
Uniós kötelezettségszegési el-
járás indulhat Románia ellen,

ha a kormány nem hagyja békén
a Román Nemzeti Bank (BNR)
alkalmazottainak fizetését – szû-
rõdik le azokból az üzenetekbõl,
amit a Boc-kabinet az Európai
Központi Banktól kapott, amiért
– egy fondorlathoz folyamodva –
hétfõn sürgõsségi rendeletben is-
mét megpróbálkozott a jegybanki
bérek lefaragásával. Korábban
hasonló fenyegetést kapott Buda-
pest is, amiért a Fidesz-kormány
havi 2 millió forintos fizetési kor-
látot vezetett be a költségvetési
szférában dolgozó vezetõk eseté-
ben, s ez az intézkedés kiterjedt
Simor András magyar jegybanki
elnök bérére is. 6. oldal 

Paradoxonok színházi évadja

Annak ellenére, hogy a hazai színházakat
drasztikusan érintõ gazdasági válság idén
sem enyhül, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház minden eddiginél változatosabb
évadot ígér a színházkedvelõ közönségnek.

új magyar szó
2010. szeptember 1., 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 4,2326 ▼
1 amerikai dollár 3,3280 ▼
100 magyar forint 1,4925 ▼

A halálbüntetés halála?

A romániai bûnözés aggasztó elharapózá-
sának körülményei között mind többen lát-
nák jónak a halálbüntetés újbóli bevezeté-
sét: a Pro Democratia Egyesület felmérése
szerint a lakosság 91 százaléka értene egyet
ezzel. A halálbüntetés jóformán az egész vi-
lágon foglalkoztatja a közvéleményt. Svájc-
ban népmozgalom indult a visszaállítására.

Kultúra 8

Háttér 4

Vezércikk 3

Aktuális 2
Pozsonyi megoldás
a kettõs állampolgárságra

Pozsony megtalálta a megoldást a ma-
gyarországi kettõs állampolgárság „problé-
májára”. „Úgy érzem, megtaláltuk a vég-
leges megoldást” – jelentette ki Mikulás
Dzurinda szlovák külügyminiszter.

Árkosi mérleg
Ha sikerül átvinni azt a gazdaságélénkí-
tõ csomagot is, amelyet az RMDSZ kü-
lönbözõ döntéshozó testületeiben már
elfogadtak, akkor remény van arra, hogy
ha lassan és nehezen is, de Románia va-
lamiképpen megkezdi a kikászálódást a

válságból, és ennek hatá-
sai természetesen nem
maradnak el a hazai ma-
gyar közösség vonatkozá-
sában sem. (...) Úgy tû-
nik, az árkosi kastélyt a
tanácskozás résztvevõi

enyhe derûlátással
hagyták el.

ÚMSZ

Nemcsak a déli megyékben,
már Erdélyben, Maros, Fehér,

Kolozs és Szeben megyében is
azonosították a nyugat-nílusi ví-
rus okozta megbetegedéseket. Ad-
rian Streniu-Cercel egészségügyi
államtitkár tegnap emlékeztetett,
másfél évtized után másodszor
terjed a kórokozó Romániában,
1996-ban a lakosság egy része már
védettséget szerzett. Cseke Attila
egészségügyi miniszter közle-
ményben figyelmeztette a helyi il-
letékeseket a körültekintõ felké-
szülésre: a módszeres szúnyogir-
tás jelentõsen csökkenti a súlyos
szövõdményekkel járó megbete-
gedések terjedését. 7. oldal

Székedi Ferenc

BNR-bérlevágás,
átverésselAz RMDSZ nem fogad el

több lakosságot érintõ meg-
szorító intézkedést – jelentette ki
Markó Béla szövetségi elnök az
árkosi kihelyezett frakcióülés

után. Olosz Gergely képviselõhá-
zi frakcióvezetõ szerint az
RMDSZ minisztereit nem érinti a
beharangozott kormányátalakí-
tás. 3. oldal

Fekete Szabó András, Markó Béla, Borbély László és Olosz Gergely Árkoson

Fotó: Kovács Zsolt

Erdélyt sem
kíméli az új vírus

„Nem” a megszorításokra

Forró õszt ígérnek a hazai szakszervezetek, szeptembertõl újrakezdõdnek a nyár elején fel-

függesztett tiltakozások. „Minden idõk leghatározottabb tiltakozássorozatát készítjük elõ”

– jelezte tegnap a belügyminisztérium ötvenezer alkalmazottját, a rendõri és a szerzõdéses

állományt képviselõ szakszervezeti tömörülés, a FSNPPC elnöke, Marin Gruia. A nyár

eleji tiltakozáshullámot júliusban a tanárok zárták, ám most úgy tûnik, kivár a pedagógus-

társadalom. Az érintettek zömét tömörítõ Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége

(FSLI) elnökétõl, Aurel Corneától megtudtuk, a tanárok az országos akciók menetrendjé-

tõl függetlenül spontán tiltakozásba kezdhetnek a szeptember 13-i tanévkezdés után. 7. oldal 

