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Pierre Lellouche, Franciaor-
szág európai ügyekkel foglal-

kozó államtitkára csodálkozásá-
nak adott hangot amiatt, hogy ro-
mán és bolgár vezetõk, hírmagya-
rázók a romák „deportálásával”
vádolják Párizst, és arra kérte a
két országot, hogy „vállalják a fe-
lelõsséget” saját állampolgárai-
kért. A romák nyilvánvalóan „vá-
lasztási tényezõvé” lettek Fran-
ciaországban. Igaz, hazatérve
sem kerülnek jobb helyzetbe, hi-
szen itthon is az évek óta szünet
nélkül zajló választási csatába,
emellett pedig az intézményes ká-
osz kellõs közepébe csöppennek.
3. és 4. oldal 

Ma estére felépül a Félsziget

Javában zajlanak a Félsziget Fesztivál
helyszínéül szolgáló marosvásárhelyi Vík-
endtelepen a munkálatok, ácsolják a szín-
padokat, mobilvécéket, zuhanyzókat. A
fesztivál hivatalosan csak augusztus 26-án
kezdõdik, az elsõ vendégek már ma este 6-
kor beléphetnek a fesztivál területére.

új magyar szó
2010. augusztus 25., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2396 ▲
1 amerikai dollár 3,3584 ▲
100 magyar forint 1,4910 ▼

Mûvészeket „õriz” a fegyház

A mûvészet szociális hatását hangsúlyozva
tartották az Inter-Art Alkotótábort záró
események  elsõ mozzanatát a nagyenyedi
szigorított börtönben. A fegyház bejáratá-
nál leleplezett plakett egyedi az országban,
hiszen elõször említi a mûvészetek társa-
dalmi integráló szerepét. 

Média 9

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
PD-L: lelépett Georgicã Severin

Georgicã Severin szenátor tegnap a felsõ-
ház plenáris ülésének elején bejelentette ki-
lépését a Demokrata-Liberális Pártból. A
politikus függetlenként kíván tevékenykedni
az elkövetkezõkben, ugyanakkor nem kíván
belépni a függetlenek frakciójába.

A huszonhárom éves szatmárnémeti kismama a császármetszést követõen rosszul lett, és az intenzív osztályon folytatták a kezelését

Pofonegyszerû
A hétvégi, neptuni, éjféli vendéglõi inci-
dens tényét az államfõi hivatal sem cá-
folta, csupán „a fizikai érintkezés”, ma-
gyarán a backhandbõl lekent pofon vád-

ját tagadta. Így még min-
dig igaz lehet az, hogy a

„szemtelenkedõ” ügy-
védet egyszerûen le-

marházta. Mintha csak
elõdjétõl, Ion Iliescutól

tanult volna, aki egy
nyakánál fogva meg-
rázott újságírót titu-
lált állatnak. 

Bogdán Tibor

ÚMSZ

Immár harmadik alkalommal
szavazta meg tegnap a szená-

tus a magas rangú közméltóságok
vagyonosodását vizsgáló Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) mûködését szabályozó tör-
vényt, miután az alkotmánybíró-
ság eddig már két ízben is az alap-
törvénnyel ellentétesnek minõsí-
tette a jogszabály egyes elemeit.
Az ANI-törvény a rendkívüli ülé-
sen megtartott szavazás után így
ismét a jogszabályért erõteljesen
lobbizó Traian Bãsescu elé kerül
kihirdetésre. A jogszabályt végül
csak a PSD utasította el, amely
ugyan részt vett az ülésen, de nem
szavazott. 3. oldal 

Ki a felelõs 
a romákért?

Újabb szülészeti halál
Elhunyt egy császármetszésen átesett kismama a Szatmár Megyei Kórházban

Román kollégájával tárgyalt
tegnap Bukarestben Fazekas

Sándor magyar mezõgazdasági
miniszter, ezt követõen pedig
Borbély László környezetvédelmi

tárcavezetõvel találkozott, ahol
megegyeztek: Románia rendsze-
res tájékoztatást ígér Magyaror-
szágnak a verespataki aranybá-
nya-beruházásról. 6. oldal 

Borbély Lászlóval is tárgyalt Fazekas Sándor Bukarestben Fotó: Tofán Levente

ANI-törvény,
harmadszorra 

Áfa: hol fent, hol meg lent?

Újabb kórházi botrány borzolja a kedélyeket, ezúttal Szatmárnémetiben okozott felhábo-
rodást egy 23 éves kismama hirtelen halála. A császármetszésen átesett nõ gyermekét 
a gyors beavatkozásnak köszönhetõen sikerült megmenteni, az anyát azonban legyûrte
egy hirtelen fellépõ kór. A megyei önkormányzat kivizsgáltatja a kórházi tragédiát: 
a decentralizáció értelmében a testület nem csak felügyeletet gyakorol az intézmény fö-
lött, de a felelõsséget is számon kérheti. A szatmári kórházi ellátás minõségét a mostani
tragédiától függetlenül is gyakorta vitatják a helyiek. 7. oldal 

Képünk illusztráció



Gy. Z.

Hatalmas felháborodást és
belpolitikai vihart kavart Né-

metországban, hogy néhány nap
leforgása alatt három újszülött
kapott halálos fertõzést a bekötött
infúziós miatt, amelynek oldata
bélbaktériummal volt fertõzve. A
mainzi egyetemi klinika vezetõje,
Norbert Pfeiffer tegnap újságírók
elõtt mégis azt mondta, hogy a
halál pontos okát a boncolás fog-
ja kideríteni Majna-Frankfurtban.

A legutóbb hétfõ este elhunyt
csecsemõ a terhesség 24. hetében
született, és az orvosok eleve nem
számoltak az életben maradásá-
val – közölte Pfeiffer. A várandós-
ság normális ideje ugyanis 40 hét.
A klinika vezetõje azt is közölte,
hogy a szennyezett infúzió ada-
golása következtében további
négy kisgyermek került kritikus
állapotba, amelyet már sikerült
ugyan stabilizálniuk, de a már ko-
rábban fennálló alapbetegségük
miatt változatlanul súlyos.

A bélbaktériummal fertõzött
infúzióval péntek óta összesen 11

gyermeket kezeltek, két újszülött
a rákövetkezõ napon meg is halt.
Az államügyészség gondatlan-
ságból elkövetett emberölés és tes-
ti sértés miatt nyomoz ismeretlen
tettes után. Továbbra sem tudni,
hogy a baktériumok miként ke-
rültek a gyógyoldatba; a teljes
elõállítási lánc gyanú alatt áll.

A berlini kormánykoalícióban
heves vitát váltott ki a kórházak
új higiéniai szabályozása. A né-
met klinikákon évente 600 ezer
ember fertõzõdik meg különbö-
zõ betegségek kórokozóival, és a
statisztika szerint 40 ezer beteg
meg is hal. 

A mainzi klinika vezetõje min-
denesetre úgy vélekedik, hogy a
kórházak higiéniájáról folytatott
politikai vitát nem szabad beleke-
verni a mostani ügybe. Amikor a
témáról esik szó, akkor a politiku-
sok és a szakemberek kórházak-
ban bekövetkezett fertõzésekrõl
beszélnek, itt viszont az infúziók
elõállításának eljárása képezi a vi-
ta és vizsgálat tárgyát, márpedig
Pfeiffer szerint hiba volna a kettõt
összemosni. 
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Röviden

Bãsescu testõre: ittas volt 
az államfõvel vitatkozó ügyvéd

Ittasan keveredett szóváltásba az államfõvel
az az ügyvéd, aki azt állítja, hogy Traian
Bãsescu a múlt hétvégén felpofozta õt a
Neptun tengerparti üdülõ egyik vendéglõje
elõtt – nyilatkozta az Adevãrul napilapnak
az államfõ egyik személyi testõre. A kor-
mányõrség tagja szemtanúja volt az inci-
densnek. „Az ügyvéd, Dan Chitic egy üveg
ouzót és három üveg sört ivott a vendéglõ-
ben, majd a távozó elnök után kiáltott: szé-
gyelld magad! Traian Bãsescu megpróbált
civilizáltan szóba elegyedni vele, ám csak
káromkodás volt a válasz ” – mesélte a lap-
nak a testõr, aki szerint szó sem volt arról,
hogy az államfõ pofozkodott volna. Dan
Chitic ellenben azt állítja, két szemtanúja is
volt az eseménynek, akik azonban „nem
mernek a nyilvánosság elé lépni”.

Lezuhant egy kínai utasszállító

Helyi idõ szerint tegnap este Hejlungcsiang
tartományban lezuhant a kínai Henan légi-
társaság repülõgépe. Az elsõ hírek szerint
kilencvenhatan voltak a fedélzeten, késõbb
ezt úgy pontosították, hogy „legalább ki-
lencvenegy” ember volt a gépen. Az
Embraer ERJ-190 típusú gép este kilenckor
szállt fel a tartomány fõvárosából,
Harbinból, írta a BBC. A mentõalakulatok
a helyszínre siettek. Az állami hírügynök-
ség szûkszavú jelentése szerint legalább
húsz embert kórházba vittek, halálos áldo-
zatokról egyelõre nem számoltak be.

Szerbia nem vonja vissza 
ENSZ-határozati javaslatát Koszovóról

Szerbia nem vonja vissza a Koszovó ügyé-
ben az ENSZ Közgyûlése elé beterjeszten-
dõ határozati javaslatot – közölte egy teg-
nap megjelent interjúban a szerb külügymi-
niszter helyettese. Zdravko Ponos a Politika
címû belgrádi lapnak elmondta, Szerbia
kész tárgyalni a kérdésrõl és kompromisz-
szumot kötni, de – mint mondta – „van
egy határ, amelyet nem léphet át anélkül,
hogy ne veszélyeztetné létfontosságú nem-
zeti érdekeit”. Az ENSZ Közgyûlése vár-
hatóan szeptember 9-én foglalkozik Koszo-
vó ügyével.

Caldwell: nagy akadályok nehezítik 
az afgán biztonsági erõ kiképzését

A lemorzsolódás és az írástudatlanság ma-
gas aránya miatt 2011 októbere elõtt nem
lesz elegendõ létszámú és megfelelõen ki-
képzett afgán rendõr, illetve katona, hogy
ellenõrzésük alá kerülhessen Afganisztán
nagyobb területe – figyelmeztetett a NATO
afganisztáni kiképzõ missziójának (NTM-
A) vezetõje. Az Afganisztánban tartózkodó
William Caldwell amerikai tábornok a Pen-
tagonban összegyûlt újságíróknak video-
konferencia keretében tartott tájékoztatóján
elmondta, hogy a kiképzés jelenlegi tempó-
jában az afgán hadsereg és rendõrség csak
„elszigetelt csücskökben” tudja magára vál-
lalni a biztonság megóvásában a vezetõ
szerepet, s azt is csak a külföldi csapatok
támogatásával.

Ammóniaszivárgás miatt 120 ember
került kórházba Alabamában

Ammóniaszivárgás miatt több mint száz-
húsz ember került kórházba hétfõn az
Egyesült Államokban, közülük négyet az
intenzív osztályon ápolnak. Alabama ál-
lam harmadik legnépesebb városától,
Mobile-tól délre, Theodore település köze-
lében történt üzemi baleset. A Mexikói-
öbölhöz vezetõ, Theodore nevet viselõ ipa-
ri csatorna mentén számos gyár és vegyi
üzem található. Ezek egyikébõl, a fagyasz-
tott csirkehús hûtésével és szállításával fog-
lalkozó gyárból mintegy 1500-3000 liter
ammónia szivárgott ki a szabadba. Bár a
veszélyre figyelmeztetõ szirénák azonnal
megszólaltak, sokan belélegezték a maró
és mérgezõ hatású vegyi anyagot. 

Hírösszefoglaló

Legalább három évbe telik,
mire helyre lehet állítani az

árvíz okozta károkat Pakisztán-
ban – jelentette be Aszif Ali
Zardari elnök tegnap, miközben
a még mindig milliókat érintõ ka-
tasztrófa súlypontja dél felé he-
lyezõdik át. A kivételesen erõs
monszunesõzés közel egy hónap-
ja kezdõdött, és mára már több
mint 17 millió embert érint köz-
vetlenül. A több mint másfél
ezerre becsült halálos áldozat

többsége az elsõ napokban-hetek-
ben vesztette életét, de számuk
még most is növekvõben van, a
katasztrófa délen súlyosbodik.
Három év a legkevesebb – mond-
ta Zardari. Az áradással együtt
egészségügyi és társadalmi vál-
ság, éhséglázadás is kitörhet. A
járványok 3,5 millió gyereket fe-
nyegetnek. Az ország egészség-
ügyi rendszere túlterhelt, mint-
egy 200 intézmény károkat szen-
vedett, és a százezer nõi alkalma-
zott egyharmada maga is mene-
kültté vált. 

Ködben Pakisztán újjáépítése

Hírösszefoglaló

Kitelepítené a cigány szárma-
zású, többszörösen visszaesõ

bûnözõket a Jobbik Miskolcról,
táborba zárná õket, és akár ál-
lampolgárságukat is megvonná –
jelentette be tegnap Szegedi
Márton, a párt miskolci polgár-
mesterjelöltje sajtótájékoztatón.
A Jobbik miskolci polgármester-
jelöltje szlovák, francia, olasz és
finn példákra hivatkozva azt
mondta: gátját lehet venni a „ci-
gánybûnözésnek”, a helyzet any-
nyira súlyos, hogy a megye nem

kis részén és Miskolc több város-
részében gyakorlatilag már senki
sincs biztonságban. Szegedi
Márton azt is elmondta: az
MSZP után most a Fidesz is be-
csapta a miskolci embereket, a
rendõrségnek nincs megfelelõ
eszköz a kezében a bûnözés visz-
szaszorítására.

A párt miskolci alapszervezete
ezért azt javasolja és képviseli –
vezetõ önkormányzati pozícióba
kerülve pedig megvalósítja –,
hogy a cigánybûnözõket tiltsák
ki Miskolc területérõl és XXI.
századi nyugat európai mintára

alapozva zárják táborokba. Az
Országgyûlésnek, a kormánynak
pedig azt javasolják, hogy az
ilyen emberektõl akár állampol-
gárságukat is vonják meg – han-
goztatta Szegedi Márton.

Idén tavasszal egyébként nagy
port vert fel, amikor Pásztor Al-
bert miskolci rendõrkapitány azt
nyilatkozta: „azt nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy a közterületi
rablások elkövetõi cigány embe-
rek. Igazából Miskolcon legfel-
jebb pénzintézetet vagy benzin-
kutat rabol ki magyar, minden
más rablás viszont az õ részük.”
A nyilatkozat miatt vizsgálatot
indított az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság, amelynek követ-
keztetése az volt, hogy Pásztor
Albert jogsértést nem követett
el. A vizsgálat azt azért megálla-
pította, hogy a vitatott nyilatko-
zat általánosításra, félreértésre
alkalmas lehet, ezért a miskolci
rendõrkapitányt Bencze József
országos rendõrkapitány figyel-
meztetésben részesítette. Pász-
tor Albert védelmére kelt akkori-
ban Miskolc szocialista polgár-
mestere is. 

Csecsemõhalál a németeknél

Hírösszefoglaló

Még el sem kezdõdtek a kö-
vetlen izraeli-palesztin béke-

tárgyalások, az izraeli kormány-
koalícióban máris megindult a
harc a követendõ irányvonalról.
A szélsõségesen jobboldali kül-
ügyminiszter, Avigdor Liberman
pártja kiválásával fenyegetõzött a
Jediót Ahronót keddi száma sze-
rint. Liberman ugyanis attól tart,
hogy Benjámin Netanjahu kor-
mányfõ a Ciszjordániában tíz hó-
napra befagyasztott, szeptember
26-án lejáró telepépítési tilalom
meghosszabbítása mellett dönt. A
palesztinok a majdani közvetlen
tárgyalások azonnali leállításával
fenyegetõztek arra az esetre, ha
Izrael nem hosszabbítja meg a
moratóriumot. A közel-keleti
kvartett (az Egyesült Államok,
Oroszország, az EU és az ENSZ)
szeptember 2-ára hívta meg Izra-
elt és a palesztinokat Washing-
tonba, hogy kezdjenek közvetlen
tárgyalásokat a közel-keleti béké-
rõl. Az iráni külügyminisztérium
egy szóvivõje tegnap úgy nyilat-
kozott, hogy az új tárgyalások
„értelmetlenek”. Ehud Barak iz-
raeli védelmi miniszter a kvartett
képviselõjének, Tony Blairnek
arról beszélt Tel-Avivban, hogy
áttörést remél. „Izraelnek és a pa-
lesztinoknak bátor döntéseket
kell hozniuk a közvetlen tárgya-
lásokon” – mondta a miniszter a
tel-avivi megbeszéléseiken. Dan
Meridor izraeli titokminiszter és
kormányfõhelyettes tegnap azt
javasolta, hogy a telepépítésrõl
szóló döntéskor vegyék figyelem-
be a jövõbeli határvonalat. He-
lyesnek tartaná, ha a határ menti
településeken folytatnák az épít-
kezéseket, mert ezeket Izrael
amúgy is be akarja kebelezni.Az
elszigetelt településeken azonban
támogatja az építkezések leállítá-
sát. „Nem tûnik logikusnak,
hogy több ezer lakást építsünk az
izraelieknek olyan területeken,
amelyek a palesztin államhoz tar-
toznak majd” – mondta. Ugyan-
akkor a palesztinok Ciszjordá-
niában és az arabok lakta Kelet-
Jeruzsálemben teljes építési tilal-
mat követelnek. 

