fõzõtejszin, ke-
vés fokhagymakrém, 25 dkg
trapisztasajt, de lehet kara-
ván is.
Elkészítés: Egy kisebb mére-
tû tepsit kiolajozunk, belefek-
tetjük a halfiléket amit elõzõ-
leg a fokhagymakrémmel át-
dörzsöltünk, a borssal, deli-
kát 8-cal megszórjuk, a fõzõ-
tejszínnel leöntjük és rászór-
juk egyenletesen a reszeltsaj-
tot. Én kb. 20 percet állni ha-
gyom mielõtt az elõmelegí-
tett sütõbe tolom. Aranysár-
gára sütöm, még legyen leve.
Sültburgonyával tálalom.
Nagyon finom és egyszerû-
en, gyorsan elkészíthetõ.

2010. augusztus 19., csütörtök   www.maszol.ro

A katonai törvényszék olyan
az igazságszolgáltatás számá-
ra, mint a katonai zene a zene-
mûvészet számára. Attól, hogy
valami a helyén van és mûkö-
dik, még nem lesz sem szép,
sem igazságos. Ezért nem lehet
a katonai törvényszék soha tel-
jes igazságszolgáltatás és a ka-
tonai zene mûvészet: mindket-
tõbõl hiányzik a szabadság,

mindkettõ egy legfelsõ érv, a gyõ-
zelem alá van rendelve. Mindig,
amikor a családban katonásan
viselkedünk, a gyõzelem remé-
nyében éppen azt vesszük el, ami
mûvészivé tehetné családunk éle-
tét: a szabadságot. A legszebb vi-
rágot pedig éppen rendezetlensé-
ge, aszimmetriája teszi széppé és
egyedivé. Ez pedig nem káosz,
csak a szépség szabadsága.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kitûnõ napra van kilátásuk a
Kos-jegyûeknek. Nekiláthat a ré-
gi tervei megvalósításának, ami
most biztos sikerrel jár.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kimondhatatlan vágyat érez va-
lami új, szokatlan, kellemes do-
logra. Háborgó lelkére gyógyírt
jelent egy boldog találkozás régi
ismerõssel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy nehéz munkafolyamatnak
jutott a végére, amitõl megnyu-
godott. Magán- és szerelmi életé-
ben kiegyensúlyozott.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Párja szeretne Önnek örömet sze-
rezni egy kirándulással. Lehet,
hogy Ön szívesebben maradna
otthon, de nem fogja megbánni,
ha enged az unszolásnak.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Hagyja házon kívül a gondokat
és kapcsolódjon ki néhány nap-
ra. Az ünnep jó alkalmat jelent a
rokonok meglátogatására is.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nincs betervezett programja,
mégsem fog unatkozni. Egymást
érik az események. Egy kérdésre
azonban nem talál választ, vagy
csak a kudarcot nem akarja tu-
domásul venni?

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma egészen bizonyosan jobb láb-
bal kel fel. Úgy érzi, párja még
mindig képes Önt meglepni.
Szent István ünnepén most min-
den rózsásnak tûnik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az ünnepi rendezvények kedvez-
nek a romantikus helyzetek ki-
alakulásának. Ha éppen barátot
keres, erre itt van a legnagysze-
rûbb alkalom.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A munkának sosincs vége, de
legalább az új kenyér ünnepén
álljon meg egy pillanatra. Hi-
szen, aki nem képes ünnepelni,
az dolgozni sem tud igazán!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Állandóan a pénzügyek körül
járnak gondolatai. Most a felté-
teleket Ön diktálja. Figyeljen na-
gyon a közlekedésre, veszélyes
helyzetekkel találkozhat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy utazás során olyan emberek-
kel találkozhat, akikkel egy hul-
lámhosszon gondolkodnak. Az
ismeretségekbõl barátságok szö-
võdhetnek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Érdekes információk birtokába
jut. Bizalmas beszélgetés során
feloldódnak a korábbi feszültsé-
gek. Felülkerekedik a mélypon-
ton.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Fogynak az utóbbi há-
rom év sikercsapatának,

az Unirea Urziceni-nek a so-
rai. Mihai Stoica menedzser
és Narcis Rãducan sport-
igazgató után Roni Levy is
lemondott, de az izraeli
edzõ csak a Hajduk Split el-
leni Európa Liga-mérkõzé-
sek után távozik a ialomiþai-
aktól. „Lemondtam, mert az
anyagi gondok miatt már
nem tudtam motiválni a já-
tékosokat” – magyarázott a
szakember. 