Forró szakszervezeti õsz
A szeptemberben kezdõdõ tiltakozáshullám nyomán tetõzhet a szociális elégedetlenség

Tüntetéseket helyezett kilátásba tegnap a belügyminisztérium ötvenezer alkalmazottját képviselõ szakszervezeti tömörülés vezetõje Fotó: Tofán Levente



MTI

Megkezdõdött az egész or-
szág által várt mentõakció

Chilében a mélyben rekedt bá-
nyászok felszínre hozatalára – je-
lentették tegnap hajnalban a hír-
ügynökségek. Az elsõ beszámo-
lók szerint a mentési munkálatok-
kal megbízott Codelco nevû bá-
nyaipari cég helyi idõ szerint hét-
fõ délután látott neki a munká-
nak, amelynek keretében egy 66
centiméter átmérõjû alagúton ke-
resztül próbálják meg a bányá-
szok kimentését. A fúrási munká-
latok elsõ szakaszát egy különle-
ges ausztrál fúróberendezéssel
végzik. Értesülések szerint a szó-
ban forgó fúrófej az elsõ 15 mé-
terrel birkózik csak meg, majd an-
nak szerepét egy hasonló, de Né-
metországból érkezett fúró, illetve
a hozzá tartozó, ugyancsak né-
met motor veszi át. Mindez köz-
vetve megerõsíti azokat a korábbi
értesüléseket, amelyek szerint az
augusztus 5-én az Atacama-
sivatagban lévõ San José-i réz- és
aranybányában, 700 méteres
mélységben rekedt 33 bányász
mentése legkevesebb 100 napig is
eltarthat, mivel a szóban forgó
alagút fúrása ennyi idõt vehet
igénybe. A munkálatokat nehezí-
ti, hogy a kõzet állaga nem stabil,
ezért az illetékeseknek rendkívül
óvatosan kell eljárniuk. 
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Röviden

Környezetbarát hulladéktárolóról 
írnak alá szerzõdést Háromszéken

A környezetvédelmi minisztérium jövõ hé-
ten aláírja Háromszék új környezetkímélõ
hulladéktározójának finanszírozási szerzõ-
dését, jelentette be tegnap Borbély László.
A környezetvédelmi miniszter tájékoztatá-
sa szerint a szerzõdés értelmében 24,5 mil-
lió lejjel támogatják a Maksa és Lécfalva
közt épülõ korszerû hulladéktározó megva-
lósítását. A dokumentum értelmében azt
2013 végéig kell majd üzembe helyezni.
Mint arról többször is beszámoltunk
Kovászna megye önkormányzatai létrehoz-
ták a Hulladékgazdálkodási Közösségfej-
lesztési Egyesületet, amelynek feladata lesz
lebonyolítani az új szeméttelep építésének
és mûködtetésének projektjét. 

A mexikói rendõrség letartóztatta 
az egyik leghírhedtebb drogbárót

A mexikói rendõrség letartóztatta az or-
szág egyik leghírhedtebb kábítószer-keres-
kedõjét – vált ismerté tegnap Mexikóváros-
ban. Hivatalos közlés szerint a 37 éves
Edgar Valdez – akit az alvilág csak Barbie
néven emlegetett – még hétfõn került a
rendõrkézre. A hatóságok kábítószer-keres-
kedelem, valamint drogkartellhez való tar-
tozás gyanújával 2002 óta üldözték õt. A
letartóztatás „nagy fogás” a Felipe
Calderón államfõ által a szervezett bûnö-
zés, mindenekelõtt a drogbandák ellen in-
dított harcban. Az országot épp a napok-
ban rázta meg az az eset, amelynek során a
hatóságok 72, egy kábítószer-banda által
kegyetlenül lemészárolt illegális bevándor-
ló holttestére bukkantak.

Tüntetések, elõállítások 
Moszkvában és Szentpéterváron

Moszkvában tegnap ismét tüntetni próbált
az ellenzék az alkotmány gyülekezési sza-
badságot garantáló 31. cikkelye mellett, de
a rendõrök már az elsõ percekben õrizetbe
vették a nevesebb résztvevõket. Az ellenzé-
kiek egy ideje minden 31 napos hónap
utolsó napján kivonulnak a Triumfalnaja
térre, de a tüntetést minden alkalommal
szétzavarják, s a héten le is zárták a teret,
állítólag rekonstrukció miatt. A moszkvai
tüntetésen részt vett Ljudmila Alekszejeva,
a Moszkvai Helsinki Csoport 82 éves veze-
tõje is. Szentpéterváron szintén tüntetés
volt a Nyevszkij sugárúton lévõ Gosztyinnij
Dvor áruháznál, de ezt percek alatt felosz-
latták a rendõrök.