Kormányválság
Izraelben?

Szabadulna a gárdától a Jobbik?

Korábban ugródeszka, ma kolonc címmel közölte tegnap a Frank-
furter Allgemeine Zeitung bécsi tudósítója írását a Jobbik és a Ma-
gyar Gárda viszonyáról. Reinhard Olt megállapítja: a tavaszi vá-
lasztási siker  után ma zavarban van a Jobbik vezetõsége. Õsszel
önkormányzati választások lesznek, és a szélsõjobboldal bizo-
nyosra vette: az Orbán-kormány addig akkora terheket rak a la-
kosság vállára, hogy könnyû lesz szavazatokat elhódítani a Fi-
desztõl. Ehelyett azonban Vona Gábor pártelnök azzal szembesül,
hogy a Jobbik táborában repedések támadnak, amelyek lerombo-
lással fenyegetik az egységes mozgalomról kialakult képet. Olt ki-
emeli Põsze Lajos frakcióvezetõ-helyettes esetét, akinek leváltását
annak jeleként értékeli, hogy a „gárda” megoszthatja a Jobbikot. 

Szegedi Márton (középen) szerint Miskolc több városrészében már senki sincs biztonságban a romák miatt

Jobbik: táborba
a cigánybûnözõket!

Pakisztánban 17 milió embert érintettek az áradások



Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

„Az RMDSZ-frakció szava-
zata politikai szavazat volt” –

mondta az Új Magyar Szónak Fe-
kete-Szabó András, a szövetség
felsõházi frakcióvezetõje azt köve-
tõen, hogy a szenátus tegnap elfo-
gadta a magas rangú közméltósá-
gok vagyonosodását vizsgáló Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynök-
ség (ANI) mûködését szabályozó
törvényt. Magyarázata szerint a
jogszabályt az ülésteremben jelen-
lévõ hat magyar szenátor szavaza-
ta nélkül is elfogadta volna a felsõ-
ház, így „kár lett volna az árral
szemben menni”. „Nyilván figye-
lembe vettük döntésünkkor azt is,
hogy koalícióban vagyunk a de-
mokrata-liberálisokkal. De ami-
kor a liberálisok bejelentették,
hogy megszavazzák a törvényt,
akkor tudtuk, hogy nélkülünk is
átmegy” – nyilatkozta a politikus. 

Frunda „szuverén joga”

Frunda György távolmaradását
kommentálva a frakcióvezetõ kije-
lentette: a jogász-szenátornak
„szuverén joga volt” így tiltakozni
az ANI-törvény jelenlegi formája
ellen. „Az RMDSZ-frakció sok
mindenben osztja Frunda György
álláspontját a jogszabállyal kap-
csolatban. Nekem is meggyõzõdé-

sem, hogy a törvénnyel továbbra
is gondok vannak, s hamarosan is-
mét megtámadják az Alkotmány-
bíróságon” – jelentette ki lapunk-
nak a frakcióvezetõ. Mint ismere-
tes, Frunda György a szavazás
elõtti napon közleményben jelen-
tette be, hogy miután nem vett
részt a szenátus jogi, illetve embe-
ri jogi szakbizottságának múlt heti
ülésén, nem kíván jelen lenni a
plénumban sem, amikor a szená-
tus az ANI-törvényrõl szavaz. A
szenátor azért választotta a politi-
kai tiltakozásnak ezt a formáját,

mert szerinte a jogszabály képvise-
lõház által elfogadott változata al-
kotmányellenes. A politikus töb-
bek között a törvénynek azt a cik-
kelyét kifogásolta, amely szerint
az ítélõtáblák keretében bírákból
és ügyészekbõl álló bizottságok
jönnek létre a köztisztségviselõk
vagyonának vizsgálatára.

A PSD nem szavazott

Amint Victor Ponta szociálde-
mokrata pártelnök már egy nap-
pal korábban jelezte a legnagyobb
ellenzéki alakulat szenátorai nem
szavazzák meg a törvényt, mivel
továbbra is alkotmányellenesnek
tartják annak bizonyos kitételeit –
igaz, az ülésteremben azért jelen
voltak, biztosítandó a határozat-
képességhez szükséges létszámot.
A felsõház így 78 támogató szava-
zat és egy tartózkodás mellett
megszavazta a jogszabályt, mely-

nek nyomán nyilvánosak lesznek
a választott közméltóságok va-
gyonbevallásai, a tisztségükbõl
való távozás után még három évig
vizsgálhatja õket az ANI, és meg-
alakulhatnak a táblabíróságok
mellett mûködõ, bírákból és ügyé-
szekbõl álló vagyonellenõrzõ bi-
zottságok. 

Az elnök nevében

Az ANI-törvény elfogadásá-
nak legvehemensebb szorgalma-
zója Traian Bãsescu államfõ, aki
szerint az Európai Bizottság
megköveteli Romániától a jog-
szabályt, mint a korrupció elleni
hatékony küzdelem zálogát.
Mind õ, mind pedig Emil Boc
kormányfõ azzal riogattak, hogy
amennyiben nem sikerül elfo-
gadni a törvényt, veszélybe ke-
rülhet az ország schengeni öve-
zethez való csatlakozása.  
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Talán csak ötven év múl-
va – akár a Bagdadban
elrabolt román újság-
írók esetében –, talán
soha nem tudjuk meg
az igazságot Traian
Bãsescu pofonjairól.
Persze az is igaz: bár

fontos, ám mégsem az
a leglényegesebb, hogy valóban elcsattantak-
e ezek a pofonok egy kisgyermek illetve (leg-
utóbb) egy ügyvéd arcán. A baj az, hogy a
történet mindkét esetben hihetõ: igen, elkép-
zelhetõ Traian Bãsescuról az, hogy megle-
gyint valakit.
Mindezt ráadásul maga az államfõ tette hi-
hetõvé, eddigi viselkedésével. Ki nem látta
volna a gyakorta vendéglõzõ Traian
Bãsescut cigánytáncot ropni, hajnalig ita-
lozni Gigi Becalival, néhány fröccs után vo-
lánhoz ülni, pezsgõt üvegbõl inni, majd a
félig telt palackot az ünneplõ tömeg közé
hajítani. Tudott dolog, hogy az ország sor-
sát jó ideig vendéglõi asztalnál intézte párt-
híveivel, és feltehetõen sokan emlékeznek
még régebbi, kérkedõ vallomására, misze-
rint naponta egy üveg whiskyt fogyaszt.
Egy ilyen embertõl pedig minden kitelhet –
vélheti, joggal, bárki. 
A pofozkodás – még ha nem is történt meg
– Traian Bãsescu „elõélete” miatt is hihetõ.
Volt tengerésztársai mesélik az egykori ha-
jóskapitányról, hogy ha netán a hajófelvonó
meghibásodott, matrózok hátán vitette fel
magát a felsõbb fedélzetre. 
A tettlegességig fajuló ingerültség Traian
Bãsescu esetében azért is elképzelhetõ, mivel
elsõ mandátumának „népfürdõzései” után
most a végletekig idegesítheti az irányában
is megnyilvánuló ellenségesség. Legutóbb
tengerészmúltja szeretett kikötõvárosában,
Konstancában fütyülték ki, méghozzá éppen
a tengerészet napján. Most pedig egy ügyvé-
decske olvasott be neki.
Traian Bãsescu kifinomult ösztönökkel ren-
delkezõ politikus és emberként sem ostoba.
Felméri annak veszélyét, hogy – szándéká-
val ellentétben – nem a „román nép legszere-
tettebb fiaként” fog bevonulni az ország tör-
ténetébe. Pontosan tudja, hogy tehetetlen a
jelenlegi gazdasági-pénzügyi válsággal szem-
ben, és azzal is tisztában van, ami számára
a nagyobb bajt jelenti: ezt egyre többen kez-
dik felismerni. 
Az államfõ korábbi kudarcait mindig az el-
lenséges környezettel – a vele szemben álló
fõvárosi fõtanáccsal, a háromszázhuszonket-
tõk által uralt parlamenttel, a vesztére törõ
nemzeti liberális miniszterelnökkel, az ál-
lamfõt lejáratni igyekvõ kormánnyal – ma-
gyarázta. Most a jogállam valamennyi fon-
tos intézményét a kezében tartja, a siker
azonban mégis várat magára, amiért nyil-
ván elsõsorban õ okolható.  
A hétvégi, neptuni, éjféli vendéglõi incidens
tényét az államfõi hivatal sem cáfolta, csu-
pán „a fizikai érintkezés”, magyarán a
backhandbõl lekent pofon vádját tagadta.
Így még mindig igaz lehet az, hogy a „szem-
telenkedõ” ügyvédet egyszerûen lemarházta.
Mintha csak elõdjétõl, Ion Iliescutól tanult
volna, aki egy nyakánál fogva megrázott új-
ságírót titulált állatnak. 
A közös gesztusok könnyen közös sorshoz ve-
zethetnek. És – stílusosan – pofonegyszerû:
ettõl tart leginkább Traian Bãsescu.

Román lapszemle

Pofonegyszerû 

Bogdán Tibor

A lakosság felé való közvetlen-, illetve az
önkormányzatoknak közvetett fizetendõ
fûtéstámogatásokra mintegy 336 millió lejt
költ idén a kormány. (Gândul) Az EU-
val kötött, 2020-ig teljesítendõ vállalások
dacára sincs Romániának jól kidolgozott
„zöld stratégiája” a megújuló energiafor-
rások tekintetében – vélik az ágazatban ér-
dekelt befektetõk, akik szerint ennek a bü-
rokrácia a legnagyobb kerékkötõje. (EVZ)

„Bíróságra vihetik a bankokat az
ügyfelek, ha azok nem csökkentik a
meglévo hitelek kamatait” – figyelmeztet a
fogyasztóvédelmi hivatal. (Capital)

ANI-törvény, harmadszorra 

MTI

Pierre Lellouche, Franciaor-
szág európai ügyekkel foglal-

kozó államtitkára csodálkozásá-
nak adott hangot amiatt, hogy ro-
mán és bolgár politikusok és hír-
magyarázók egyaránt a romák
„deportálásával” vádolják Pá-
rizst, és arra kérte a két országot,
hogy „vállalják a felelõsséget” sa-
ját állampolgáraikért. „Franciaor-
szág nem tesz mást, mint alkal-
mazza az Európai Unió törvénye-
it, a hazatérés önkéntes, és a fran-
cia adófizetõk terhére pénzbeli se-
géllyel jár. Igencsak furcsa értel-
mezése volna a (uniós) szerzõdé-
seknek, ha egyes országok roma
állampolgáraik számára az egyet-
len lehetõségként kínálnák fel a
valamely gazdagabb európai or-
szágba való kivándorlást, és ezért
az illetõ gazdagabb ország volna
köteles õket társadalmába beil-
leszteni” – jelentette ki Lellouche,
a Le Figaro címû lap tegnapi szá-
mának nyilatkozva. „Számítunk
arra, hogy Románia és Bulgária
vállalja felelõsségét saját állam-
polgáraiért, mert elõbbre való az
Európai Unión belüli szabad
mozgásnál az, hogy minden tag-
állam gondoskodjon saját állam-
polgárainak védelmérõl és társa-
dalmi beilleszkedésérõl” – tette
hozzá az európai ügyekkel foglal-
kozó francia államtitkár. 

Lellouche reagált arra a Fran-
ciaországot érõ bírálatra is,

amely az Európai Bizottságtól
származik, és amely szerint Pá-
rizs intézkedéseivel korlátozza a
romák szabad mozgását az Uni-
ón belül. „Elvárjuk a bizottság-
tól, hogy legyen legalább ilyen
éber a romák egyéb, a tanulás-
hoz, a munkához, illetve az
egészségügyi ellátáshoz fûzõdõ
jogait illetõen is, amelyek szin-
tén szerepelnek az uniós szerzõ-
désekben, és követeljük, hogy a
(két országnak folyósítandó)
EU-segélyek egy jelentõs részét
közvetlenül erre szánja” – szö-
gezte le Lellouche. 

Megrótta Franciaországot a ro-
mákkal szembeni bánásmódja
miatt az Európa Tanács Rassziz-
mus és Intolerancia Elleni Bizott-
sága (ECRI) tegnap  Strasbourg-
ban kiadott közleményében. A
testület mélységes aggodalmát fe-
jezte ki a roma bevándorlókkal
szembeni francia eljárás miatt, és
csalódottságának adott hangot
több csoportjuk kitoloncolásáért.
A közlemény szerint ráadásul ve-
zetõ francia illetékesek közel-
múltban tett nyilatkozatai megbé-
lyegezték a romákat, bûncselek-
mények kollektív elkövetõiként
tüntetve fel õket.

A nemzetközi bírálatok ellenére
Franciaország eddig több mint
200 romát küldött haza, miután
megkezdték Nicolas Sarkozy
francia elnök illegális cigánytele-
pekre vonatkozó intézkedéseinek
életbe léptetését. 

Ki a felelõs a romák sorsáért?

Megszavazták az ötszázalékos áfanövelést 
A szenátus plénuma tegnap 64-50 arányban megszavazta a Boc-
kabinet által júliusban hozott sürgõsségi kormányrendeletet,
amely szerint a korábbi 19-rõl 24 százalékra növekedne az áfa. A
felsõház szakbizottságai egy nappal korábban még elutasították a
sürgõsségi kormányrendeletet és azt javasolták, hogy csökkentsék
vissza 19 százalékra a hozzáadott értékadót. Ügydöntõ házként a
képviselõházé az utolsó szó a kérdésben.

M. Á. Zs.

Georgicã Severin szenátor
tegnap a felsõház plenáris

ülésének elején bejelentette kilé-
pését a Demokrata-Liberális Párt-
ból (PD-L). A politikus független-
ként kíván tevékenykedni az el-
következõkben, azonban nem kí-
ván belépni a függetlenek frakció-
jába. A szenátor azzal indokolta
döntését, hogy a Boc-kormány
eddig egyetlen gazdaságot támo-
gató intézkedést sem hozott. A
kilépés hírét megerõsítette Emil
Boc miniszterelnök is. Mint isme-
retes, a nyáron lejárt parlamenti
ülésszakban benyújtott bizalmat-
lansági indítványról való szava-
záskor a Prahova megyei szená-
tor egyike volt annak a hat kor-
mánypárti honatyának, aki az el-
lenzékkel voksolt. 

Traian Igaº, a PD-L felsõházi
frakcióvezetõje szerint Georgicã

Severin elõbb vagy utóbb rá fog
jönni, hogy rosszul döntött, ami-
kor elhagyta az alakulatot és
„jobb belátásra tér”. 

Arra az újságírói kérdésre, hogy
ez utóbbi esetben visszafogadják-e
a dezertõrt, Igaº elmondta: a dön-
tés annak a megyei szervezetnek a
kezében van, amelyikhez a szená-
tor tartozott. 

Az immár független honatya
tegnap éles szóváltásba keveredett
Cãtãlin Predoiu igazságügyi mi-
niszterrel, felszólítva ez utóbbit,
hogy adja be lemondását, ameny-
nyiben az Országos Feddhetetlen-
ségi Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény ismét megbu-
kik az alkotmánybírósági vizsgán.
„Mivel nem értettem egyet alaku-
latom politikájával inkább le-
mondtam párttagságomról, mint-
sem Önhöz hasonlóan felfüggesz-
szem tagságomat azért, hogy kor-
mányból kormányba ugorhassak”
– fogalmazott Georgicã Severin
utalva arra, hogy Predoiu felfüg-
gesztette PNL-s tagságát annak
érdekében, hogy tagja lehessen a
Boc-kabinetnek. 