Most a játékosok következ-
nek, hiszen úgy tûnik: Gigi
Becali mégsem mondott le a
bãrãgani gárda legjobbjainak
megszerzése gondolatáról. A
Steaua tulajdonosa sokallta a
Marius Bilaºcóért, George
Galamazért és Iulian Apos-
tolért kért 2,5 millió eurót, de
habozás nélkül lepengetne
értük másfélmilliót. Most a
labda Dumitru Bucºaru
Unirea-tulajdonos térfelén
van, hiszen neki van nagy
szüksége pénzre. Ilie Dumit-
rescu, a Steaua új edzõje elis-
merte, hogy remek keret áll a
rendelkezésére, de figyelmez-
tette Becalit, hogy sérülések
esetén gondok lehetnek. 

A csapattulajdonos rend-
kívül elégedett új trénerével,
aki, mint mondja, máris
támadószellemûbbé változ-
tatta az együttes játékát.
Becali szerint Piþurcã Steau-
ája többet birtokolta a lab-
dát, viszont nem volt vará-

zsa és sok gólhelyzete sem.
A Brãneºti elleni tetszetõs
játék és a tapasztalt küzdõ-
szellem lassacskán vissza-
hozhatja a még mindig do-
hogó szurkolókat, és ez Du-
mitrescu egyik fõ célja is a
Ghencea úton.    

Az annak idején Argentí-
nának két gólt is lõtt egykori
válogatottra nehéz idõk vár-
nak, hiszen bõ három hét le-
forgása alatt öt komoly erõ-
próba vár az együttesre. A
bajnoki pontvadászatban a
Vaslui (idegenben), a Temes-
vár (otthon) és az Urziceni
(idegenben) következik, s
holnap és jövõ csütörtökön
pedig a Grasshoppers Zü-
rich elleni EL-selejtezõk. Je-

lenleg a Steaua negyedik a
bajnokságban, ahol õrzi ve-
retlenségét, és tagja a négyes
élbolynak.      

Nagy az elégedetlenség
viszont Kolozsváron, ahol a
CFR 1907 házatáján edzõ-
váltásról suttognak. A csap-
at vezetõsége szeptember el-
sejéig adott haladékot And-
rea Mandorlininek, hogy
rendezze a bajnokcsapat so-
rait. Az olasz mestertõl hat
pontot várnak a Sportul
Studenþesc és a Pandurii elle-
ni mérkõzéseken, különben
fel is út, le is út. Iuliu
Mureºan klubelnök aggódik,
hogy a Dinamo máris öt
hosszal megugrott, és úgy
gondolja, hogy ennél na-

gyobb ponthátrány komoly
veszélybe sodorhatja a baj-
noki cím megszerzésének
célkitûzését.  

A Rapidnál is feszült a
helyzet, miután a giuleºti-i
gárda 0-2-rõl vesztett a Dina-
móval szemben, és vissza-
esett a középmezõnybe. A
játékosok azért orrolnak Ma-
rius ªumudicára mert az
edzõ nyilvánosan is õket tet-
te felelõssé a kudarcért. Sze-
rintük az edzõ okolható a ve-
reségért, és ezt nyilatkozta
Dinu Gheorghe klubelnök
is. „Andone zsinórban hetet
vesztett a Dinamóval, és sen-
ki sem marasztalta el a veze-
tõségbõl” – védekezett a tré-
ner. 

Röviden
Kovács Katalin 
történelmet írhat 

A mától vasárnapig tartó
poznani kajak-kenu világbaj-
nokságon Kovács Katalin
minden idõk legeredménye-
sebb versenyzõje lehet
amennyiben egy versenysáz-
mot megnyer. Az eddig 27
arannyal , a német Birgit
Fischerrel holtversenyben el-
sõ Kovács három számban
indul a lengyelországi sereg-
szemlén, ahol Magyarország
37 sportolóval képviselteti
magát. 