Barak és Abbász Ammánban 
titokban találkozott

Ehud Barak izraeli védelmi miniszter vasár-
nap a jordániai fõvárosban, Ammánban ti-
tokban találkozott Mahmúd Abbász palesz-
tin elnökkel azt követõen, hogy fogadta õt
II. Abdalláh uralkodó – közölte több izraeli
hírforrás tegnap. A találkozó egy magán-
házban történt azoknak az elõkészületeknek
keretében, amelyek eredményeképpen 20
hónapos szünet után csütörtökön a felek
Washingtonban felújítják a közvetlen béke-
tárgyalásokat – számolt be az izraeli hadse-
reg rádiója. A tárgyalások Barack Obama
amerikai elnök, továbbá Hoszni Mubarak
egyiptomi államfõ és II. Abdalláh jordániai
király védnöksége alatt zajlanak majd.

Havazással búcsúzott 
az augusztus Ausztriában

Havazással búcsúzott az augusztus Ausztri-
ában, az Alpokban helyenként félméteres
hó is esett – jelentette tegnap az osztrák tö-
megtájékoztatás. Egy túrázó a hófúvásban
életét vesztette. Tirolban helyenként 40-50
centiméteres hó hullott, az utak egy része
csak hólánccal volt járható. A hóhatár az
ország több tartományában hétfõn 1400–
1500 méter tengerszint feletti magasságig
ereszkedett, Salzburgban már 1200 méter
magasan fekvõ völgyekben is hullott a fe-
hér csapadékból.
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Rendõrgolyó végzett azzal az
ámokfutóval, aki hétfõn Po-

zsony Dévényújfalu nevû város-
részében hét embert gyilkolt meg
– jelentették be tegnap Pozsony-
ban, felülírva a korábbi öngyil-
kossági verziót. „A boncolás ki-
mutatta, hogy Lubomír Harmant
egy rendõr lõtte le. A halálos lö-
vés a tettest mellkasának bal ol-
dalán érte” – ismertette a bonco-
lás eredményét Daniel Lipsic
szlovák belügyminiszter tegnapi
pozsonyi sajtóértekezletén.

Jaroslav Spisiak országos rend-
õrfõkapitány szavaiból az derült
ki, hogy a 48 éves férfit valame-
lyik rendõr halálosan megsebesí-
tette, de még volt ereje arra, hogy
fegyverét maga ellen fordítsa,
„valószínûleg azért, hogy lerövi-
dítse szenvedését”. Hozzátette: a
rendõrök parancsot kaptak a lö-
völdözõ férfi likvidálására. 

A szlovák kormány tegnapi
rendkívüli ülésén úgy döntött,
hogy nemzeti gyásznap lesz csü-
törtökön Szlovákiában a mészár-
lás áldozatainak emlékére. A
gyásznapon reggel nyolc és este
hat óra között félárbocra eresztik
az állami zászlókat, s tilosak lesz-
nek a szerencsejátékok. Szlovákia
majdnem két évtizedes fennállása
alatt eddig öt alkalommal rendel-
tek el nemzeti gyásznapot. A kor-
mány döntése értelmében az ál-

dozatok legközelebbi hozzátarto-
zói anyagi kártérítést kapnak.

A belügyminiszter elmondta, a
tettes, egy Lubomír Harman nevû
férfi két éve munkanélküli volt. A
férfi családi háttere rendezett volt,
szomszédai, volt munkatársai és
ismerõsei a rendõrség szerint
nem konfliktuskeresõ egyénnek
ismerték. Harmannak engedéllyel
hat fegyver volt a birtokában, köz-

tük a gyilkos fegyver, egy géppisz-
toly. A belügyminiszter bejelen-
tette, javasolni fogja a fegyvertar-
tás szabályainak megszigorítását.
Az áldozatok romák voltak, egy
családot alkottak: az anya, két lá-
nya, 12 éves unokája, az egyik
lány barátja és a másik lány férje
az áldozat. Egy asszonyt akkor
talált el halálos lövés, amikor kilé-
pett lakásának erkélyére. 

Rendõr végzett az ámokfutóval

Hírösszefoglaló

A szlovák külügyminiszter
szerint Pozsony megtalálta a

megoldást a magyarországi ket-
tõs állampolgárság „problémájá-
ra”. „Már néhány hete intenzív
párbeszédet folytatok Daniel
Lipsic belügyminiszterrel. Úgy
érzem, megtaláltuk a végleges
megoldást. Egyelõre nem beszé-
lek róla, nehogy rosszat cseleked-
jek” – jelentette ki Mikulás
Dzurinda abban az interjúban,
amelyet tegnap hozott nyilvános-
ságra a pozsonyi SITA hírügy-
nökség. A miniszter hozzátette,
hogy elképzelése megvalósításá-
hoz meg kell nyernie az egész
kormánykoalíció támogatását.
„Eléggé valószínû, hogy már rö-
vid idõn belül sikerül megegyez-
nünk, és változtatunk a szlovák
oldal válaszlépésén. Fontosnak
tartom, hogy ne büntessük a szlo-
vák állampolgárokat, ne büntes-
sük az itt élõ szlovák állampolgá-
rokat, illetve azokat a régóta
Csehországban, Kanadában,
Ausztráliában élõ szlovákokat,
akik legitim módon kérnek kettõs
állampolgárságot. Népiesen szól-
va úgy mondanám, hogy min-
denki söpörjön a saját portája
elõtt” – jelentette ki Dzurinda.
Hozzátette, hogy csak ezt követõ-
en akarna lépni Magyarország
irányában. 