Parlamenti források szerint to-
vábbi három képviselõ és tíz sze-
nátor készül követni Severint, aki
„frakcióvezetõként” irányítaná a
kormánnyal elégedetlen függetle-
nek csoportját. Mint ismeretes, a
parlamentben már mûködik egy
független frakció, amely Gabriel
Oprea vezetésével utólag párttá
alakult. 

Lelépett Georgicã Severin

Emil Boc kormányfõ tegnap személyes részvételével gondoskodott az ANI-törvény megszavazásáról Fotó: gov.ro

Georgicã Severin, a dezertõr Fotó: archív
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Bogdán Tibor 

Ismét a romaügy kavar
politikai vihart Európá-

ban, miután Franciaország
megkezdte az ország terüle-
tén tartózkodó – elsõsorban
romániai – romák hazatele-
pítését.

Török romák?

Abból a ténybõl kiindulva,
hogy Nicolas Sarkozy fran-
cia államfõ ez alkalommal
telekürtöli a világot néhány
száz roma kitelepítésével, mi-
után tavaly például több mint
10 ezer romát távolíttatott el
országából, politikai megfi-
gyelõk szerint egyértelmûen
arra utal, hogy a számos
francia állampolgár által üd-
vözölt lépéssel saját, hanyat-
ló népszerûségét igyekszik
némiképpen helyreállítani. A
feltevést statisztikai adatok is
alátámasztják: így az utóbbi
napokban két százalékkal
nõtt hitele a lakosság elõtt.
Ez nyilvánvalóan busásan

megérte számára a hazatele-
pítésekre az idén eddig elköl-
tött tizenegymillió eurót. Ez
azonban csak töredéke a be-
vándorlók helyzetének ren-
dezésére elkülönített 156 mil-
lió eurónak. 

A párizsi illetékesek ön-
kéntes hazatelepülésrõl be-
szélnek, ami részben igaz, hi-
szen a távozni hajlandó ro-
mák fejenként 300, kiskorú
gyermekeik pedig 100–100
eurót kapnak. Ám az sem ke-
vésbé igaz, hogy a hazauta-
zók hamarosan visszatérnek
Franciaországba – ezt a múlt
héten Romániába érkezõk el-
sõ csoportjai nem is tagad-
ták. A francia hatóságok cél-
ja felére csökkenteni az or-
szág területén jelenleg talál-
ható, mintegy háromszáz ro-
ma-tábort.

Az intézkedés-sorozat idõ-
zítése nem véletlen: politikai
elemzõk egybehangzó véle-
ménye szerint mindezzel a
két év múlva esedékes fran-
ciaországi törvényhozási vá-
lasztásokat készítik elõ. Túl

azon, hogy a francia államfõ
máris két százalékkal növelte
hitelét, az európai ügyekkel
foglalkozó és romaügyben az
egyik legkeményebb állás-
pontra helyezkedõ államtit-
kár – aki Románia schengeni
csatlakozásának meghiúsítá-
sával fenyegette meg a „ha-
zatelepítést elodázni igyek-
võ” Romániát – máris beje-
lentette, megpályáz egy pári-
zsi képviselõi helyet. A buz-
galom olyan méreteket öltött,
hogy a francia hatóságok
nemrégiben romának hitt tö-
rök bevándorlókat küldtek
vissza Bulgáriába. 

A párizsi modell követõi

A romák tehát nyilvánva-
lóan „választási tényezõvé”
váltak Franciaországban.
Igaz, hazatérve sem kerülnek
jobb helyzetbe, hiszen itthon
is az évek óta szünet nélkül
zajló választási csatába,
emellett pedig az intézmé-
nyes káosz kellõs közepébe
csöppennek. A romák társa-

dalmi beillesztésének elodá-
zásával vádolt román kor-
mány „megoldásként” a
munkaügyi tárca keretében
külön államtitkári tisztséget
létesített, amely kizárólag a
Franciaországban élõ romá-
niai romák kérdésével foglal-
kozik. Ennek mintájára az-
tán, a közszféra karcsúsításá-
nak közepette, külön-külön
államtitkárságot hozhat létre
minden kétoldalú probléma
esetében – állapították meg
nem minden irónia nélkül
politikai megfigyelõk. 

A francia példa követõkre
talált, mindenekelõtt az
olaszországi illetékesek sorai-
ban. A parlamenti támogatás
nélkül maradt Berlusconi-
kormánynak elõrehozott vá-
lasztásokkal kell szembenéz-
nie. A populista olasz mi-
niszterelnök számára ebben
a helyzetben kézenfekvõ volt
az idegengyûlölet kártyájá-
nak megjátszása, amelytõl a
romáktól szabadulni kívánó
választók visszaédesgetését,
következésképpen újabb
jobboldali kabinet létrehozá-
sának lehetõségét reméli.
Olasz lapok már augusztus
közepén az úgynevezett
Maroni-programról cikkez-
tek: az olasz belügyminiszter
maga is az ország területén
található romatáborok lebon-

tását tervezi. E célra az olasz
kormány máris 13 millió
eurót különített el. Az intéz-
kedés mindenekelõtt a Milá-
nó külvárosában élõ hatszáz
roma családot érintené, kö-
zülük négyszáz Romániából
érkezett. Õket az olasz kor-
mány pénzén valamikor ok-
tóberben telepítenék haza. A
tárcavezetõ határozott: aki-
nek nincsenek rendben az
iratai és nincs munkahelye,
távoznia kell.

A romaellenes intézkedé-
sek feltehetõen kedvezõ talaj-
ra találnak majd a többi nyu-
gati államban, Angliában,
Németországban is. A franci-
áknál jóval diszkrétebben
ugyan, de romákat telepíte-
nek haza Svédországból és
Dániából, de még Koszovó-
ból is, ahol a szerb hatósá-
gokkal együttmûködõ roma
etnikumúaktól szabadultak
meg. 

Kiszolgáltatottak – 
de nem védtelenek

A kontinentális szinten
nyolc milliósra becsült roma
kisebbség ügye így uniós
problémává vált. Az európai
közösség 2013-ig  660 millió
eurót fordít a romák társadal-
mi beillesztésére, további
több mint egymilliárdot pe-

dig iskoláztatásukra. Az e cé-
lokra szánt összegek nyomon
követése azonban nehézkes,
így ezek a pénzek könnyen
eltéríthetõk más célokra.
Éppen ezért az érintett nyu-
gati országok sokkal egysze-
rûbbnek tartják a hazatelepí-
tések finanszírozását. 

A romák ugyan kiszolgál-
tatottak, de nem teljesen véd-
telenek. Kitelepítésük miatt
Párizs összeütközésbe került
a Vatikánnal, de a franciaor-
szági katolikus klérussal is.
Egy lille-i pap, bizonyos
Arthur atya az intézkedés el-
leni tiltakozása jeléül vissza-
adta az egyik legmagasabb
francia kitüntetést, a Nemze-
ti Érdemrendet, és szívinfark-
tust kívánt Sarkozynek.

A magyar Tamás Gáspár
Miklós politikai filozófus és
közíró a bukaresti Evenimen-
tul zileinek adott interjújában
Románia kötelességeként je-
lölte meg minden állampol-
gára védelmét, etnikumtól
függetlenül, „a sovén propa-
gandától megmérgezett nép
elõítéletei” ellenében. „Cso-
dálkozom, hogy az elnyo-
mottak eddig még nem folya-
modtak fegyverhez, hogy
lángra lobbantsák gyönyörû-
séges, keresztény, szabad,
egyenlõséget hirdetõ, hófehér
Európánkat” – szögezte le. 

Népszerûségjavító romavadászat

Gyulay Zoltán

Hétfõn volt húsz eszten-
deje annak, hogy 1990.

augusztus 23-án az akkori
Német Demokratikus Köz-
társaság Népi Kamarája
(parlamentje) határozatot ho-
zott: az NDK lépjen be az
NSZK-ba. Ekkor már nem
az Ulbricht–Honecker–
Krenz (és az önmagát a mai
Bundestag Baloldal nevû
pártjába átmentõ Gregor
Gysi)-féle Német Szocialista
Egységpárt (NSZEP) kormá-
nyzott, a miniszterelnököt
Lothar de Maizière szemé-
lyében a CDU adta. Kevesen
tudják, hogy az NDK-ban az
elsõ pillanattól kezdve meg-
maradt a többpártrendszer,
„természetesen ” azonban ki-
zárólag az NSZEP szatelit-
jeiként.

Jogtipró jogállam?

A kereszténydemokrata
politikus – akinek unokaöcs-
cse, az 57 esztendõs Thomas
de Maizière miniszteri tárcát
kapott Angela Merkel kor-
mányában – meghökkentõ
kijelentést tett a Passauer Neue
Presse címû napilapnak adott
interjúban. Szándéka szerint
az újság a húsz esztendõvel

ezelõtti, legalábbis kívülrõl
nézve eufórikus hangulatot
kívánta visszaidézni, nem
nosztalgiából, hanem elsõ-
sorban azon fiatal olvasók
kedvéért, akiknek az akkori
események már csak történe-
lemkönyvek lapjairól ismer-
tek.

A Német Demokratikus
Köztársaság utolsó minisz-
terelnöke arra a kérdésre,
hogy jogtipró volt-e az or-
szág, így válaszolt: „Szeren-
csétlennek tartom ezt a jel-
zõt. Az NDK nem volt teljes
mértékben jogállam. De
nem volt jogtipró sem. Ez a
kifejezés azt feltételezi, hogy
ami ott a jog nevében tör-
tént, igazságtalanság volt.
Ha így volna, akkor nem
tudtunk volna megállapodni
az egyesülési szerzõdés azon
pontjában, hogy az NDK-
idõkben hozott ítéleteket to-
vábbra is végre kell hajtani.
A gyilkosság az NDK-ban is
gyilkosság volt, a lopás pedig
lopás. Az igazi probléma a
politikai büntetõjog és a hi-
ányzó közigazgatási bírásko-
dás volt.”

Õ ajánlotta Merkelt

Lothar de Maizière azt kö-
vetõen vonult vissza az aktív

politizálástól, hogy Stasi-
együttmûködéssel vádolták
meg, jóllehet a gyanút min-
dig is visszautasította. Ma is
állítja: „Soha nem voltam az

állambiztonság munkatársa,
kizárólag ügyvédi tevékeny-
ségem következtében kerül-
tem vele kapcsolatba. Vissza-
vonulásom oka másban kere-

sendõ. Világossá vált a szá-
momra, hogy nem vagyok
közember. A politika nem
szerepelt soha életem tervei
közt. És egyre inkább az lett

az érzésem, hogy Bonnban
Helmut Kohl mellett nem jut
hely a számomra.”

Az egyesülési szerzõdés
tárgyalásának napjaiban
Angela Merkel volt a helyet-
tes kormányszóvivõ. De
Maizière ma is elismeri,
hogy a mai kancellár erõtel-
jes elemzõkészsége, a formá-
lis logikában és a tudomá-
nyos gondolkodásban meg-
mutatkozó erényei már ak-
kor imponálóan hatottak rá:
„Azt ajánlottam Helmut
Kohlnak az elsõ össznémet
választásokat követõen, hogy
csináljon belõle minisztert.”
Az „újraegyesítés kancellár-
ja” négy év múlva meg is fo-
gadta de Maizière tanácsát.

„Találó megfogalmazás”

Annál kevésbé találkozott
egyetértéssel mostani nyilat-
kozata. Elsõsorban politoló-
gusok és szociáldemokrata
politikusok bírálták az NDK-
val kapcsolatos „jogállami”
felfogását. Rupert Scholz né-
met alkotmányjogász is átér-
telmezve helyesli de Maizière
szavait. „Az igaz, hogy nem
jogi szakkifejezésrõl van szó.
Túlságosan is szõrszálhaso-
gatás volna az NDK-t jogi
szempontból megítélni. Az
egy diktatúra volt, amely
minden jogállami alapelvet
nélkülözött. A gyilkosságot
és a lopást valóban üldözte,
más köztörvényes bûnt nem.
Éppen ezért tartsuk meg a de
Maizière-féle megfogalma-
zást: találóan definiálja az
NDK-rendszert” – nyilatkoz-
ta a Welt Online-nak. 

Vihart kavart az NDK utolsó miniszterelnöke

A romák nyilvánvalóan „választási tényezõvé” váltak
Franciaországban. Igaz, hazatérve sem kerülnek jobb 
helyzetbe, hiszen itthon is az évek óta szünet nélkül zajló
választási csatába, emellett pedig az intézményes káosz
kellõs közepébe csöppennek.

Az NDK nem volt ugyan jogállam, de
nem volt teljesen jogtipró sem – ezzel
a kijelentéssel hökkentette meg a köz-
véleményt az utolsó keletnémet mi-
niszterelnök, a kereszténydemokrata
Lothar de Maizière.

Lothar de Maizière és helyettes szóvivõje, Angela Merkel, jelenlegi német kancellár, 1990. augusztus 23-án

Lothar de Maizière 1990. augusztus 19-én
Magyarországon járt, Antall József mi-
niszterelnök személyes vendégeként a ke-
letnémet menekülteket Nyugatra kienge-
dõ – mondhatni: kiszabadító – Páneuró-
pai Piknik elsõ évfordulóján vett részt a
Sopron közeli fertõrákosi kõfejtõben. A
magyar és a külföldi újságírók egymást
jobbra-balra lökdösve tolongtak elõttük, a
Magyar Televízió szerkesztõje is kénytelen
volt négykézláb, taposó lábak õserdejében
elõrekúszni, hogy kérdezhessen. (Az ope-
ratõr szerencsére követte.) „Ritka eset a
történelemben, hogy egy miniszterelnök
országa megszûnéséért dolgozzék. Ön mi-

ért teszi?” – hangzott a kérdés. A válasz:
„A történelem ezt a feladatot tûzte ki szá-
momra. Több mint négy évtizedes meg-
osztottság túl nagy büntetés volt a szá-
munkra, itt az ideje a békés egyesítésnek.
Ha újraválasztják, Helmut Kohl jó kancel-
lárja lesz az egységes Németországnak…”
Antal József ekkor közbevágott: „De hát
akár még önbõl is lehet kancellár…” De
Maizière szerényen hárított: „Nem, azt
nem hiszem.” Jól látta a jövõt. Az ese-
ményrõl akkor a CNN, bár ott volt az év-
fordulón, lemaradt. Késõbbi adásában
mégis sugározta ezt az epizódot. Termé-
szetesen a Magyar Televízió felvételérõl.

Az utolsó nemzetközi tévéinterjú



Postafiókomban találtam egy jószándékú le-
velet, amely egy fontos intézmény, a Nép
Ügyvédje brassói területi irodájának tevé-
kenységét mutatja be, a feladó szándéka sze-
rint magyarul. Ezt írja a fordító (lehet, hogy
az intézmény magyar nemzetiségû alkalma-
zottja vagy hitelesített fordító):
„Szervezetunk kozrejatszik a konfliktus-
helyzetek kezeleseben, megoldasaban
amely a fizikai szemelyek es a hatosagok
kozotti feszultseget illeti, mindezt minden
esteben a torveny keretein belul intezve.
2010 elso feleveben a Teritorialis iroda
mintegy 757 meghallgatast regisztralt mely-
bol 142 peticiot iktatott be, amely egy jelen-
tos novekedest mutat a 2009 es ev hasonlo
periodusara nezve.”
Aznap olvasom e hivatalaskodó írásmódot

és a nyelvi beolvadás ele-
meit ötvözõ szövegför-
medvényt, amikor éppen
hazaértem A Magyar
Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társaságának –
közismertebb nevén az

Anyanyelvi Konferen-
ciának – a tanácsko-

zásáról. Amikor még

fülemben, szívemben visszhangzik a
Pomogáts Bélától ajándékba kapott versan-
tológia néhány sora. 
Márai Sándor gondolata:
„Otthon vagy? Hol vagy ‘otthon’? Csak a
nyelvben. / Minden más fonák, zavaros, ho-
mályos.”
Faludy György vallomása: 
„Magyar nyelv! Vándor-
utakon kísérõm, / sértett
gõgömben értõm és kísér-
tõm, / kínok közt, gondja-
imtól részegen, / örökzöld
földem és egész egem.
(...).” A jószándékú förmedvény disszonan-
ciái cserepekre törik szívemben a Márai-,
Faludy-szavak százlátó üvegét, szilánkjai
felsebeznek. Ez maradt, ez marad a magyar
nyelvbõl, amelyet Giuseppe Mezzofanti bí-
boros, a görög és latin mellett, minden más
nyelv elõtt, leginkább dallamosnak és a ver-
selés szempontjából leginkább fejlõdésre ké-
pesnek tartott. Igaz, hozzáfûzte: „A magya-
rok, úgy látszik, még maguk sem tudják,
micsoda kincs lakozik nyelvükben.” 
Így beszélünk, így írunk ma Brassóban, Er-
délyben. Tamási Áron Brassójában, Erdélyé-
ben, ahol kézlegyintéssel feledkezünk meg fi-

gyelmeztetésérõl: „A magyarságot is az atya-
fiság és az együttes érdek alapján a sors verte
egybe; hazát a bátorsággal irányzott életösz-
tön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó
teremtette. Mint jelképes erõ és hatalom, a
magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye.”