Ismét kikaptak 
a magyarok 

A magyar nõi vízilabda-vá-
logatott második mérkõzé-
sén is vereséget szenvedett
az Új-Zélandon zajló Világ-
kupán, miután 11-8-ra kika-
pott a kínai csapattól. Utolsó
csoportmérkõzését a görö-
gökkel vívja Petrovics Má-
tyás szövetségi kapitány
együttese. Tegnapi eredmé-
nyek: Kanada–Görögország
11-3, Ausztrália–Egyesült
Álamok 7-5, Oroszor-
szág–Új-Zéland 13-9. 

Szávay gyõzelemmel
tért vissza

Gyõzelemmel tért vissza kö-
zel egyhónapos kihagyás
után a montreali, kétmillió
dollár összdíjazású kemény-
pályás tornán Szávay Ágnes:
a nyitófordulóban a világ-
ranglista 37. helyezettje 6-4,
6-7, 7-6 arányú gyõzelmet
aratott az argentin Gisela
Dulko felett. 

Darabokban az Urziceni

Mihai Stoica menedzser és Narcis Rãducan sportigazgató után Roni Levy vezetõedzõ is lemondott
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T. J. L.

Négy román és két ma-
gyar csapat érdekelt ma

a labdarúgó Európa Liga-
selejtezõ 4., utolsó forduló-
jának elsõ mérkõzésein, a
párharcok tétje a csoport-
körbe kerülés. 

Az FC Vaslui a francia
OSC Lille-t fogadja, a talál-
kozóról a Digi Sport számol
be élõben, 20 órai kezdettel.
A moldvai együttes eddig 5
pontot gyûjtött a Liga 1-ben,
a franciák pedig hazai gólnél-
küli döntetlennel rajtoltak az
új pontvadászatban. A Pro
Tv 20.45-tõl közvetíti a
Steaua–Grasshoppers Zürich
mérkõzést. A bukaresti gárda
tagja a 10 pontosok élbolyá-
nak, a svájci „szöcskék” pe-
dig elõször nyertek a bajnok-
ságban, ahol 5 ponttal a 8.
helyen állnak. Ilie Dumitres-
cu edzõ szerint döntõ lehet a
továbbjutás szempontjából,
ha a Steaua nem kap gólt a
Ghencea úton. Az Unirea
Urziceni Splitben mérkõzik
meg a Hajdukkal, a 21.30-
kor kezdõdõ meccset a Digi
Sport Plus közvetíti élõben.
A négy forduló után nyeret-
len és mindössze kétpontos
ialomiþaiak a horvát bajnok-
ságban listavezetõ, legutóbb
idegenben 5-0-ra nyert csa-
pattal állnak szemben. 

Százezer eurós prémiu-

mért lépnek pályára a temes-
váriak, akik a világ egyik leg-
gazdagabb együttesével, az
angol Manchester City-vel
találkoznak. A négy forduló
után veretlen, hatpontos te-
mesváriak ellenfele gólnélkü-
li remivel indult a Premier
League-ben, a Tottenham
Hotspurs vendégeként.    

A magyar Soproni Ligá-
ban címvédõ és most is lista-
vezetõ Debreceni VSC a bol-
gár Liteksz Lovecset fogadja
20 órai kezdettel, Nyíregyhá-
zán. A hajdúsági gárda ellen-
fele második országa élvona-
lában, három mérkõzés után
veretlen. 

A magyar pontvadászat-
ban kilencedik Gyõri ETO
FC az új edzõvel, Vahid
Halilhodziccsal érkezõ Dina-
mo Zágráb ellen lép pályára,
22 órai kezdettel. Utóbbi két
mérkõzést a magyar Digi
Sport sugározza élõben.  