„Nem normális, ha tömegesen
adják meg a kettõs állampolgár-
ságot, ha anélkül ítélik oda, hogy
tartós kapcsolat lenne az egyén és
az állam között, amelynek állam-

polgárságáért az illetõ folyamo-
dik. Milyen az a kettõs állampol-
gárság, ha 50 éve Szlovákiában
élõ emberek, akik nem akarnak
elmenni innen, magyar állampol-
gárságot kapnak? Miféle rendszer
ez?” – tette fel a kérdést a szlovák
diplomácia vezetõje. Úgy vélte a
magyarokéhoz hasonló rossz lé-
pést már más állam is tett, példá-
ul Románia a moldáv állampol-
gárok esetében. Feltette azt a kér-
dést, „hogy miként nézne ki az
Európai Unió (EU), ha a spanyo-
lok kettõs állampolgárságot bizto-
sítanának a mexikóiaknak, vagy
a kubaiaknak?”.

Dzurinda leszögezte, hogy a
kettõs állampolgárság ügye nem
szlovák-magyar kétoldalú ügy.
Szerinte osztrák partnere,
Michael Spindelegger külügymi-

niszter is egyetértett vele legutób-
bi találkozójuk alkalmával abban,
hogy „ez európai” téma. „Szán-
dékomban áll a témát európai
szinten is felvetni” – zárta fejtege-
tését a külügyminiszter.

A szlovák–magyar kapcsola-
tokkal összefüggésben Dzurinda
úgy vélekedett, hogy elõre kell te-
kinteni, s nem szabad a múltban
vájkálni. „Magyarországgal kap-
csolatos álláspontom azon ala-
pul, hogy sokkal inkább elõre kell
tekintenünk, és azon kell gondol-
koznunk, ami segíthet az embe-
reknek, és hogy ne vájkáljunk
örökösen a Benes-dekrétumok
vagy Trianon ügyében. Azon úgy
sem lehet változtatni. Az ilyesmi
csak rossz vért szül, és rossz han-
gulatot teremt” – jelentette ki a
miniszter. 

Megkezdték 

a fúrást Chilében 

Mikulás Dzurinda: megvan a megoldás! – de nem mondom meg...

Gy. Z.

Az egyik londoni egyetemi
klinikán három kisbabát fer-

tõzött meg egy olyan szupererõs
kórokozó, amely minden anti-
biotikumnak ellenáll – írja az in-
tézmény szóvivõjére hivatkozva
a The Daily Telegraph. Az egyik
kis áldozat közvetlenül a fertõzés
hatására halt meg, és a másik két
csecsemõ vérében is találtak anti-
biotikum-rezisztens kórokozót,
de még nem tisztázódott, hogy
közvetlenül ez okozta volna a ha-
lálukat. Egy negyedik gyermek
szerencsésen meggyógyult. A
mainzi egyetemi klinikán el-
hunyt három újszülött botrányos
halálához hasonlóan a brit fõvá-
rosban is a bélbaktériumokat te-
szik felelõssé, Korábban megír-
tuk: Mainzban a baktériumok
szennyezett tápszerbõl jutottak a
szervezetbe, feltételezik, hogy a
londoni áldozatok esetében is
hasonló történhetett. A tudósítá-
sok szerint a klinika orvosai az
elmúlt hónap során fedezték föl
a baktériumokat. Hat héten belül
összesen tizenöt csecsemõt tá-
madott meg különbözõ baktériu-
mokkal, amelyek közül tizenhá-
rom esetben a szokásos
Gentamycin nevû antibiotikum
teljesen hatástalannak bizonyult.
A londoni orvosokat a legjobban
az esetek magas száma nyugtala-
nítja. Ellenintézkedésként meg-
szigorították a higiéniai elõíráso-
kat, az érintett részleget pedig
különleges takarításnak és fertõt-
lenítésnek vetették alá. Emellett
a jövõben egy másik fajta anti-
biotikumot is kipróbálnak. Ezek
azonban csupán elõvigyázatos-
sági rendszabályok. A fertõzések
a kórházak és klinikák csecsemõ-
osztályain nem számítanak ritka-
ságnak. 

Hármas londoni
csecsemõhalál Megoldás a kettõs

állampolgárságra?