Mára már nem csupán
ereklyénk, hanem fegyve-
rünk lenne a nyelv az euró-
pai magyar nemzet megte-
remtésében, de szétesik,
ahogyan politikai rianások
mentén darabokra szakadt
a nemzet is. 

Fiatal újságírójelölt nem minden büszkeség
nélkül mondja, hogy alig ért románul. Az-
tán meggyõzõdöm, ha magyarul beszél, ak-
kor is csak csetlik-botlik a nyelve. Ajánlom,
olvassa Arany Jánost, akinek másfél évszá-
zaddal ezelõtt elhangzott szavai idõszerûb-
bek, mint valaha: „... ami csupa lustaságból,
hebehurgyaságból s a magyar nyelvérzék ide
s tova tökéletes kihalásából történik, az ret-
tenetes.”
Erre a következtetésre jutott a kárpátaljai
Makkosjánosiban az Anyanyelvi Konferen-
cia is, amely megállapította: a rendszervál-
tás nyomán bekövetkezett a kultúraváltás

és a közösségi létformák újrafogalmazásá-
nak korszaka, újra kell tehát gondolnunk a
magyar nyelv és kultúra szerepét a nemzet-
építésben. A nyelvi jogokért folyó küzdel-
münk közepette szembe kell néznünk a
kétnyelvûség, a többközpontúság kérdésé-
vel, hogy meggátoljuk a nyelvi romlás je-
lenségeit, a senyelvûséget. A munkálatok
résztvevõi a szolgálat kötelezettségének
szellemében fogalmazták meg a konferen-
cia jelmondatát: „Nem szeretni kell a né-
pet, hanem törõdni kell vele.” Amelyet
akár így is parafrazálhatunk: „Nem szeret-
ni kell a magyar nyelvet, hanem törõdni
kell vele.”
Törõdnie kell vele az önkormányzatoknak:
senki ne legyen rest magyarul is tájékoztatni
a helyi tanácsok döntéseirõl a lakosságot!
Törõdnie kell vele az iskolákban: tanítók, ta-
nárok beszélni is tanítsátok meg a diákjaitok,
ne ötszáz szavas (amelynek egyharmada in-
dulatszó vagy káromkodás) magyarok lakják
Erdélyt! Törõdnie kell vele a komoly sajtó-
nak, amely ma átvette a szépirodalom helyét
és nyelvi modellé vált. Rajtunk múlik, hogy
Tamási, Beke György, vagy pedig Kiszel
Tünde és Gyõzike nyelve lesz a köznyelv
mintája! 

A épülve jöttek létre a , amelyek feladata elsõsorban közigaz-
gatási, nem katonai jellegû volt. A szláv eredetû megye szó
határt jelent. A kialakuló megyék határait a várak, az egyházm-
egyék és az akkor még létezõ törzsi területek határozták meg.
Ellentétben a várispánságokkal, ezek összefüggõ birtokok voltak,
királyi, egyházi, világi nagybirtokosok alattvalói lakták. A várm-
egyék száma 35–45 lehetett, kevesebb a várispánságokénál.
Élükön a  álltak, akiket a király nevezett ki. 
István fejedelem Koppány legyõzése és a közigazgatás átsz-
ervezése után fontosnak tartotta hatalmának megerõsítését, a
megszerzését. Az 1000. év õszén követeket küldött a pápához,
hogy  és királyi címet kérjen. Számára fontos volt, hogy a
pápától, s ne a német uralkodótól kapjon támogatást, így egy-
házi szempontból függött ugyan Rómától, de nem lett a német
birodalom vazallusa. – III. Ottó német császár egyetértésével -
teljesítette István kérését. 
Az új ezredév beköszöntekor - a különbözõ idõszámítások
szerint 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-jén –
Esztergomban Istvánt, s ezzel Magyarország belépett az európai
népek keresztény közösségébe. Ezt követõen megkezdõdhetett
az egyházszervezés a fiatal királyságban. 
1001 húsvétján a pápa megalapította az esztergomi érsekséget,
és szabad kezet adott Istvánnak a püspökségek szervezésére. Az
elsõ érsek Radla volt, õt Asztrik követte, a korábbi kalocsai
püspök. 

Farkas Andrea: Az Államszervezés kora, az Emese álma címû kötetben

Sajtóval a senyelvûség ellen
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Andrew J. R. Mack 1975-ben publikálta azt a cik-
két, amely bevezette az asszimetrikus hadviselés
kifejezést, s bár munkája nem keltett különösebb
érdeklõdést a hidegháború alatt, a fogalmat napja-
inkban egyre inkább társítják a gerilla, vagy terro-
rista harcmodorral és az ezek ellen való küzdés le-
hetõségeivel. A jelenség persze továbbra is nyu-
godtan hívható partizán harcmodornak. Tulaj-
donképpen arról van szó, hogy a harcoló felek
egyike jelentõs technikai és/vagy csapatlétszám-
hátrányban van a másikhoz viszonyítva, és meg-
próbálja ezt a lemaradást a nem hagyományos
hadviselés módszereivel ellensúlyozni. 
Ennek megfelelõen, amennyiben az ENSZ BT jú-
nius 9-i új szankciócsomagja miatt Irán lezárná a
hormuzi „olaj-szorost” és megpróbálná megbéní-
tani a világ olajellátását, a szankciókat betartó
amerikai és az iráni tengerészet között
asszimetrikus harchelyzetre lehet számítani. Az
iráni hajórakományok nyílttengeri ellenõrzési jo-
ga ugyanis része a megszorításoknak, s amennyi-
ben a szûrést végzõ USA érvényt próbál szerezni
a határozatnak, bizton számíthatnak az Iráni For-
radalmi Gárda (Sepah e Pasdaran) tengerészeti
egységeinek a zavarására. 
Irán nem elõször és nem utoljára próbálná meg
kijátszani a szoros lezárásának lehetõségét (az
1980– 88-as iraki–iráni harcok alatt is zavaros vi-
zeken imbolyogtak az olajárak), és mindenképpen
számíthatna a Nyugat és a szomszédok figyelmé-
re, hiszen a Hormuzon keresztül hajózható a sza-
úd-arábiai olaj 88 és az iraki nyersolaj 98 százalé-
ka. Teherán szerint egy ilyen ellenõrzés-elleni zár-
lat elfordíthatja Amerikától a nélkülözõ szövetsé-
geseket, viszont Irán mellé állíthatja az olajkeres-
kedelembõl profitáló szomszédokat. 
Az Iráni Forradalmi Gárda tengerészeti csapásmé-
rõ lehetõségei jórészt kínai eredetû partvédelmi ra-
kétatüzérségbõl, aknarakó egységekbõl és észak-
koreai rendszerû rakétavetõ gyorsnaszádokból áll-
nak, és ezek elégségesek a civil (de akár a hadi)
hajóforgalom zavarására. Ami az amerikai nagy
hadihajókat illeti, ezek a gyors, kis célpontnak szá-
mító úszó-rakétaplatformok, szintén óvatosságra
inthetnek. Tengerészettörténelmi analógia, hogy a
nagy, védett egységek igazi ellenségei az elsõ gyor-
saságra, fordulékonyságra, csapásmérésre és futás-

ra épített torpedónaszádok voltak. 
Bár a Hormuzon halad át a világ olaj-

forgalmának mintegy 30-40 százalé-
ka, Irán nem figyel arra, hogy csak

megzavarhatja, de teljesen meg nem
tudja állítani (a Sepah kevés hozzá)

ezt a folyamatot, saját finomítók
híján viszont biztosan az önnön

energetikai torkát szorongatja
a blokáddal. Ady András

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Törõdnie kell a magyar
nyelvvel a komoly sajtó-
nak, amely ma átvette 
a szépirodalom helyét 
és nyelvi modellé vált.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Manapság az emberek nem arra törekszenek,
hogy megakadályozzák a bajt, hanem, hogy

kikerüljenek belõle.” Lao-ce

Kelet-Európa

Megyék, érsekek

Önkizárás
A nap címe. Terhet jelent-e az egyház az
állam számára? Térjünk-e át a protes-
tantizmusra?, Adevãrul.

Magyarázat. Ha minket kérdeznének
meg, az elsõ kérdésre a válaszunk az len-
ne: de még mennyire! (miért kell én fizes-
sem a litániát a hagymakupolák alatt?), a
másodikra pedig: megpróbálhatják, de
ugyan hiába, nem sikerülhet, hiszen a
protestantizmus a munka kultuszát jelen-
ti (ez áll a modern világ gyökerénél), an-
nak pedig csupán az emlegetése is sûrû
átokimákat vált ki az államvallás hívei-
ben. Amúgy a címben feltett kérdések tu-
lajdonképpen az Adevãrul kiváló havi
mellékletében, a Foreign Policy-ban szere-
pelnek. 

Cercelescu. Meghalt a romániai gazdasá-
gi újságírás egyik nagy alakja, Gheorghe
Cercelescu. Ismertük, valamikor gyakran
beszélgettünk, az Adevãrul egyik tartóosz-
lopa volt, rendkívül komoly, ugyanakkor
jó kedélyû, empatikus kolléga. Lehet,
hogy az utóbbi idõben, a gazdasági hely-
zet láttán kissé megkeseredett. Elsõ reagá-
lásként csodálatos nekrológot ír róla kol-
légája a Gândulnál, Lelia Munteanu,:
„Egy újságíró halála sohasem napihír;
számunkra, akik ismertük, tiszteltük, sze-
rettük õt, kegyetlen esemény.” „Azzal az
érzéssel írom ezeket, hogy õ nem engedte
volna meg. Annyira diszkrét volt, hogy a
maiak el sem képzelhetik.” Hát igen – ré-
giek, maiak. 

Monnyon le!? A Jurnalul naþional egyik
újságírója a giuleºti-i tragédia miatt im-
már az egész kormány lemondását köve-
teli. Ha már, úgymond, az egész rendszer
hibás, menjen az, aki vezeti. A következõ
lépés a gondolkodásban az lenne: és ha a
miniszter meg a kormányfõ lemond, ak-
kor jobb lesz a rendszer? S az újabb mi-
niszter és kormányfõ nem kezdheti vajon
egyenesen a lemondással a tevékenységét? 

A nap álhíre. Az újabb államfõi vereke-
dés hírére elegánsan válaszolt az elnöki
hivatal: Traian Bãsescu szabadságát tölti,
s akkor és úgy hódol kedvenc sportjának,
amikor és ahogy akar. Nem õ tehet róla,
hogy felszámolták a matrózkocsmákat. 
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HIRDETÉS

S. M. L.

„A tavalyi magyarorszá-
gi áfaemelésnek az élel-

miszerfogyasztásra gyako-
rolt hatását még nem mér-
tük fel, és az sem világos
egyelõre, hogy ez mekkora
pluszjövedelmet hozott a
magyar államkasszának” –
válaszolt Fazekas Sándor
magyar vidékfejlesztési mi-
niszter az ÚMSZ kérdésére.
Lapunk a miniszter tegnapi
bukaresti látogatásán pró-
bálta az ezzel kapcsolatos
magyar tapasztalatok meg-
osztására bírni Fazekast, ke-
vesebb mint két hónappal
azután, hogy a román kor-
mány is a tavalyi budapesti-
hez hasonló intézkedést ho-
zott: 19-rõl 24 százalékra
emelte a hozzáadottérték-
adót (TVA-t). 

„Beszürkít” 
az áfaemelés

Fazekas lapunk kérdésére
elismerte, az áfaemelés mi-
att a magyarországi kereske-
dõk közül sokan megpróbál-
koztak az illeték kifizetésé-
nek a megkerülésével, ami a
szürkegazdaság fellendülé-
sével járt együtt – ugyanak-
kor a fogyasztás és a terme-
lés csökkenése az év elsõ fe-
lében arra enged következ-
tetni, hogy az államkassza
bevételei sem nõttek az áfa
növekedésével arányos mér-
tékben. A magyar miniszter
azt is elmondta, hogy az új
magyar kormány fontolgat-
ja az adónem csökkentésé-
nek a lehetõségét is, ami a

gazdaság kifehérítésének a
célját szolgálná. Mint isme-
retes, a napokban ez a lehe-
tõség felmerült bukaresti
kormánykörökben is.

Kitolják 
a földmoratóriumot?

Az ÚMSZ kérdésére Fa-
zekas azt is elmondta, hogy
a jövõ évben lejáró magyar-
országi földmoratórium
meghosszabbításának ro-
mániai támogatása azért
fontos, mert „az Európai
Unióban  a különbözõ ál-
láspontok súlyát az is jelzi,
hogy kik állnak mellette”.
Mint hozzátette: a brüsszeli
döntéshozók „mérlegelik

majd, hogy ki áll Magyaror-
szág mellett ebben a kérdés-
ben”. Mihail Dumitru ro-
mán mezõgazdasági és vi-
dékfejlesztési miniszter a
kérdés kapcsán lapunkkal
közölte, hogy Bukarest az
Európai Tanácsban támo-
gatja majd szavazatával ezt
a magyar törekvést.

A magyar tárcavezetõ a
román kollegájával közösen
tartott tegnapi bukaresti saj-
tótájékoztatóján elmondta,
a felek áttekintették a két or-
szág együttmûködését. Tár-
gyaltak a közös európai ag-
rárpolitikáról, amelynek a
reformjával kapcsolatos vita
a jövõ évi magyar soros EU-
elnökség idejére esik.

Dumitru közölte, hogy a
közös agrárpolitika fejlesz-
tési irányai tekintetében a
két ország álláspontja egy-
beesik. Egyeztettek továbbá
az októberre tervezett ro-
mán–magyar együttes kor-
mányülés napirendjérõl is,
amelyen egyebek között ál-
lattenyésztési, élelmiszer-
biztonsági és halászati kér-
dések is szerepelnek majd.

Román–magyar közös 
Duna–Tisza intézet

Egynapos bukaresti láto-
gatásán a magyar tárcaveze-
tõ Borbély László romániai
környezetvédelmi minisz-
terrel is tárgyalt. „Románia
rendszeres tájékoztatást ígér
Magyarországnak a veres-
pataki aranybánya-beruhá-
zásról” – jelentette be Faze-
kas és Borbély közös sajtótá-
jékoztatójukon. A felek
megállapodtak abban, hogy
Románia és Magyarország
közös koordinátori feladat
vállalását kérvényezi az ár-
vízvédelem területén a Du-
na-stratégia keretében. Bor-
bély közölte, hogy Románia
elfogadta a magyar fél erre
vonatkozó kérését. 

Fazekas elmondta, a ro-
mán–magyar együttes kor-
mányülésen minél több
konkrét projektet akarnak
napirendre tûzni. A két
szaktárca eldöntötte, hogy
elõkészítik egy román–ma-
gyar közös Duna–Tisza in-
tézet létrehozását, amirõl ér-
demben az együttes kor-
mányülésen születhet hatá-
rozat.  

Verespatak: folyamatos
lesz a tájékoztatás

A tárgyalásokon szó volt
a verespataki aranybánya-
beruházásról is, amirõl Bor-
bély elmondta, hogy Romá-
nia folyamatosan tájékoztat-
ja a magyar felet. Bejelentet-
te, hogy a román kormány
szakértõi bizottsága várha-
tóan szeptemberben ül ösz-
sze, és vizsgálja meg a beru-
házó által benyújtott új kör-
nyezeti hatástanulmányt. A
román kormány 2007-ben
függesztette fel a projekt
környezetvédelmi engedé-
lyezését, ez a folyamat most
újraindul.