Két EL-mérkõzést már
kedden lejátszottak: Arisz
Szaloniki (görög)–Austria
Bécs (osztrák) 1-0, Besiktas
(török)–HJK Helsinki (finn)
2-0. A mai mûsor: Szibir No-
voszibirszk (orosz)–PSV
Eindhoven (holland), BATE
Boriszov (fehérorosz)–Marí-
timo (portugál), Paris Saint-
Germain (francia)– Maccabi
Tel-Aviv (izraeli), Bayer Le-
verkusen (német)–Tavrija
Szimferopol (ukrán), CSZKA

Moszkva (orosz)– Anor-
toszisz (ciprusi), Rapid Bécs
(osztrák)–Aston Villa (angol),
Slovan Pozsony (szlovák)–
VfB Stuttgart (német), Omo-
nia Nicosia (ciprusi)–Me-
taliszt Harkov (ukrán), AIK
Solna (svéd)– Levszki Szófia
(bolgár), Dnyipro Dnyepro-
petrovszk (ukrán)–Lech Poz-
nan (lengyel), OB Odense
(dán)–Motherwell (skót), Fe-
yenoord (holland)–Gent (bel-
ga), Galatasaray (török)–
Karpatij Lvov (ukrán), Ra-
cing Genk (belga)–FC Porto
(portugál), Palermo (olasz)–
NK Maribor (szlovén), Club
Bruges (belga)–Dinamo Min-
szk (fehérorosz), CSZKA
Szófia (bolgár)–The New
Saints (walesi), Lausanne
(svájci)–Lokomotiv Moszkva
(orosz), PAOK Szaloniki (gö-
rög)– Fenerbahce (török), Li-
verpool FC (angol)–Trabzon-
spor (török), Celtic (skót)–
FC Utrecht (holland), Napoli
(olasz)–IF Elfsborg (svéd),
Getafe (spanyol)–APOEL
Nicosia (ciprusi), Dundee
United (skót)–AEK Athén
(görög), AZ Alkmaar (hol-
land)–FK Aktobe (kazah),
Borussia Dortmund (német)–
FK Karabah (azeri), Sturm
Graz (osztrák)–Juventus To-
rino (olasz), Sporting Lissza-
bon (portugál)–Bröndby (dán),
Villarreal (spanyol)–Dnyepr
Mogiljev (fehérorosz). 

Európa Ligás esélytelenség
Kosárlabda 

T. J. L.

Montenegrói vereséggel
folytatta szereplését az

Európa-bajnoki selejtezõben
a magyar nõi kosárlabda-vá-
logatott, miután ötödik mér-
kõzésén, kedden este 75-73-ra
kikapott Cetinjében. Nagy-
szünetben 43-38-ra vezettek
Székely Norbert tanítványai,
az utolsó tíz perc elõtt vi-
szont már 59-54-re a házigaz-
dák. A 39. percben ismét
utolérték ellenfeleiket a ma-
gyarok (71-71), de a hajrát el-
bukták. A találkozó hõse a
32 pontot szóró Fegyverneky
Zsófia lett. A B csoport má-
sik mérkõzésén: Bulgária–
Törökország 60-63, miután a
vendégek 18 pontos hátrány-
ból fordítottak. Augusztus
20-án, pénteken magyar–bol-
gár és török–finn párharco-
kat rendeznek, ezeket meg-
elõzõen a sorrend: 1. Monte-
negró 10 pont/5 mérkõzés,
2. Törökország 9/5, 3. Bul-
gária 7/5, 4. Magyarország
6/5, 5. Finnország 4/4. 

A B csoportba osztott ro-
mán válogatott újabb súlyos
vereséget szenvedett, ezúttal
Rumában kapott ki 87-52-re
Szerbiától. Harmincas dobó-
százalékkal és 28 eladott lab-
dával a Mandache-gárda
nem számíthatott többre a

magassági fölényben levõ
szerb válogatottal szemben.
A trikolórok pontjain Stoe-
nescu (10), Pavel (10), Pas-
calau (5), Diaconu (5), Uiuiu
(5), Pop (5), Ciocan (4),
Marginean (4), Mandache (2)
és Mészáros (2) osztozott,
míg a másik oldalon Mak-
szimovics 22, Knezevics 16,
Milovanovics 14, Matics pe-
dig 12 pontig jutott. Pénteken
Bukarestben Izrael az ellen-
fél, mely 71-66-ra nyert Rigá-
ban Lettország ellen. A cso-
portban Izrael (4 pont) vezet
Lettország (3), Szerbia (3),
Románia (2) elõtt.  További
eredmények: Hollandia–Lit-
vánia 67-80 (A), Horvátor-
szág–Olaszország 74-63 (A),
Szlovákia– Ukrajna 82-53
(C), Németország–Nagy-Bri-
tannia 63-72 (C).  