A pozsonyi ámokfutónak fegyverviselési engedélye volt Fotó: AP



Kovács Zsolt

Az õszi parlamenti ülésszak-
ban az RMDSZ nem fogad

el több lakosságot érintõ meg-
szorító intézkedést, ellenben
szorgalmazza a gazdaságélénkí-
tõ intézkedések mihamarabbi
életbe ültetését, jelentette ki
Markó Béla. A szövetségi elnöke
tegnap a háromszéki Árkoson
tartott együttes frakcióülésén tör-
ténteket összegezte. Sajtótájékoz-
tatóján kifejtette: az RMDSZ
parlamenti képviselõi és szenáto-
rai úgy döntöttek, az õszi tör-
vényhozási ülésszakban priori-
tásként kezelik az oktatási tör-
vény vitájának szenátusbeli fel-
gyorsítását, a kisebbségi törvény
vitájának folytatását és a régióát-
szervezés kérdését, mellett szor-
galmazzák az állami bürokrácia
leépítését. Markó Béla itt fõként
az elmúlt napokban sok vitát
szült szerzõi jogdíjasok jövede-
lemnyilatkozat-tételére utalt. A
legutóbbi kormányülésen azt kér-
ték a pénzügyminisztertõl, mó-
dosítsa az 58-as kormányhatáro-
zat alkalmazási módszertanát
úgy, hogy ne az állampolgárnak
kelljen nyilatkozatokat benyújta-
nia ás járulékot fizetnie, hanem
ezt a munkaadója végezze el.

Markó Béla ugyanakkor el-
mondta: meglátása szerint nem
kellett volna „hozzányúlni” a
szerzõi jogdíjakhoz, de a kor-
mányban zajló viták során be
kellett látnia, hogy vannak ese-
tek, ahol a munkaadó kizárólag
szerzõi jogdíjak alapján fizeti az
alkalmazottakat, hogy elkerülje
a társadalombiztosítási járulé-
kok kifizetését. Az RMDSZ el-
nöke szerint részérõl a vita nincs
lezárva, mert még meg kell vizs-

gálni, hogy szükséges-e járulékot
fizetnie annak a személynek, aki
alkalmanként kap pénzt szerzõi
jogdíjak alapján. 

A kormányátalakításról
Markó azt mondta: elégedett az
RMDSZ-es miniszterekkel, hi-
szen például Cseke Attila nélkül
nem valósult volna meg a kór-
ház decentralizáció. Szerinte az
egészségügy miniszter elvégezte
feladatát, és igazságtalanul tá-
madja az ellenzék. Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter eseté-
ben kiemelte, fontos problémát
oldott meg azzal, hogy sok kul-
turális intézményt kivont a le-
építési kötelezettség alól, így
meghatározta azokat az intéz-
ményeket, amelyek országos
fontosságúak. „Borbély László
környezetvédelmi miniszterrõl a
koalíciós partnerek is elismerik,

hogy jól végzi munkáját” – je-
lentette ki Markó Béla. A mi-
niszterelnök-helyettes hozzátet-
te: képmutatás lenne kijelenteni,
hogy a kormány valamennyi mi-
nisztere jól végezte dolgát.
Egyeseknek szerinte nem a tevé-
kenységükkel van baj, hanem
azzal, hogy nem tudták „eladni”
azt amit tettek. 

Az esetleges kormányátalakí-
tás nem érinti az RMDSZ-es mi-

nisztereket – erõsítette meg la-
punknak Olosz Gergely. A kép-
viselõházi frakcióvezetõ tájékoz-
tatása szerint a miniszterelnök is
elégedett a magyar tárcavezetõk
teljesítményével, így nem merült
fel a leváltásuk. „A koalíciós
egyezség szerint a demokrata-li-
berális miniszterek sorsáról a
PD-L, a magyar miniszterekérõl
az RMDSZ dönt”  – emlékezte-
tett a frakcióvezetõ. 
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Kézenfekvõ lenne párhuza-
mot vonni az RMDSZ-es
parlamenti frakcióinak

tegnapi közös tanácskozá-
sa és annak színhelye kö-
zött. Az árkosi kastély jogi
helyzetének megállapítása