Borbély újságírói kérdésre
válaszolva emlékeztetett ar-
ra, hogy ez a szakértõi bi-
zottság elölrõl, vagyis az el-
sõ fejezettõl tárgyalja és
vizsgálja meg a hatástanul-
mányt, viszont nem lesznek
már közmeghallgatások,
amelyeket a vállalat koráb-
ban lebonyolított Romániá-
ban és Magyarországon
egyaránt. Hozzátette: ez
nem jelenti azt, hogy a nyil-
vánosságot kizárják az en-
gedélyezési folyamatból, és
továbbra is nyitott meghall-
gatni a feleket, vagy elláto-
gatni Verespatakra, ha ez
szükséges.

Fazekas Sándort Buka-
restben Markó Béla, Ro-
mánia miniszterelnök-he-
lyettese is fogadta. A teg-
napi megbeszélésen a vidék-
fejlesztés és a mezõgazda-
ság terén folytatott együtt-
mûködés fontosságáról, a
két ország közötti kapcsola-
tok bõvítésének további le-
hetõségeirõl volt szó. 

Röviden

Hírösszefoglaló

Csupán négy év alatt Kö-
zép-Kelet-Európa hato-

dik legnagyobb autógyártójá-
vá nõheti ki magát Románia
– derült ki a Pricewaterhouse
Company (PwC) gazdasági
tanácsadócég legújabb elem-
zésébõl. A piaci elõrejelzés
szerint 2014-re több mint fél-
millió gépkocsi gurulhat le a
román autógyárak szerelõ-
szalagjairól – mely, azontúl,
hogy 75 százalékos növeke-
dést jelentene a 2009-es pro-
dukció szintjéhez képest, az
országot bronzérmessé is te-
heti a régióban az autógyár-
tás dinamizmusát illetõen.
„A román autóipar erõteljes
térnyerését várjuk a követke-

zõ években, amint tényleges
mûködésbe lendül a craiovai
autógyárban nemrég meg-
kezdett beruházás (a Ford
gyár befektetése – szerk.
megj. ), illetve az új model-
leknek köszönhetõen meg-
ugrik a piteºti-i gyár (a Re-
nault Csoport tulajdona – a
szerk. megj.) kapacitása is” –
nyilatkozta Ionuþ Simion, a
PwC Auto- motive részlegé-
nek vezetõje.

Ezzel a növekedési ütem-
mel az ország maga mögött
hagyhatná Magyarországot,
Ukrajnát és Szlovéniát is, an-
nak ellenére, hogy az ágazat-
ban „dúló” versengés világ-
szerte igen erõs. A fejlett ipa-
ri országok autógyártása pél-
dául közel ötven százalékkal

nõtt 2010 elsõ félévében, –
igaz ugyan, hogy csak a ta-
valy év eleji, a válság miatt
jelentõsen megcsappant ke-
reslethez képest. 

Romániában az idei év el-
sõ hét hónapjában mintegy
220 ezer gépkocsi készült,
melybõl 215 ezer az
Automobile Dacia gyártmá-
nyaként, a fennmaradó pár-
ezer pedig Ford márkájú.
Bár az utóbbi hónapokban
enyhén visszaesett az or-
szágban vásárolt új autók
száma, a hazai gyártókon
mégis sokat lendített a
roncsprogram: a statisztikák
szerint  az értékjegyeket tíz
megyében szinte kizárólag a
Dacia és a Renault típusokra
váltották be. 

Fazekas Sándor magyar és Mihail Dumitru román agrárminiszter, valamint Tánczos Barna államtitkár 

Olajozott román autógyártás

F
o

tó
: 

T
o

fá
n

 L
ev

en
te

Kockázatos hitelezés

Romlott a banki aktívák mi-
nõsége, ugyanakkor a hitele-
zési kockázat maradt a
pénzügyi szektor legnagyobb
veszélyforrása – derült ki a
Román Nemzeti Bank által
tegnap bemutatott 2010-es
Stabilitási Jelentésbõl. Az
elemzés, azon túl, hogy ki-
emeli a lakosság eladósodá-
sát, súlyosnak nevezi az or-
szág 7,1 százalékos gazdasá-
gi visszaesését és jelentõsnek
a pénzügyi deficit 7,4 száza-
lékra való emelkedését – kö-
zölte a HotNews.ro.

Leáll a pályaépítés

Az árverésekkel kapcsolatos
bírósági fellebbezések miatt
eltolódnak az autósztráda
építésének munkálatai – kö-
zölte tegnap Radu Berceanu
közlekedésügyi miniszter, aki
a határidõk tetemes csúszása
miatt egyáltalán nem jelölt
meg határidõt. A tárcavezetõ
elmondása szerint a bonyo-
lult és hosszadalmas hivatali
eljárások és törvények a saját
mozgásterét is beszûkítik.

Elszáll az Eurocopter?

Nagy Britanniába telepítheti
vissza Romániába tervezett
540 millió eurós beruházását
a világ legnagyobb helikop-
tergyártója, az Eurocopter,
miután a gazdasági válság
miatt a bérszint kiegyenlítõ-
dött a két ország között – ír-
ta a The Timesra hivatkozva
a HotNews.ro.

„Õrült spórlás”

Joseph Stiglitz Nobel-díjas
közgazdász szerint azzal,
hogy az európai kormányok
visszafogják költekezésüket
a deficit csökkentése érdeké-
ben, „W” alakú recesszióba
hajszolják a kontinenst. Az
EU által meghatározott 3
százalékos hiánycél mester-
ségesen felállított irány,
melynek betartása újabb vál-
sághullámba tereli Európát –
írta a Bloomberg. Stiglitz em-
lékeztetett, arra hogy a
munkaerõpiaci helyzet rom-
lása miatt a közeljövõben
nem várható a gazdasági nö-
vekedés erõsödése. 

Áfa: hol fent, hol lent? 
Bukarestben tárgyalt tegnap Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési miniszter

Újabb kérvényleadási periódust tervez kiír-
ni a román Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium a hátrányos helyzetû
övezetekben gazdálkodó tejtermelõk támo-
gatási kéréseinek leadására, szeptember
15-e és október 31-e között. Az errõl szóló
kormányhatározat-tervezetet a szaktárca
már ma a kormány elé terjeszti. „A
hosszabbítást elsõsorban azért látjuk szük-
ségesnek, mert, mint több más uniós, illet-
ve hazai költségvetésû forrásból fizetett tá-
mogatás esetében, a kedvezõtlen térségekre

vonatkozó fejõstehén-juttatás esetében is a
szubvencióhoz kizárólag engedélyezett ma-
gánszemélyek (PFA), valamint egyéni és
családi vállalkozók juthatnak hozzá, ami
az állattenyésztés esetében az állatállo-
mány átírását feltételezi magánszemélyrõl
az újonnan létrehozott vállalkozásra. Saj-
nos augusztus 18-ig ez az átírási folyamat
olyan feltételeket írt elõ a gazdáknak, ame-
lyek ellehetetlenítették a pótlólagos támo-
gatások igénylését” – magyarázta Tánczos
Barna mezõgazdasági államtitkár. 

Meghosszabbítják a tejtámogatások igénylésének idõtartamát  
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ÚMSZ-összeállítás

A hat bukaresti kisbaba
halála után újabb kórhá-

zi botrány borzolja a kedé-
lyeket, ezúttal Szatmár me-
gyében: hétfõn egy 23 éves
nõ halt meg a helyi szülé-
szeti és nõgyógyászati osz-
tályon. A fiatalasszony ter-
hességének 33. hetében, a
nyolcadik hónap elején je-
lentkezett a kórházban,
rosszullétre panaszkodott,
amelyet valószínûleg rend-
kívül magas vérnyomása
okozott. Kezelõorvosa, aki
a terhesség korábbi hónap-
jaiban követte az érintett
egészségi állapotát, épp
ügyeletes volt: a magzat és a
szülõnõ egészségének védel-
me érdekében úgy döntött,
hogy császármetszéssel vi-
lágra segíti a veszélyeztetett
csecsemõt. Az 1,9 kilogram-
mos újszülött a helyi kora-
szülött intenzív osztályra
került, állapotát kezelõorvo-
sai kielégítõnek minõsítet-
ték. A 23 éves anya viszont
a császármetszést követõen
rosszul lett, és szintén az in-
tenzív osztályon folytatták a
kezelését. Nem sokkal a nõ-
gyógyászati mûtét után újra
kellett éleszteni, ám a be-
avatkozás sikertelen volt. A
kórház boncolás elõtti jelen-
tése szerint hirtelen fellépõ
tüdõembólia okozta a fiatal
nõ halálát. 

Bekeményít a fenntartó

A közvélemény figyelmét
azután keltette fel az ügy,
hogy a Szatmár megyei ta-
nács elnöke kérdõre vonta a
kórház vezetését, miért nem
tájékoztatták a testületet a
történtekrõl. A megyei kór-
ház ugyanis a megyei önkor-
mányzat adminisztratív fel-
ügyelete alá tartozik, így a
testület vezetõi a kórház me-
nedzserétõl vártak hivatalos
választ ara a kérdésre: miért
nem értesítették a fenntartót
a tragikus fordulatról? 

A számonkérés tényét Cse-
hi Árpád tanácselnök a sajtó-
hoz is eljuttatta. A kórház
menedzsere, Adrian Ciobanu
azután reagált, miután nyil-
vánosságra került az ügy.
Úgy fogalmazott: „nem tud-
ták”, hogy a történtekrõl be
kellene számolniuk. Az ügy-
ben végül két szakbizottság is
ellenõrzést tartott: a megyei
kórház által delegált szakem-
berek mellett vizsgálatot foly-
tatott a megyei önkormány-
zat és a helyi közegészség-
ügyi hatóság által delegált il-
letékesek csoportja is. A bon-

colás eredményét tegnap dél-
ben hozták nyilvánosságra:
ez nem igazolta be az elõze-
tes feltételezéseket, a koraszü-
lõ nõ halálát nem tüdõembó-
lia, hanem úgynevezett
HELLP-szindróma okozta.
Ez annyit jelent, hogy a ter-
hesség, illetve a szülés után
romlik a keringés, az oxigén-
hiány miatt az életfontosságú
szervek: szív, tüdõ, máj, vese,
agy mûködése elégtelenné
válik. Az elhunyt férje a rend-
õrséghez fordult a vizsgálatok
elvégzése érdekében, ámbár
az érintett úgy nyilatkozott,

„nem hibáztatja” a kezelõor-
vost, akinek köszönhetõen a
csecsemõ életben maradt, és
jó egészségnek örvend.

Marad a kétely

A szatmári kórházi ellátás
minõségét gyakorta vitatják a
helyiek. „Mi, mint nagyon
sokan, Fehérgyarmatra jár-
tunk ellenõrzésekre, ott is
szültem” – magyarázta la-
punknak Fazekas Imola, két-
gyermekes anya, akit meg-
rendített a frissen bekövetke-
zett haláleset híre. Tájékozta-
tása szerint Fehérgyarmaton
pár ezer forintért olyan ellá-
tásban volt része, mint egy
szállodában. „A szakorvos
tudtom szerint innen ingázik
Magyarországra, az ápolók
felkészültek, segítõkészek. És
ami nem elhanyagolható: a
borítékba ugyanannyit, vagy
éppen kevesebbet kell tenni,
mint itthon” – összegezte ta-
pasztalatait a fiatalasszony. 

A fehérgyarmati „szülés-
turizmus” annyira elterjedté
vált, hogy információink sze-
rint már a helyi magánvállal-
kozói réteg is megmozdult.
Néhány éve egy helyi húsfel-
dolgozó vállalat tulajdonosa
például – a hírek szerint –
négyszázezer lejjel támogatta
a szülészeti osztály felújítá-
sát, csak azért, hogy unokája
biztonságban, helyben szü-
lethessen. 

Újabb szülészeti haláleset

HIRDETÉS

A Szatmár Megyei Sürgõsségi Kórház. A kórházi ellátás minõségét gyakorta vitatják a helyiek

Mentõautó balesetezett

Felborult egy mentõautó
tegnap Sepsiszentgyörgyön
az 1918. december 1. és a
Grigore Bãlan utca kereszte-
zõdésében található villany-
rendõrnél. Értesülésünk sze-
rint a idõs beteget és hozzá-
tartozóját szállító mentõautó
az Állomás negyed felõl ér-
kezett a villanyrendõrhöz,
ahol összeütközött egy
Grigore Bãlan út fele haladó
Dacia Logannal, melynek
következtében a mentõ fel-
borult. A Kovászna megyei
Készenléti Felügyelõség szó-
vivõje Maria Cocerhan az
ÚMSZ-nek elmondta: a hely-
színre érkezõ tûzoltóknak a
felborult autó roncsai közül
kellett kivágni az idõs beteg
férfit. A sérültet és hozzátar-
tozóját, a mentõorvost és
asszisztensét egy másik
mentõ szállította kórházba.

Veszélyes lövedék

Negyven darab, 40-es kalibe-
rû fel nem robbant gránátlö-
vedéket találtak a Hargita
megyei Kászonújfalu melletti
erdõben. A rendõrséget a lö-
vegek megtalálója értesítette
– adta hírül tegnap a Hargita
Megyei Rendõrkapitányság.
A helyszínre azonnal kivo-
nultak a Katasztrófavédelmi
Felügyelõség munkatársai
valamint a rendõrség tûzsze-
részeti osztályának szakem-
berei. A lövegeket a bizton-
sági elõírásoknak megfelelõ-
en a hatástalanították, majd
megtisztították a környéket a
rendkívül veszélyes gránátok-
tól. A helyszíni munkálatok
után a hatástalanított robba-
nó eszközöket az illetékesek
biztonságos helyre szállítot-
ták és megsemmisítették.

Pontosítás

Az ÚMSZ augusztus 19-i
számában megjelent Tragédi-
ától politikáig címû cikk nyo-
mán a székelyudvarhelyi kór-
ház szülészeti-nõgyógyászati
osztályának asszisztensnõje
és jómagam (egykori pácien-
sük) önhibámon kivül kerül-
tünk rendkívül méltatlan
helyzetbe” – áll abban a pon-
tosításban, amelyet az emlí-
tett cikk megszólalója, Simó
Erika juttatott el szerkesztõ-
ségünkbe. Lapunk arról szá-
molt be a bukaresti szülészeti
tragédia kapcsán, hogy több
erdélyi kórházban is áldatlan
állapotok uralkodnak. „Nem
éreztem biztonságban ma-
gam, fõleg ha arra gondolok,
hogy bármikor bekövetkez-
het egy komplikáció. Úgy ér-
zem, nem lennének urai a
helyzetnek” –  idéztük
(állítása szerint pontatlanul)
Simó Erikát, akirõl a cikkben
azt írtuk: kenõpénzt is fize-
tett a szülésznõnek, hogy
megkapja a megfelelõ ellá-
tást. Mint szerkesztõségünk-
be juttatott levelében Simó
Erika hangsúlyozza, „az osz-
tályon dolgozók szakmai
kompetenciáját, feladatmeg-
oldását, felelõsségtudatát
senki nem vonhatja kétségbe.
A bércsökkentés mellett is
magas színvonalon végzik
munkájukat.”

Röviden
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Letartóztatásba helyezték
azt a szakápolót, aki a

giuleºti-i kórház koraszülött
osztályán teljesített szolgála-
tot a két héttel ezelõtt bekö-
vetkezett tragikus baleset ide-
je alatt. Florentina Cîrsteát
tegnap vette õrizetbe az illeté-
kes hatóság, foglalkozás köré-
ben gondatlanságból elköve-
tett emberölés és súlyos testi
sértés gyanújával. A 24 órás
fogvatartást 29 nappal hosz-
szabbították meg a tegnapi
döntés értelmében. A letar-
tóztatott asszisztens ügyvédje
nyilatkozott a sajtónak és el-
mondta: védencét rendkívül
megtörték az események. 