A nõihez hasonlóan a ma-
gyar férfi válogatott is negye-
dik vereségét szenvedte el,
miután Birminghamben 66-
64 arányban maradt alul a
britekkel szemben. Félidõben
37-22-re vezettek a házigaz-
dák, a magyar hajrát kis híján
siker koronázta. Mészáros
Lajos csapatából Lóránt (17),
Horváth (14) és Fodor (10)
szerezte a legtöbb pontot. A
csoport másik mérkõzésén:
Macedónia–Ukrajna 71-55.
A magyarok pénteken a ma-
cedónokat fogadják Szolno-
kon. A csoportban a britek

(10 pont) vezetnek a macedó-
nok (9), az ukránok (6), a ma-
gyarok (6) és a bosnyákok (5)
elõtt. További eredmények:
Izrael–Olaszország 76-81 (A-
csoport), Lettország–Monte-
negro 84-90 (A), Bulgária–
Portugália 103-64 (C), Len-
gyelország– Grúzia 67-58 (C) 

A B-divízió B csoportjában
két veretlen gárda csapott
össze Temesváron. Jó dobó-
szalékokkal, Básák (28 pont,
5x3) és az amerikaiból azeri-
vé vált Davis (24 pont) remek
játékával Azerbajdzsán 101-
86-ra nyert a rengeteg ziccert
kihagyott román csapattal
szemben. Moldoveanu 23
(5x3), Nicoarã 21 pontot
szerzett, s Dumitrescu (17,
5x3) és Silvãºan (11, 3x3) is
jól teljesített. A csoport másik
mérkõzésén Svédország ki-
ütötte Albániát (111-64), Je-
rebko 24, Pahlmblad 19,
Ringström 18 pontot szerzett.
A skandinávok 14 triplát dob-
tak, az albánok csak 6-ot.
Pénteken fehérorosz–román,
azeri–svéd párharcot rendez-
nek. Sorrend: 1. Azerbaj-
dzsán 6 pont / 3 mérkõzés, 2.
Románia 5/3, 3. Svédország
5/3, 4. Fehéroroszország
4/3, 5. Albánia 4/4. Eredmé-
nyek: Észtország– Luxem-
burg 93-69 (A), Hollandia–
Ausztria 63-60 (A), Csehor-
szág–Ciprus 93-50 (C),
Svájc–Szlovákia 52-60 (C). 

Magyar és román vereségek

Labdarúgás

T. J. L.

Öt mérkõzést rendeztek
kedden este a labdarúgó

Bajnokok Ligája-selejtezõ ne-
gyedik fordulója keretében.
Prágában cseh–szlovák pár-
harc volt, s a Sparta alulma-
radt az MSK Zilinával szem-
ben, 0-2. A zsolnai csapat gól-
jait Ceesay (51.) és Oravec
(73.) szerezte. A nem bajno-
kok ágán ez volt az egyetlen
vendégsiker; az Ajax 1-1-es
döntetlent harcolt ki Kijevben
a Dinamóval. A gólok az uk-
rán Garmas kiállítása után es-
tek, Vertonghen az Ajaxnak
szerzett vezetést, Guszev a
végeredményt állította be.
Kerzsakov 3. percben szerzett
góljával az orosz Zenit 1-0-ra
verte az AJ Auxerre-t, de a
szentpéterváriakra nehéz fran-
ciaországi visszavágó vár.
Bernben 3-0-ra is vezetett a
svájci Young Boys a Totten-
ham Hotspurs-szal szemben,
de azután Bassong és Pavlju-
csenko 2-3-ra szépített. A baj-
nokok ágán a norvég Rosen-
borg Trondheim 2-1-re nyert
az FC Köbenhavn ellen, s a
dánok joggal reménykedhet-
nek a továbbjutásban, miután
Grönkjaer a 84. percben beta-
lált. Lapzárta után Salzburg
(osztrák)–Hapoel Tel-Aviv
(izraeli), FC Bázel (svájci)–
Sheriff Tiraszpol (moldovai),
Partizan Belgrád (szerb) –An-
derlecht (belga), Werder Bre-
men (német)–Sampdoria
(olasz) és Braga (portugál)–
Sevilla (spanyol) találkozókat
rendeztek. 

BL: idegenben
nyert a Zsolna
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