körül legalább any-
nyi vita kavarog és

annyi elv csap össze, mint az RMDSZ
kormányzati szerepvállalása tekintetében.
Állami támogatás, önkormányzati célok, a
magántulajdon tiszteletben tartása, ingat-
lan-visszaszolgáltatás az örökösöknek akár
európai intézményekhez fordulva, a helyi
közösség közvetlen érdekeinek a figyelembe-
vétele, magyar vagy román mûvelõdési in-
tézmények általi jelképes birtokbavétel és
még hosszasan lehetne folytatni a sort, an-
nak bizonyítására, hogy a diktatúrákból a
demokráciákba igyekvõ társadalmakban
semmi sem könnyû. Így természetesen az
RMDSZ részvétele sem egy olyan kor-
mányban, amely kénytelen kemény meg-
szorító intézkedéseket hozni ahhoz, hogy
egyrészt eleget tegyen a költségvetési egyen-
súly mindennapi parancsainak, másrészt
pedig végre is hajtsa az államháztartásnak
azt a reformját, amelyrõl az elmúlt évtized-
ben olyan sokat beszéltek, de gyakorlatilag
semmit nem tettek érte. 
Mint az árkosi tanácskozáson kiderült, to-
vábbra is ez a legfontosabb szempont,
amely a romániai magyarság politikai
képviseletét ott tartja a kormányban, hi-
szen ha ez bekövetkezik, és sikerül átvinni
azt a gazdaságélénkítõ csomagot is, ame-
lyet a szervezet különbözõ döntéshozó tes-
tületeiben már elfogadtak, akkor remény
van arra, hogy ha lassan és nehezen is, de
Románia valamiképpen megkezdje a kiká-
szálódást a válságból és ennek hatásai ter-
mészetesen nem maradnak el a hazai ma-
gyar közösség vonatkozásában sem. Mind-
ezt kiegészíti természetesen az is, hogy a
kormány RMDSZ-miniszterei, illetve a
Bukarestben dolgozó kormánytisztviselõk a
háttérben eredményes munkát tudtak és
tudnak folytatni azért, hogy a manapság
még mindig idõszerû, infrastrukturális cél-
zatú kormányzati pénzleosztásokban a
Székelyföld és más, magyarlakta vidékek
megfelelõ mértékben részesüljenek. 
A mérleg másik serpenyõjében nyilvánva-
lóan ott van a romániai magyarokat is
nagymértékben sújtó megszorító intézkedé-
sek miatti népszerûségvesztés és a szavazat-
lemorzsolódások kockázata az elkövetkezõ
parlamenti választásokon. A tegnapi kihe-
lyezett, közös frakcióülés végkicsengése
azonban az maradt, hogy az RMDSZ –
minisztereinek a kormányprogram véghez-
vitelét célzó eredményes tevékenysége alap-
ján is – bízik önmaga erejében és úgy gon-
dolja, hogy az elkövetkezõ két esztendõ a
kissé jobban alakuló gazdasági mutatók fé-
nyében képes helyreállítani azt a bizalmat
is, amelyet alaposan megtépázott Románia
rendszerváltás utáni éveinek legnehezebb
kormányzása. Úgy tûnik, az árkosi kas-
télyt a tanácskozás résztvevõi enyhe derûlá-
tással hagyták el. Jó lenne, ha ebbõl vala-
mi ránk is ragadna. Természetesen nem a
szavak, hanem a tények birtokában…

Román lapszemle

Árkosi mérleg

Székedi Ferenc

A kínai hatóságok növekvõ szorításai mi-
att egyre több nemzetközi cég a távol-ke-
leti ország elhagyására készül (Gândul) 
65 ezer gyereket vontak ki az állami okta-
tási rendszerbõl a szülõk, akik akár több
ezer eurót is hajlandók kifizetni, hogy cse-
metéik magánóvodákban, -iskolákban ta-
nulhassanak. (România liberã) Tavaly
2250, egy év alatti csecsemõ halt meg Ro-
mániában, ami aggasztó elsõ helyet „biz-
tosít” az országnak az Európai Unió tag-
országai között (România liberã) Mi-
közben a megszorító intézkedések hatásá-
ra elbocsátja alkalmazottai felét, a fõváro-
si közösségi rendõrség 3 millió euró érték-
ben vásárol autókat. (Puterea)

Nem a megszorításokra
Cotroceni-ben dõlt el a kormányátalakítás
Még nem szivárgott ki információ arról, hogy kiket érint a kor-
mányátalakítás. A kérdésrõl elõbb Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) vezetõi maguk között egyeztettek a Victoria palotában,
majd Emil Boc kormányfõ átsietett a Cotroceni palotába, hogy
Traian Bãsescu államfõvel is átbeszélje a rosszul teljesítõ tár-
cavezetõk sorsát. Hivatalosan csak a ma este sorra kerülõ összevont
frakcióülésen döntenek az ügyben, de valószínûsíthetõ, hogy a mi-
niszterelnök még a tegnap este véglegesítette a leváltandók listáját. 

ÚMSZ

Nem megoldás, ha a romá-
kat – bizonyos pénzösszeget

juttatva nekik – hazatelepítik
Franciaországból Romániába –
vélekedett Teodor Baconschi ro-
mán külügyminiszter a köztévé-
nek adott interjújában. A tárca-
vezetõ egyúttal kétoldalú és eu-
rópai párbeszédet szorgalmazott
e nemzeti kisebbség társadalmi
beilleszkedésének megoldása ér-
dekében. „Számítunk Párizs
õszinte együttmûködésére. Laká-
sokra van szükség, az oktatáshoz
való hozzájutás javítására, egész-
ségügyi rendszerre. Ez nem old-
ható meg két nap alatt. Ez több
évszázados, nemzetek felett át-
ívelõ probléma” – hangoztatta a
külügyminiszter. Mint ismeretes,
Franciaország a közelmúltban
megszigorította a Romániából és
Bulgáriából érkezett romákkal
kapcsolatos politikáját, akik kö-
zül július 28-a és augusztus 17-e
között 979 fõt hazatelepített. A
hazatérõ felnõttek 300, a gyere-
kek 100 eurós segélyt kaptak a
francia államtól.

Tegnap a lille-i közigazgatási
bíróság megakadályozta egy ro-
ma csoport hazazsuppolását Ro-
mániába. A városi rendõr-fõka-
pitányság a hazatoloncolási in-
tézkedést azzal indokolta, hogy
a romák veszélyeztetik a közren-
det. A felperes ügyvédje szerint
ezt az elsõ elutasítás után a ható-

ság azzal toldotta meg, hogy a
romák „koszosak”. A közigazga-
tási bíróság ítélete megerõsítette
a már pénteken, négy másik ro-
mániai cigány ügyében hozott
döntést, hogy meg kell semmisí-
teni a kitoloncolást elrendelõ
végzést. A bíró egy tavalyi ítélet-
re hivatkozott, amelynek értel-
mében egy terület elfoglalása
nem veszélyezteti a közrendet. A
mostani esetben a három roma a
város közelében lévõ, kiürített te-
lepen élt.