A jogi képviselõ visszauta-
sította azokat a feltételezése-
ket, hogy Cîrstea a kollégái
által szervezett kórházi név-
napi ünnepségen vett volna
részt szolgálati idõben. A
gyanúsított vallomásában ar-
ról számolt be, hogy a mos-
dóba indult, amikor magára
hagyta a koraszülött intenzív
osztályon fekvõ csecsemõ-
ket. A kórházi szabályzat
szerint munkáját két szakmai
gyakorlaton lévõ tanuló ápo-
lónak és egy gondozónak is
segítenie kellett volna, ám az
elõírások ellenére egyedül
teljesített szolgálatot. Az
ápolónõ a mosdó felé menet
segítséget kért egyik kolléga-
nõjétõl, aki a császármetszé-
sen átesett nõk számára fenn-

tartott kórterembe volt be-
osztva. Az érintettet azonban
pont ez alatt az idõ alatt hív-
ták szüléshez, így Cîrstea né-
hány percig a kórteremben
egyedül maradt anyáknak
nyújtott segítséget. 

Az ügyészség által eddig
nyilvánosságra hozott ada-
tok részben eltérnek a gyanú-
sított vallomásától. A szem-
tanúk szerint az asszisztens-
nõ egy percet töltött bent a
mosdóban, és utána tartóz-
kodott a császármetszésen
átesett anyák kórtermében,
ahol a bent lévõkkel beszél-
getésbe bonyolódott. A tüzet
egy rezidens orvos vette ész-
re, aki azonnal tárcsázta a
112-es segélyhívót. Az inten-
zív osztályon szolgálatot tel-
jesítõ asszisztensnõ csak ak-
kor tért vissza szolgálati he-
lyére, amikor a folyósón már
kitört a pánik – figyelmeztet-
nek a nyomozást végzõ
szakemberek, akik úgy vé-
lik, indokolatlanul hagyta el
a kórtermet a gyanúsított.
Az életben maradt hat cse-
csemõ közül egynek tovább-
ra is válságos az állapota, õt
– mivel a tûzben súlyos lég-
úti és légzõszervi sérüléseket
szerzett –  még mindig mes-
terségesen lélegeztetik. Öt
újszülött állapota stabil, két
napja orrszondán át táplál-
hatóak – tájékoztatta a sajtót
Raluca Alexandru, a Gri-
gore Alexandrescu Kórház
szóvivõje. 

Elõzetes letartóztatásban

a giuleºti-i ápolónõ



ÚMSZKULTÚRA8

Tamás András

A mûvészet szociális ha-
tását hangsúlyozva tar-

tották az Inter-Art Alkotótá-
borzáró események elsõ
mozzanatát a nagyenyedi
szigorított börtönben. A
fegyház bejáratánál leleple-
zett plakett egyedi az or-
szágban, hiszen elõször em-
líti a mûvészetek társadalmi
integráló szerepét. 

Az alkotótáborban részt-
vevõ mûvészek, akik más-
más kontinensrõl érkeztek
Nagyenyedre és közel húsz
országot képviselnek, a
fegyház udvarán három rab
munkájának a leleplezését
nézték végig. A szigorított
részben Balog István, az
Inter-Art Alapítvány elnöke
hét szoborból álló kompozí-
ciójáról húzták le a leplet,
míg a klubhelységben egy
olyan mûvész munkáit is-
merhették meg az érdeklõ-
dõk, aki két évvel ezelõtt ön-
kéntes szabadságvesztésre
vállalkozott, az õ alkotásai-
ból álló kiállításon értékelõ-
dött fel újra a szabadság fo-
galma. 

A továbbiakban, a XV. tá-
bort záró kiállításon, az

Inter-Art Galériában Ion
Dumitrel megyei tanácsel-
nök az alapítvány tevékeny-
ségét értékelte. A kiállított
munkákat Ioan Hãdãrig
mûvészeti igazgató a legrep-
rezentatívabb alkotásokként
jellemezte, a táborban ké-
szült valamennyi munka
amúgy sem fért volna el a

három teremben. Egy ilyen
kiállítás ugyanakkor magá-
ba foglalja a különbözõ kul-
túrák, kontinensekrõl érke-
zettek együttes munkáját. A
Hollandiában élõ koszovói
albán, Shefquet Avdush
Emini, aki a közelmúltban
Bukarestben, elõtte meg a
Louvreban, idén pedig Kí-

nában és Dániában készül
kiállítani elmondta: „a mû-
vészek és a különbözõ kul-
túrák kölcsönhatása önma-
gában nagyszerû jelenség”. 

A táborlakóknak pedig
bõven jutott élménybõl, az
állandó elfoglaltság mellett
alkalmuk nyílt Torockón
tölteni pár napot, valamint

Gyulafehérvárra is elláto-
gattak. Az idei alkotótábor
végén az Inter-Art Alapít-
vány eddigi tevékenységérõl
készült katalógust nyújtot-
ták át valamennyi mûvész
számára, illetve köszönetet
mondtak a támogatóknak,
akik a nehéz idõszak ellené-
re is kitartottak.
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Kastélynapokat 
tartanak Bonchidán

Kilencedszer is megszer-
vezik a Bonchidai Kastély
Napokat, amelyre augusztus
28-a és 29-e között várják az
érdeklõdõket. A Transylva-
nia Trust Alapítvány és
Bonchida község Polgármes-
teri Hivatala által szervezett
egész hétvégét felölelõ ren-
dezvény kulturális és szóra-
koztató jellegû programokat
foglal magában, melyen
részt vesz a helyi közösség
apraja-nagyja, ugyanakkor a
környezõ településekrõl és
Erdély más régióiból is ér-
keznek látogatók. 

Nyolcvan éves 
Sajdik Ferenc

A magyar karikatúra doyen-
jét ünneplik egy hangulatos
kiállítással azok, akik szá-
mára még mindig létezik ez
a mostanában félálomba vo-
nult mûfaj, írja a kultura.hu.
A KOKSZ Mûhely mûvész-
társasága úgy látja, hogy ka-
rikatúrára ebben a képi hu-
morát némileg elvesztett
korban is szükség van. És
Sajdik Ferenc ehhez ma is
változatlanul viszonyítási
pont. Augusztus 21-én este a
kARTon Galériában baráti
társaság köszöntötte a rajzo-
lók élõ legendáját. Õk Sajdik
„tsai”, az örökség fenntartói,
éltetõi, akik a több évtized-
nyi Ludas Matyi-kultúrán
túl is vallják a karikatúra
fontosságát, sõt felelõsségét.

Kidöntötte a vihar Anna
Frank gesztenyefáját

Heves vihar döntötte ki An-
na Frank híres gesztenyefá-
ját hétfõn Amszterdamban,
tudósít az MTI. A több mint
százötven éves fát, amely a
második világháborúban a
zsidó kislány és családja rej-
tekhelye elõtt állt, már gom-
bák lepték el, törzsét áll-
vánnyal tartották egyenesen.
A gesztenyefa kidölésekor
senki sem sérült meg. „Re-
csegést-ropogást hallottunk,
és mikor kinéztünk, a fa már
a földön feküdt” – mondta
el az Anne Frank Alapít-
vány szóvivõje. A többton-
nás törzs másfél méterrel a
föld felett tört el. 

Közeledik 
a Magyar Dal Napja 

Harmadik éve rendezik meg
a Magyar Dal Napját, mely-
nek egyik kiemelt helyszíne
idén is a népszerû budapesti
szórakozóhely, a Zöld Par-
don (ZP). Szeptember 12-én,
vasárnap tíz, közel egyórás
élõ koncerten vehetünk részt
a magyarországi zenei szcé-
na legjobbjait hallgatva, hi-
szen a ZP Szerzõi Színpad-
nak ad otthont, ezzel is tá-
mogatva a magyar dal
ügyét. A nap folyamán szá-
mos stílus képviselteti ma-
gát, a ZP Klubszínpad is tar-
togat meglepetést: a roma
Karaván Família nevû zene-
kar lép fel, vendégül látva a
Nagyszínpad mûvészeit.
Ezen kívül tervben van egy
nagy közös finálé.

Fotótörténeti ritkaságok
Csíkmenaságról

Baloga-Tamás Erika

Csíkmenaságról szárma-
zó, régi magyar katonai

fotókiállítással tiszteleg a
Magyar Fotográfia Napja
elõtt Hargita Megye Taná-
csa, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ és az Erdé-
lyi Fotográfia Múzeumáért
Egyesület. A képek eredeté-
rõl Molnár Attila az Erdélyi
Fotográfia Múzeumáért
Egyesület elnöke mesélt la-
punknak. Megtudtuk, hogy
a bemutatásra kerülõ tárlat
anyagát tulajdonképpen Ká-
roly Veronka gyûjtötte ösz-
sze, több hónapon keresztül.
A csíkmenasági Mûvelõdési

Ház igazgatója házról-házra
járt és a település lakóitól
szedte össze a családoknál
fellelhetõ régi magyar kato-
nai képeket. Az így begyûj-
tött több száz fotót a foto-
gráfiai múzeum segítségével
beszkennelték,  és holnaptól
a Hargita Megyei Tanács ki-
állítótermében, helyszûke
miatt mintegy harminc da-
rabot láthat ezekbõl az ér-
deklõdõ.

„Ezeknek a képeknek az
eszmei értéke abban rejlik,
hogy elsõsorban a megmara-
dást szimbolizálják, az apá-
ról fiúra, a maradékról mara-
dékra, a nemzedékrõl nem-
zedékre szállás jelképei” –

összegzett Molnár Attila. A
kiállítás anyagát továbbá
olyan, eddig még ki nem állí-
tott magyar és egyetemes fo-
tótörténeti ritkaságok is gya-
rapítják, amelyek elõször
lesznek láthatók az Erdélyi
Fotográfia Múzeumáért
Egyesület gyûjteményébõl.
A válogatás anyaga világhírû
mesterek, azaz a legnagyob-
bak munkáiból áll össze, be-
mutatásra kerülnek például
Orbán Balázs, Veress Ferenc,
Szathmári Pap Károly, Ba-
logh Rudolf, Országh Antal,
Erdélyi Mór, valamint Eu-
gene Cuvelier, Nadar, Gia-
como Caneva, Bonfils, Ro-
ger Fenton fotográfiái. 

A nagyváradi magyar
színjátszás „tanúi”
Totka László

„E városban, ez épület-
ben, a színpadon elhang-

zott elsõ magyar szó emlé-
kére” – áll a felirat a nagy-
váradi magyar színjátszás
kezdeteit megörökítõ táb-
lán, amelyet holnap helyez-
nek vissza eredeti helyére a
Fekete Sas Palota falára.

Az emléktábla tegnapi is-
mertetõjén elhangzott, hogy
1898. augusztus 26-án volt
állították és 1989 novembe-
réig volt látható, amikor a
nacionalista rezsim az épü-
let homlokzatának felújítá-
sakor eltüntette. „Az eredeti
állapotába visszaállított em-
lék kétnyelvû lesz” – nyilat-
kozta a sajtónak Sárközi
Zoltán, nagyváradi taná-
csos. Az idei avatását a 112
évvel ezelõttihez mérik a vá-
ros vezetõi, a tábla újrahe-
lyezését kultúrmûsor követi

a Szigligeti társulat elõadá-
sában. A tegnapi sajtóérte-
kezleten nyitották fel azt az
idõkapszulát is, amelyet a
Nagyváradi Állami Színház
alapítóköve mellett találtak
az épület beltéri felújítása-
kor. A talált tubus dupla fa-
lu volt, azonban a fedõrésze,
amelyet rácsavartak, nem,
így az megadva magát az
idõ fogának helyenként
megrozsdázott. A jól látha-
tó lyukakon gombaspórák
és porrészecskék kerültek a
belsejébe, amik „megtámad-
ták” a papírt. A kapszulá-
ban talált dokumentumok
sürgõs restaurációra várnak,
a minõségi „kezelés” érde-
kében már fel is vették a
kapcsolatot Boka Lászlóval
az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos igaz-
gatójával, tájékoztatott Bíró
Rozália keddi sajtótájékoz-
tatóján. 

Mûvészeket „õriz” a fegyház
Kiállításmegnyitókkal zárt az idei nagyenyedi Inter-Art Alkotótábor
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A nemzedékrõl nemzedékre õrzött régi fotográfiák kincset érnek a múzeumnak

A nagyenyedi alkotótábor zárása több mozzanatra oszlott: a fegyház is mûteremmé változott erre az alkalomra

A megrozsdásodott kapszula miatt veszélyben a dokumentumok

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele
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„Semmiképp nem tudok pozi-
tívan viszonyulni ehhez az

ügyhöz” – kommentálta lapunk-
nak Cristian Tudor Popescu azt a
hírt, hogy a verespataki aranyki-
termelésért lobbizó Roºia Mon-
tanã Gold Corporation (RMGC)
meghívására a nagyobb romániai
televíziók, online és nyomtatott
lapok, életmód-magazinok újság-
írói „luxuskirándulásra” utaztak
Új-Zélandra. A Gândul címû na-
pilap publicistája úgy véli a legna-
gyobb baj az, hogy az RMGC túl
jól kiválasztotta a meghívottakat.
„A társaság olyan, különbözõ

tisztségekben lévõ tapasztalt új-
ságírókat választott, akiknek ha-
talmas befolyásuk van az adott
médiumon belül és ezáltal a köz-
véleményre. Nem egyszerû újság-
írókat választottak, akik egy egy-
szerû riportot készítenek” – érvelt
C. T. Popescu, aki szerint nem
etikus az ilyesmi, hisz nagy az
esélye annak, hogy az újságíró
nem tud vagy nem fog pártatla-
nul viszonyulni a helyzethez. „A
tanulmányút mögött nevetsége-
sen sok pénz van (az Adevãrul cí-
mû napilap értesülései szerint
személyenként tízezer euróba ke-
rül az út – szerk. megj.), ami jól jel-
zi, hogy nem csupán egy ember,

hanem egy egész médium Veres-
patakkal kapcsolatos alapállásá-
nak a megváltoztatása a cél” –
összegzett az Új Magyar Szónak a
publicista. 

A paginademedia.ro médiablog
értesülései szerint az RMGC új-
zélandi tanulmányútjának – me-
lyen olyan neves újságírók vesz-
nek részt, mint Robert Turcescu,
Emil Hurezeanu, Ioan T. Morar
vagy Doru Buºcu – az a célja,
hogy egy ottani, ciántechnológi-
át alkalmazó aranybányájának a
megtekintése nyomán „objektív
és dokumentált tájékoztatást
nyújthassanak a Verespatakon
tervezett bánya gazdasági, társa-
dalmi és a kulturális örökséget
érintõ hatásairól”. Karácsonyi
Zsigmond a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének (MÚRE)
az elnöke szerint azonban meg-
kérdõjelezhetõ ez az objektív tájé-
koztatás. „Az érdekelt fél pénzén
való utazás (az RMGC közel
másfél évtizede próbálkozik cián-
technológiás aranybányát nyitni

Verespatakon, ami a román (de
nem csak) társadalom egy részé-
ben heves tiltakozást váltott ki –
szerk. megj.) megkérdõjelezi a hite-
lességet” – véli Karácsonyi, aki
ugyanakkor azt is hangsúlyozza,
hogy a fejlettebb demokráciákban
az újságírók minden dokumentá-
lódási útját az adott médiavállal-
kozás fizeti. „Az újságírói etikával
összeférhetetlen, hogy anyagi elõ-
nyökhöz jussanak a sajtó munka-
társai. Ez a tanulmányút, akár-
csak a kisebb-nagyobb ajándékok,
nem más, mint a lefizetés egyik
formája” – fogalmaz. 

A MÚRE-elnök szerint az
ilyen típusú tanulmányiutak ve-
zettek oda, hogy a romániai saj-
tóból szinte teljes egészében hi-
ányzik a tényfeltáró újságírás, és
a médiamunkások egyre inkább
elveszítik hitelüket az olvasók
elõtt. „Ez és az ehhez hasonló
esetek nem csupán az újságíró-
nak, hanem az egész szakmának
ártanak” – summáz szomorúan
Karácsonyi. 

Fûtésre is fel kívánja használni az épülõ he-
lyi krematórium melegét a belgiumi
Welkenraedt település – jelentette be a La
Capitale címû brüsszeli napilap. A számítá-
sok szerint a mintegy 40 ezer eurós többlet-
beruházással az épületegyüttes fûtési szük-
ségletének 80 százaléka biztosítható lenne az
égetõben keletkezõ hõmennyiség újrahaszno-
sításával. A tervek alapján a felszabaduló,
akár 800 Celsius-fokos hõvel a távfûtéshez
használandó vízmennyiséget melegítenék fel,
és azt továbbítanák a fûtõrendszerbe. Az
energiapazarlással szemben a rendszer bele-
illeszkedne abba a törekvésbe is, hogy a vár-
hatóan jövõre mûködni kezdõ krematórium
a lehetõ legjobban szolgája a környezet vé-
delmét – magyarázta az intézmény egyik fe-
lelõse.
Porból lettél és meleggé leszel – tehetjük hozzá.