Az ENSZ és az Európai Bi-
zottság után az Európai Bizton-
sági és Együttmûködési Szerve-
zet (EBESZ) is aggodalmának
adott hangot a francia hatóságok
romákkal szembeni politikája
miatt. Janez Lenarcic, az
EBESZ Demokratikus Intézmé-
nyek és Emberi Jogok Irodájá-
nak igazgatója közleményében
arra hívta fel a figyelmet, hogy
számos országban hosszú ideje
jellemzõ az intolerancia a ro-
mákkal szemben, és az EBESZ
több tagállamában nem tettek
megfelelõ intézkedéseket ezek-
nek a közösségeknek és szemé-
lyeknek a tartós integrálása érde-
kében.  Lenarcic bírálta Párizst a
romák kollektív kriminalizálása
miatt. „Egyedi esetek alapján azt
állítani, hogy a romák általános-
ságban bûnözõk, a cigányság
megbélyegzésével ér fel” – hang-
súlyozta az EBESZ-iroda igaz-
gatója. 

A kitoloncolás nem megoldás

Markó Béla és Borbély László gazdaságélénkítõ intézkedések életbe léptetését ígértek A szerzõ felvétele

Baloga-Tamás Erika

Jó úton halad a székelyud-
varhelyi RMDSZ tisztújító

küldöttgyûlésének megszervezése.
A témában hétvégén ülésezett a
tisztújítást koordináló testület, hét-
fõn délután pedig a körzeti elnö-
kök ültek össze egy eligazító meg-
beszélésre. A koordináló testület
feladata az új elnökség megválasz-
tásának elõkészítése, megszerve-
zése, hiszen Székelyudvarhelyen
decemberben elakadt és konfliktu-
sokba fulladt az esedékes tisztújí-
tás. A mostani megbeszélések
eredményeirõl Kovács Péter ügy-
vezetõ alelnök, a testület elnöke
számolt be. Eszerint a résztvevõk
megegyeztek abban, hogy a váro-
si körzeti szervezetek, a MIÉRT
székelyudvarhelyi tagszervezetei,
az országosan társult szervezetek
helyi képviselõtestületei, valamint
a városban mûködõ platformok
delegálhatnak küldötteket. Ezek
listáját szeptember 23-ig kell iktat-
ni az udvarhelyszéki RMDSZ-
szervezetnél. A városi szervezet 8
körzetének szeptember 3-a és 23-a
között kell lebonyolítania a jelölõ
gyûléseket, amelyen szavazati jog-
gal jelen lehetnek a gyûlés idõ-
pontja elõtt legalább 7 nappal be-
iratkozott fizetõ tagok. Az elnök-
jelölteknek szeptember 15-ig, a
széki szervezetnél kell iktatniuk a
jelölési dossziéjukat. 

Elõrelépés 
Udvarhelyen 

ÚMSZ

Apósát protezsálta be szená-
tusi frakcióvezetõnek Victor

Ponta szociáldemokrata pártel-
nök, amikor Ilie Sârbut az ellen-
zéki alakulat felsõházi csoportjá-
nak vezetõjévé választották. A
PSD alsóházi frakcióvezetõjének
Mircea Duºa Hargita megyei
képviselõt választották. A szená-
tusi csoportban bekövetkezett ve-
zetõcserét több PSD-s politikus
bírálta, Olguþa Vasilescu „elõre
borítékoltnak” nevezte a voksolás
eredményét a családi kapcsolat-
nak köszönhetõen. Egy másik
szenátor az újonnan megválasz-
tott frakcióvezetõ korábbi nyi-
latkozatait osztogatta szét,
amelyben Sârbu fogadkozott
Ponta pártelnökké választása
után, hogy semmilyen PSD-s
tisztségre nem pályázik többé.
Sârbunak azt is a szemére vetet-
ték, hogy õ állt a tavalyi, kudarc-
ba fulladt PD-L–PSD kormány-
zás mögött. „Akkoriban minden-
ki a kezemet rázogatta, mert tiszt-
ségeket kaphattak” – replikázott
Sârbu, a családi kötelékkel kap-
csolatban pedig visszakérdezett,
talán szégyenkeznie kellene-e,
hogy veje pártelnök lett és soha
többé ne pályázzon emiatt sem-
milyen tisztségre? 

Nepotizmus 
árnya vetült 
Victor Pontára
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Bogdán Tibor 

Romániában a halálbün-
tetést az idõk során több-

ször is bevezették, illetve eltö-
rölték. Jelenleg a büntetés
legsúlyosabb formája nem al-
kalmazható az országban.