(efi)

Száz szó

Röviden

Vétkes luxuskirándulók

ÚMSZ

Mexikói lány nyerte meg az
idei Miss Universe szépségver-

senyt, amelyet ezúttal az Egyesült
Államokban, a Las Vegas-i
Mandalay Bay hotelben rendez-
tek meg helyi idõ szerint hétfõ es-
te. A 22 guadalajarai  Jimena
Navarrete (aki hét éve van a mo-
dellszakmában) a döntõ öt fõre
szûkült mezõnyében Jamaica,
Ausztrália, Ukrajna és a Fülöp-
szigetek legszebb lányát utasította
maga mögé. Az idei Miss Uni-
verse-en összesen 83 lány (köztük
Oana Paveluc Romániából és
Babinyecz Tímea Magyarország-
ról) versengett a koronáért, mely a
Miss World mellett az egyik leg-
rangosabb nemzetközi elismerés.
Navarrete elsõ udvarhölgye a 24

éves Miss Jamaica (Yendi Phil-
lips) lett, a második Ausztrália 19
éves szépségkirálynõje, Jesinta
Campbell. A Miss Universe Las
Vegas-i döntõje lett a legnézettebb
tévémûsor, közel 190 országban
közvetítették, a One India beszá-
molója szerint mindenhol ezt a
mûsort nézték a legtöbben. Mint
miden évben, idén is voltak kü-
löndíjak, a Miss Rokonszenves dí-
jat Miss Ausztrália, a Miss Foto-
gén díjat Miss Thaiföld kapta,
akárcsak a népviseletes felvonulás
legszebbjének járó elismerést. A
verseny idei, 59. kiadása is tele
volt meglepetésekkel, már a selej-
tezõben búcsúzni kényszerült pél-
dául Venezuela és az Egyesült Ál-
lamok szépségkirálynõje, noha
sokan tippeltek arra, hogy elõbbi
a befutók között lesz. 

Mexikói lány lett a Miss Universe

ÚMSZ

Már javában zajlanak a Fél-
sziget Fesztivál helyszínéül

szolgáló marosvásárhelyi Víkend
Telepen a munkálatok, ácsolják a
színpadokat, szerelik a sörcsapo-
kat, mobilvécéket, zuhanyzókat.
Ottjártunkkor a nagyszínpad épí-
tésén dolgozó munkások vezetõje
kijelentette: „Szusszanni sincs
idõnk, a munkának holnap estig
(ma – szerk. megj.) be kell fejezõd-
nie, ugyanis érkeznek az elsõ
fesztiválozók”. Az 5 hektáros te-
rületen a vendéglátó egységek is
elkezdték építeni faházikóikat, a
Mûvésztelepen már a díszítéssel
foglalatoskodnak a mûvészek, de
felállították a filmes sátrat is.

A Félsziget hivatalosan csak
augusztus 26-án kezdõdik, az
elsõ vendégek már ma este 18
órakor beléphetnek a fesztivál
területre – ekkor nyitnak a bejá-
ratnál található kasszák is. Azt,
hogy az 1,2 millió eurós költ-
ségvetéssel rendelkezõ fesztivál
pozitív mérleggel zár-e idén, a
szervezõk szerint korai megjó-
solni, hisz még nem összesítet-

ték, hogy hány jegyet adtak el,
de az idõjárás is befolyásolhatja
a sikert. 

Tény viszont, hogy az Adevãrul
értesülései szerint a fesztivál
nemcsak a sátorozó vendégeket

vonzza, a városban már „elkel-
tek” a hotelek és panziók szállás-
helyei is. 

Ma estére felépül a Félsziget

Magyar filmek Montrealban

Három magyar filmet, a Kolorádó Kidet, a
Köntörfalakat és a Vespát mutatják be a hol-
nap kezdõdõ Montreali Filmfesztiválon. Az
öt kontinens kortárs filmmûvészetét bemu-
tató montreali World Film seregszemle a
nemzetközi produceri szövetség által A-ka-
tegóriásnak minõsített 13 nemzetközi feszti-
vál egyike. Vágvölgyi B. András filmrende-
zõi debütálása, a Kolorádó Kid, mely az
idei Magyar Filmszemlén elnyerte a
Moziverzum-díjat, az elsõ filmek versenyé-
ben indul. Dyga Zsombor Köntörfalak és
Groó Diána Vespa címû játékfilmjét a mont-
reali fesztiválon láthatja elõször az amerikai
közönség. Mindkét film több díjat is nyert a
februári Magyar Filmszemlén.

Tudományos médiaalkotmány-kritika 

Kritikát fogalmazott meg a Magyar Kom-
munikációtudományi Társaság a 2010. au-
gusztus 31-én részletes vitára bocsátandó
T/363. számú. A sajtószabadságról és a mé-
diatartalmak alapvetõ szabályairól szóló tör-
vényjavaslattal kapcsolatban. A szervezet
szerint „a kommunikáció- és médiatudo-
mány mai megállapításai jelentõs mérték-
ben eltérnek attól a képtõl, amelyet a most
vitatott javaslatok sugallnak a médiáról és
médiahasználóról, ami erõsen befolyásol-
hatja a törvényhozás eredményességét,
emellett a tervezet más pontjai a sajtósza-
badságot veszélyeztetõ javaslatokat is tartal-
maznak”.

Nem csal a magyar X-Factor

Nem követi az RTL Klub Nagy Britannia
példáját, ahol a szombaton indult X-Factor a
szombaton kezdõdött, brit X-Factor verseny-
zõinek hangját Digitálisan feljavították – je-
lentette ki az [origo]-nak Herman Péter, a
szombaton rajtoló, magyar X-Faktor kreatív
producer. A brit X-Factor szerkesztõi elis-
merték, hogy auto-tune alkalmazással mani-
pulálták a versenyzõk hangját: a jókat felja-
vították, a botrányos énekhangokat pedig to-
vább rontották, hogy erõsebb legyen a kont-
raszt: a korábbi szereplõk szerint ez nyílt ti-
tok volt. Herman az [origo]-nak elmondta,
hogy a hazai szériában ilyen eset nem for-
dulhat elõ. „Az indulóink hangját természe-
tesen nem manipuláljuk, hiszen ez egy ver-
seny. Mint az összes tehetségkutató mûsor-
nál, egy ponton túl már csak élõ adások
lesznek, így nincs is értelme csalni, mert az
úgyis kiderülne” – vélte a kreatív producer.

HIRDETÉS

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. 

Elítéli a szakma azokat az újságírókat,

akik elfogadták a Roºia Montanã Gold

Corporation által felajánlott új-zélandi

„luxuskirándulást”. Az itthon maradottak

egyöntetû véleménye: „a kirándulás a lefi-

zetés egyik formája”.

Lázas színpadépítés a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Készülõben a Félsziget Nagyszínpada

A huszonkét éves mexikói Jimena Navarrete lett az idei Miss Universe

Fotó: Farkas István
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6.55 Beszélő emlékházak
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Lélek Boulevard
9.20 Sebaj Tóbiás
9.25 Fabulák
9.40 A dzsungel könyve
10.05 Zorro (am. sor.)
10.30 Daktari 
(am. kaland sor.)
11.20 Derrick (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Fesztiválsoroló
16.05 Hazatérő képek
17.30 Női pulzus 
- A tudomány vonzásában
18.00 Második esély
(sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Frank Riva 
(minisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Floyd Olaszországban
22.00 Diplomatavadász
(magyar sor.)
22.55 Sporthírek
23.05 Az ártatlanság
hangjai (mex.-am.-Puerto
R. háborús filmdráma,
2004)
0.55 “...úgy mondjam, 
ahogy volt...”
2.25 Híradó (ism.)
2.50 Lanterna

Antena 1, 14.00
Szupervihar 2.: Ha eljön a világvége

Judith Carr nemrég került a szövetségi válságkezelő csoport
élére. Nincs könnyű dolga, amikor a politikusokkal el kell fo-
gadtatnia a viharok megfékezésére kidolgozott tervét. Célja
elérésében azonban segítségére vannak szakértő társai
Dixon, Clavell és Ross kutatók. A káosz már nem csak a le-
vegőben, hanem az emberek között is egyre nagyobb.

m1, 22.00
Felügyelõk: Borzongató felelõsség

Frank Hughes és Alex Urbina, a két postai nyomozótiszt kü-
lönös eredményre jut: egy halottról kiderül, hogy nem az,
aki. És mindez egy postai küldeménynek köszönhető: ami-
kor a valódi Ed Furston postán kap egy előre jóváhagyott hi-
telkártya-kérelmet, azonnal kidobja. És ezzel megteremti va-
lakinek a személyazonosságát. Ez az ismeretlen valaki szen-
ved halálos balesetet.

TV2, 22.20
Hajrá csajok 4.

Amikor a Dél-Kaliforniai középiskola csapata megérkezik a
szurkolók elengedhetetlen versenyére, a vezetőjük, Carson
elhatározza, hogy győzelemre viszi a csapatát. Ám Brooke
és a társai egyaránt áhítoznak a sikerre. Carson egy vélet-
len találkozás folytán megismerkedik a másik csapat egyik
szurkolófiújával és beleszeret. Amikor Brooke megtudja,
mindenáron meg akarja akadályozni a románcukat.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Félix levelei
10.10 Bob, a mester
11.10 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Mesélő cégtáblák
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra 
- Szabó Gábor
14.45 Rockpódium
15.25 Járóföld
16.00 Benyovszky Móric
és a malgasok földje 
- Indulás északra!
16.30 Egy lépés előre
(sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar retro
19.10 Mai magyar 
építőmesterek
19.20 Magyar népmesék
19.35 Inami
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.45 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
23.35 Záróra
0.05 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.45 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 ittHON (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Egy csoda terem-
tése (am. filmdráma,
2004)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.10 Fókusz
21.35 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.15 Hetedik érzék
(am.-kan. sor.)
Utána: RTL-hírek
23.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
0.15 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
1.15 Reflektor 
Sztármagazin
1.30 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.15 Teleshop
12.40 Tollas futam 
(am. akció-vígj., 1983)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Doktor House 
(am. sor.)
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hajrá csajok 4.
(am. vígj., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.05 Tények Este
1.35 EZO.TV
2.30 Gyilkos cápák 
(am.-izr.-dél-af. ak-
cióthriller, 1999)
4.00 Segíts magadon!
(ism.)
4.25 Animációs filmek

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

9.20 Gyilkos sorok 10.20
Veronica Mars (sorozat)
11.10 Halottnak a csók
(sorozat) 12.10 Joe Kidd
(am. western, 1972)
14.10 Monk (sorozat)
16.00 Gyilkos számok
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.05 Főzz élőben
Gordon Ramsay-vel 19.05
Halottnak a csók (sorozat)
20.00 Jóbarátok (sorozat)
21.25 CSI: New York-i
helyszínelők (sorozat)
22.20 CSI: A helyszínelők
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő (live)
12.00 Sport.ro Hírek
12.10 Gamper kupa, FC
Barcelona - AC Milan
13.00 Pontos sportidő
14.00 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő (live) Ioana Cos-
ma műsora 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információ (live)
Vali Moraru műsora 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV

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

8.05 Dolgozó lány (ameri-
kai vígjáték) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Me-
sék a folyópartról (animá-
ciós film) 14.35 Kung fúj,
avagy a barack románca
(amerikai vígjáték) 16.15
Szupermanus (amerikai
vígjáték, 1994) 18.00 Egy
zseni, két haver, egy balek
(olasz-francia-NSZK vígjá-
ték) 20.15 Álomharcos
(am.-horv. akciófilm)
22.00 Gyilkos robotok
(am. akciófilm) 23.55
Vámpír angyalok

8.00 Vacanta Mare 9.30
Vendéglő nálunk otthon
10.30 Ezüst szerelem
(sorozat) 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45 Lé-
gy az enyém 17.00 Aliye
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 Házasulandó fi-
am van – reality show
20.30 Tombstone - A ha-
lott város (amerikai wes-
tern) 23.00 Madárijesztő
(amerikai akciófilm) 1.00
Szenvedélyes töeténetek
1.30 Vacanta Mare (is-
métlés) 

8.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 A szerelem
örök (am. rom. f.) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges (soro-
zat) 15.00 A lázadás kora
(am. f. dráma) 17.00 Fáj-
dalmas emlékek (am. film-
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 A médium (sorozat)
0.00 Esküdt ellenségek
(am. sorozat) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(francia vígj. sor.)
10.50 Üdítő
11.45 Nappali
13.01 Híradó délben
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.40 Rondó
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Már egyszer 
tetszett!
22.00 Felügyelők: Borzon-
gató felelősség (am. krimi,
2000)
23.40 Az Este
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután (ism.)
1.40 Nappali (ism.)
2.50 Múzeumtúra (dok. sor.)
3.15 Gyerekjáték a számí-
tógép

7.30 80 festménnyel a vi-
lágvégén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia (sor.)
9.00 Zöld arc
9.10 Nézd Románia!
9.15 Új paradicsomok
(ism.)
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 UEFA
12.15 Mondd mi fáj (ism.)
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
13.50 Történelmi emlé-
kek
14.00 Hírek, sport
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 A világ palotái
17.30 Fák bolygója
18.00 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
18.20 Szerelem a képer-
nyőn túl
18.35 Nézd Románia!
18.40 Sport
19.00 UEFA sorhúzás
(live)
20.00 Hírek
21.10 Trója - Az elveszett
város nyomában (német
kalandf.), 2. rész
23.00 La commanderie
(sor.)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (sor.)
0.20 Anonimul 2010

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Kritikus pont 

(amerikai akció-vígjáték,
1999, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 A háromszög 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1984)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Rettegésben 
(am. thriller, 2001)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Grasshoppers
Zurich - Steaua labdarúgó
mérkőzés
22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)
0.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai krimisorozat)
1.00 A háromszög 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1984) (ism.)
2.30 ProTv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex szórakoztató műsora
10.00 Xena, 
a harcos hercegnő 
(amereikai kalandf.)
11.15 Columbo: 
A bűn jelöltje 
(amerikai krimi, 1973)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Szupervihar 2.: 
Ha eljön a világvége 
(német-am. katasztrófa f.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Megvendégeljük 
– reality show
17.45 Mutassalak 
be a szüleimnek
19.00 Híradó, Sport, 
őjárásjelentés
20.30 A vénlegény 
– szórakoztató műsor
22.30 Híradó
23.30 Hősök 

(amerikai sorozat)
0.30 Euforia Midnight Sun
Tour – szórakoztató műsor
(ism.)
1.15 A maffia markában
(olasz krimi, 1972)
3.00 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat)

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

6.30 Ötödik sebesség
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 -
Nagy durranások
12.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
13.00 A túlélés 
törvényei - Tűzgyűrű
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Gondolatvezérlés
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Gigászi 
építmények
20.00 Túlélés 
törvényei - Tűzgyűrű
21.00 Hogyan készült
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Apokalipszis, 2012
23.30 Piszkos munkák -
A strucctenyésztő
0.30 Verminators 
- Egy irtó jó csapat, A pat-
kány visszatér
1.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
7.55 Győzd le az árvízet!
8.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
9.00 Az ajándék 
(ausztrál sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.15 Lehet, hogy nem
tudtad
10.30 Gitárok ideje
(ism.)
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
13.45 Teleshopping
14.30 Arc és hasonlóság
(ism.)
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az
árvízet!
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
20.00 Esküdt 
ellenségek 
(amerikai krimisor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Rög a vérben 
(angol sor.)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.25 Figyelem énekelünk
(ism.)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2010. augusztus 26.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma Lajos, Patrícia nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Lajos a régi germán
Chlodovech névnek a fran-
cia Louis formájából szár-
mazik, jelentése hangos,
híres + harc.
A Patrícia a Patrícius férfi-
név nõi párja.
Holnap Izsó napja van.

Évfordulók
• 1690-ben a keresztényszi-
geti országgyûlésen az er-
délyi három nemzet (ma-
gyarok, székelyek, szá-
szok) képviselõi Thököly
Imrét Erdély fejedelmévé
választják.
• 1825-ben kikiáltják Uru-
guay függetlenségét.
• 1830-ban kikiáltják Belgi-
um függetlenségét.
• 1991-ben egy finn egyete-
mista Linus Benedict
Torvalds elküldi levelét az
egyik Minix levelezési listá-
ra, mellyel a Linux kernel a
nyilvánosság elé kerül.

Vicc 
Medvééknél vendégség

van. Medvemama így szól a
medvegyerekhez:
– Nem szégyelled magad?
Mutatkozz be a vendégek-
nek! Mire a medvegyerek:
– Bocs...

Recept
Sajtos pogácsa
Hozzávalók: 1kg liszt, 5dkg
élesztõ, 10dkg vaj, 30dkg
sajt, 2 kávés kanál só, 2 to-
jásfehérje, 1 pohár tejföl, tej
amennyit felvesz a tészta.
Elkészítés: Az élesztõt fel fu-
tatjuk a tejben. A többit ösz-
szekeverjük. Ha kész az
élesztõ beletesszük össze
gyúrjuk. Utána pihen meleg
helyen míg meg nem dagad.
Utána kinyújtjuk, és hajto-
gatjuk, utána pihi megint.
Utána kinyújtjuk, megint
hajtogatjuk, pihentetjük egy
kicsit. Aztán kinyújtjuk, ki-
szaggatjuk a pogácsákat, be
vágjuk a tetejét meg kenjük
a két tojássárgájával, meg-
szórjuk a tetejét sajttal, kicsit
hagyjuk piheni mielõtt be-
tesszük a sütõbe. Meleg sü-
tõbe tegyük.

2010. augusztus 25., szerda   www.maszol.ro

Tanulj a múltból. Ne érj úgy
életed végére, hogy azt érezd,
nem is éltél igazán. Sokan,
amikor elérnek arra a pont-
ra, hogy el kell hagyniuk a
földi világot, utoljára még
meglátják az örömet és szép-
séget, amely csak azért nem
lehetett az övék, mert féltek
élni. Az élet teljességének a
megélése érdekes módon nem
függ semmitõl, csak a tanu-

lástól. Ha van benned elég alá-
zat tanulni, akkor életed gaz-
dagodni fog, te magad pedig
tisztulni. A tanulás mindig
tisztít. Tisztítja a fejet, mert a
tudatlanság árnyékait kisepri.
Tisztítja a lelket, mert tanulni
alázatra van szükség, az alázat
pedig a szív legjobb formálója.
Életed végén nem vagyonod-
nak fogsz örülni, hanem an-
nak, amit tanultál. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen rugalmas, próbáljon a
változásokkal együtt haladni.
Ha kell, legyen kész a kompro-
misszumra.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ötleteit ne tárja fel mindenki-
nek. De ne titkolózzon azok
elõtt, akikkel kölcsönösen meg-
bíznak egymásban. Óvja magát
a tévhitektõl.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ön nagyon sok mindent tud, de
a bölcs tanácsokat fogadja el.
Ragaszkodjon munkájához, ba-
rátaihoz, és ezt mutassa is ki
azoknak, akiket szeret.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egyik hazugság a másikat érhe-
ti, ennek következtében feszült-
ség támad az életében. Fél attól,
hogy valaki szemébe mondja a
valóságot
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ragyogó formában van. Lehe-
tõsége lesz egy régóta érlelõdõ
tervét megvalósítani. Nemrég
még nyomasztó problémái foko-
zatosan megoldódnak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Visszatarthatatlan lesz, mert a
Hold földtávolban jár. Ellenáll-
hatatlan, s a szerelmi hancúro-
zásokban fáradhatatlan.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szétszórt, és csak állandó erõfe-
szítések során képes a munkájá-
ra összpontosítani. Pótcselek-
vésként villog a munkahelyén,
kollégáival bizalmaskodik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kitartásának köszönhetõen
anyagi ügyei jól alakulnak és a
vártnál nagyobb lesz a bevétele.
Egy korábban megvalósíthatat-
lannak tûnõ álma beteljesedik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Csavaros észjárás és jó üzleti ér-
zék jellemzi. Váratlan bevételei
érkeznek, ami ideig-óráig jobbít
a helyzetén. Részt vesz egy
Szûz-jegyû buliján.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Vigyázzon, nehogy Önhöz mél-
tatlan személyek társaságába
keveredjen! Becsülje meg a régi,
értékes baráti kapcsolatait.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ismerkedjen meg új technikák-
kal, amik segítik munkáját. Ne
sajnálja a pénzt az újításokra, a
fejlettebb eszközökre. Mindig le-
gyen tisztelettudó.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakban a Hold, és nagyon
fontos, hogy tekintélyét meg-
õrizze. Vegye figyelembe mások
érdekeit is, és akkor Önt is tisz-
telik, becsülik. Erre Ön rászol-
gált eddig is.

Horoszkóp
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Kosárlabda 

T. J. L.

Finnországi sikerrel folytatta
szereplését az Európa-bajno-

ki selejtezõben a magyar nõi ko-
sárlabda-válogatott, miután hete-
dik C-csoportbeli mérkõzésén,
hétfõn este 61-56-ra nyert Vantaa-
ban. A magyarok az utolsó ne-
gyedben fordítottak, de a gyõze-
lem ellenére már aligha kerülhe-
tik el a negyedik helyet ami nem
jelent Eb-részvételt. A kvintett
másik mérkõzésén: Bulgá-
ria–Montenegró 89-57. 

A pénteki utolsó elõtti forduló-
ban a magyarok a törököket, a
montenegróiak pedig a finneket
fogadják. A pillantanyi sorrend:
1. Bulgária 11 pont / 7 mérkõzés,
2. Törökország 11 / 6, 3. Monte-
negro 11 / 6, 4. Magyarország 9 /
7, 5. Finnország 6 / 6. 

Románia nõi válogatottja ne-
gyedik mérkõzését is elvesztette a
B csoportban és minimálisak az
esélyei, hogy elkerülje az utolsó
helyet. Rigában a lettek végig irá-
nyítottak és végül 83-70 arányú si-
kert arattak, elsõsorban annak kö-
szönhetõen, hogy 49 lepattanót
szedtek ellenfeleik 21-ével szem-
ben. A román csapat pontjain
Pascalau (21), Marginean (13),
Pavel (12), Mandache (10),
Ciocan (6), Diaconu (5) és
Stoenescu (3) osztozott. 

A kvartett másik mérkõzésén
Szerbia megfosztotta veretlensé-
gétõl Izraelt (70-68), s több mint
valószínû, hogy mindkét gárda ott

lesz a jövõ évi Európa-bajnoksá-
gon. A pénteki ötödik fordulóban
Izrael – Lettország és Románia –
Szerbia találkozókat rendeznek,
ezeket megelõzõen Izrael (7),
Szerbia (7), Lettország (6), Romá-
nia (4) a sorrend. További ered-
mények: Belgium–Litvánia 61-64
(A), Horvátország–Hollandia 75-
66 (A), Szlovákia–Nagy-Britan-
nia 63-70 (C), Németország–Uk-
rajna 69-74 (C). 

A magyar férfi válogatott újabb
vereséget szenvedett: 73-64-re ka-
pott ki Szarajevóban Bosznia-

Hercegovina csapatától. A gyõz-
tesek három legjobbja Bajramovic
(19 pont), Domercant (15) és
Varda (15) volt, a másik részrõl
Fodor 14, Hanga pedig 11 pontig
jutott. A B csoport másik mérkõ-
zésen: Macedónia–Nagy-Britan-
nia 75-56. Az augusztus 26-i ma-
gyar-ukrán és brit-bosnyák össze-
csapásokat megelõzõen a sorrend:
1. Macedónia 12 pont/6 mérkõ-
zés, 2. Nagy-Britannia 11/6, 3.
Magyarország 9/7, 4. Bosznia-
Hercegovina 8/6, 5. Ukrajna 8/6.
További eredmények: Finnor-

szág–Olaszország 83-85 (A), Lett-
ország–Izrael 56-92 (A), Lengyel-
ország–Bulgária 75-71 (C), Belgi-
um–Portugália 68-63 (C). A B
divízióban csak jövõ augusztus-
ban rendezik meg a visszavágó-
kat. A „félidei” sorrendek: A-cso-
port: 1. Hollandia 6 pont, 3.
Ausztria 5, 3. Észtország 4, 4. Lu-
xemburg 3. B-csoport: 1. Svédor-
szág 7 pont, 2. Románia 7, 3.
Azerbajdzsán 7, 4. Fehérorosz-
ország 5, 5. Albánia 4. C-csoport:
1. Csehország 6 pont, 2. Szlová-
kia 5, 3. Svájc 4, 4. Ciprus 3. 

Röviden
A Steauánál az „urziceni-i hármak” 

A sajtó szerint Dumitru Bucºaru megegye-
zett Gigi Becalival az Unirea Urziceni há-
rom meghatározó játékosának, Marius
Bilaºcónak (29 éves), nak (27) és nak (29)
az átigazolása ügyében. Az egyelõre csak
szóbeli egyezség feltehetõleg a holnapi EL-
selejtezõk után kerül papírra. A három játé-
kos csak szeptember 10-e után, a 7. forduló-
ban mutatkozhat be a katonaegyüttesnél, s
Európa-kupa szereplésük attól függ, bejut-e
a Steaua az Európa Liga csoportkörébe.  

Piþurcã Craiován folytatja?  

Sajtóértesülések szerint Victor Piþurcã meg-
egyezett Adrian Mititelu csapattulajdonos-
sal, és 15 év után ismét az Universitatea
Craiova trénere lesz. Piþurcã ugyanazon fel-
tételekhez kötötte jövetelét amelyekkel a
steauás Gigi Becalit is megijesztette. A
szakember teljes szabad kezet kért és garan-
ciákat, hogy Mititelu nem szól bele az
együttes belügyeibe és nem szerepel a kép-
ernyõn sem. Piþurcã egy-egy balhátvédet,
irányítót és középcsatárt szeretne, ezért
egymillió eurót kér Mititelutól hogy igazol-
hasson. Piþurcã-val a kispadon, a Craiova
második volt az 1994-95-ös bajnokságban,
a Steaua nyerte azt a bajnokságot.  

BL-szerda, selejtezõkkel 

Ma további öt mérkõzést rendeznek a lab-
darúgó Bajnokok Ligája selejtezõjében, s
ezek után kialakul az idei kiírás 32 csapatos
mezõnye. A bajnokok ágán FC Köbenhavn
(dán)–Rosenborg (norvég) (1-2), MSK
Zilina (szlovák)–Sparta Prága (cseh) (2-0)
találkozókat tûztek mûsorra, a nem bajno-
kok ágán pedig Tottenham Hotspur (angol)
–Young Boys Bern (svájci) (2-3), Ajax
Amsterdam (holland)–Dinamo Kijev (uk-
rán) (1-1), AJ Auxerre (francia)–Zenit
Szentpétervár (orosz) (0-1) meccseket. 

Wozniacki nyert Montrealban 

A dán Caroline Wozniacki nyerte meg a
kétmillió dollár összdíjazású montreali ke-
ménypályás WTA-tenisztornát, miután a
két elõdöntõt rögtön követõ fináléban 6-3,
6-2-re verte az orosz Vera Zvonarjovát. Az
elõdöntõben Wozniacki az orosz Szvetlana
Kuznyecovát, Zvonarjova pedig a fehér-
orosz Victoria Azarenkát búcsúztatta. A ki-
lencedik trófeáját elhódító, 20 éves gyõztes
sikeréért 350 ezer dollárt kapott.

Simán nyert a Manchester City

A Temesvári FC EL-selejtezõ ellenfele gyõ-
zött az angol Premier League második for-
dulójának hétfõ esti zárómérkõzésén: a
Manchester City 3-0-ra verte a Roy Hodg-
son által irányított FC Liverpoolt. A gyõz-
tesek góljait az angol válogatott Gareth Bar-
ry és az argentin Carlos Tévez (2) szerezte. 

A Ferrari perrel fenyeget 

A Forma–1-es Ferrari kész bírósághoz for-
dulni, amennyiben a júliusi Forma–1-es
Német Nagydíjon történt tiltott csapatutasí-
tás miatt elvennék a gyõztesnek járó ponto-
kat a spanyol Fernando Alonsótól és már-
katársától, a második brazil Felipe Massá-
tól. A Nemzetközi Automobil Szövetség
(FIA) motorsport világtanácsa szeptember
8-án, Párizsban dönt az ügyben. 

Overdose Németországban száguld   

Az eddigi 14 versenyén veretlen magyar ló,
Overdose, ma a németországi Baden-Ba-
denbe indul, ahol vasárnap várhatóan rajt-
hoz áll a Goldene Peitsche (Arany ostor)
elnevezésû, 70 ezer euró összdíjazású ver-
senyen, ahol az utóbbi hónapokban kima-
gasló formában versenyzõ belga Chris-
tophe Soumillon ül majd a nyeregben.
Overdose legutóbb augusztus 15-én, a bu-
dapesti Kincsem Parkban rendezett 1000
méteres futamon gyõzött. 

Gyõzelem Finnországban

A magyar férfi válogatott újabb vereséget szenvedett: 73-64-re kapott ki Boszniától (kék mezben) Fotó: Nemzeti Sport

Labdarúgás

T. J. L.

Négy hazai gyõzelem és há-
rom döntetlen mellett két

vendégsiker született a labdarúgó
Liga 1 ötödik fordulójában. Mint
arról beszámoltunk, az idény ele-
ji fonalat remekül elkapott
Dinamo és Steaua is nyerni tu-
dott idegenben. Hétfõn este, Bras-
sóban, az urziceni-iek elsõ góljuk-
nak örültek, miután Bilaºco már
a 3. percben legyõzte Mincã háló-
õrt. Az Unirea azonban csak tíz
percig vezetett a Cenk alatt, Had-

nagy Attila jól helyezett fejessel
egyenlített. Az 1-1-nek végül sen-
ki sem tapsikolt, hiszen a brassói
gárda eltávolodott az élbolytól, az
urziceni-iek pedig továbbra is
gyõzelem nélkül, kiesõ helyen áll-
nak az élvonalban. 

A mostani 28-cal a gólok száma
122-re nõtt, s elõször történt meg,
hogy a vendégek ugyanannyiszor
zörgették meg a hálókat mint a
házigazdák. A pontvadászat 100.
találatát a vásárhelyi Topici sze-
rezte, aki öngólt vétett a Dinamo
ellenében. A 110. gólt tizenegyes-
bõl a ploieºti-i Rohat szerezte, a
120. találat pedig a temesvári Zicu

szépségdíjas ollózásából született.
A forduló mind a négy tizen-
egyesét értékesítették. A Gaz
Metan brazil csatára, Eric de
Oliveira 7 gólos, míg Herea (Ra-
pid) és Stancu (Steaua) 6-6, Bãlan
(Sportul) és L. Ganea (Dinamo)
pedig 4-4 alkalommal talált be. 

Ebben a fordulóban 46 sárgala-
pot mutattak fel, ezekbõl 20 a há-
zigazdákat illette. Négy játékost
kiállítottak és hasonló sorsra jutott
a Sportul mestere, Selymes Tibor
is. A vásárhelyiek és a galaciak
egyformán 20 sárgalappal vezetik
a sportszerûtlenségi listát, a másik
véglet az Urziceni, mindössze két

figyelmeztetéssel. A vásárhelyi
Dan Roman az ötödik kiállított
játékos ebben a bajnokságban. 

A hétvégi 6. forduló mûsora:
pénteken: Gaz Metan–Rapid (18
óra, Digi Sport), Dinamo–Kolozs-
vári U (20.30 óra, Antena 1).
szombaton: Universitatea Craio-
va–Sportul Studentesc (19 óra,
GSP Tv), Kv. CFR 1907–Pandurii
(21.30 óra, Digi Sport); vasárnap:
Oþelul–Brassó (18 óra GSP Tv),
Steaua–Temesvár (20 óra, Digi
Sport), Urziceni–Vaslui (22 óra,
Digi Sport). Hétfõn: Besztercei
Gloria–Marosvásárhely (20 óra,
GSP Tv), Victoria Brãneºti–Astra
(22 óra, Gsp Tv). A pontvadászat
ezután két hétig szünetel, mert
szeptember elején két Eb-selejte-
zõt is vív a válogatott. 

Urziceni: öt forduló után egy gól

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

A hétfõ esti, brassói döntetlen után az urziceni-iek (fehér mezben) továbbra is gyõzelem nélkül, kiesõ helyen állnak
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