Diktatúrák „kedvence”

Elsõ ízben az 1866. évi al-
kotmány hatálytalanította a
halálbüntetést, amit az 1923.
évi alaptörvény megerõsített.
A fasizmus térhódításának
idején, 1938-ban ismét beve-
zették a román alkotmányba,
majd különleges törvény út-
ján 1944. augusztus 23-a
után is fenntartották. A dik-
tatúrákban elõszeretettel al-
kalmazott büntetéssel a kom-
munista hatóságok maximá-
lisan éltek is. Gheorghe
Gheorghiu-Dej uralma alatt,
1945 és 1964 között 137 sze-
mélyt ítéltek halálra és végez-

tek ki. Késõbb, nemzetközi
nyomásra is, a rendszer már
jobban meggondolta a halál-
büntetés kimondását, bár
1980 és 1989 között is 57 ha-
lálos ítéletet hoztak.

Nicolae Ceauºescu1968 és
1989 között több alkalommal
is módosította mindazoknak
a bûnöknek a lajstromát,
amelyekért ki lehetett szabni
a halálbüntetést. A lista hu-
szonnyolc ilyenfajta bûntény-
nek minõsülõ tettet tartalma-
zott, közöttük ott szerepelt a
közvagyon megkárosításá-
nak meglehetõsen szabadon
értelmezhetõ cselekedete is.

A legvisszhangosabb 
ítéletek

A 20. század Romániájá-
ban fõként a fasiszta rendszer
alatt szaporodtak meg a halá-
los ítéletek, civilek ellen is.
Így mindössze két órás lát-
szatper nyomán kivégezték

az 1941-ben a Sziguranca ál-
tal letartóztatott Paneth Fe-
rencet, a Román Kommunis-
ta Párt tagját. A marosvásár-
helyi születésû vegyész Al-
bert Einstein jó barátja volt.
A vád az volt ellene, hogy a
fürdõszobájában berendezett
laboratóriumban robbanó-
anyagokat gyártott a náci ha-
digépezet szabotálására.
Ugyancsak 1941-ben végez-
ték ki a másik kommunista
aktivistát, Filimon Sarbut,
aki a német hadsereg egyik
katonai raktárát gyújtotta föl. 

A második világháború
után fordult a kocka és az ad-
digi hóhérok váltak áldozat-
tá: így halálos ítéletet mond-
tak ki a volt fasiszta diktátor-
ra, Ion Antonescura és legkö-
zelebbi munkatársaira is, aki-
ket háborús bûnösként 1946.
június 1-jén lõttek agyon.

A kommunisták saját em-
bereiknek sem kegyelmeztek,
a legsúlyosabb ítélet megszü-
letéséhez elegendõ volt az,
ha csak rájuk vetült a hata-
lommal való szembehelyez-
kedés leghalványabb gyanúja
is. Az áldozatok között volt
Lucreþiu Pãtrãºcanu, minisz-
teri rangú államtitkár. Hat
évig elhúzódó kivizsgálás
után 1954-ben végezték ki
árulóként és „burzsoá nacio-

nalistaként”; utóbbi vádat az-
zal érdemelte ki, hogy kije-
lentette: Besszarábiának Ro-
mánia határai között van a
helye. Nicolae Ceauºescu 14
esztendõ múlva nemzeti hõs-
ként rehabilitálta. 

Ceauºescu hatalomra ke-
rülése után egyébként né-
hány visszhangos halálos íté-
letet hoztak, ezek egyikét a
romániai közvélemény is
megelégedéssel fogadta. A
Bukarestet a hetvenes évek
elején valósággal terrorizáló
sorozatgyilkosról, Ion
Râmaruról van szó, aki két
év alatt három nõt gyilkolt
meg, ötöt erõszakolt meg, to-
vábbi hat gyilkossági kísérlet,
több betörés és rablás egészí-
tette ki bûneinek lajstromát. 

A Ceauºescu-rendszerben
szokatlanul nagy sajtóvissz-
hangot kapott Gheorghe
ªtefãnescu borhamisítási
ügye. A bukaresti borkereske-
dõ azért bukott le, mert õ
szállította a bort egy szekus
esküvõjére. Vesztére azonban
az esküvõ elmaradt, idõköz-
ben pedig a hamisított bor pi-
rosra festett lõrévé vált a meg-
rendelõ pincéjében. A vizsgá-
lat során bebizonyosodott,
hogy a kereskedõ ipari téte-
lekben hamisított bort. Laká-
sán 18 kilogrammnyi arany-

ékszert, 40 millió lejt találtak.
ªtefãnescunak elegáns lakása
volt Bukarestben, villája
Breazában, és két Lada gép-
kocsija. A szocialista rend-
szer elleni bûn elkövetése mi-
att végezték ki 1980-ban. 

Nemzetközileg is nagy ér-
deklõdést váltott ki a hetve-
nes évek végén a Pacepa-ügy.
A Belügyminisztérium ál-
lambiztonsági fõosztályának
altábornagya, Ion Mihai
Pacepa nyugat-németországi
szolgálati útja alkalmával
disszidált, majd az Egyesült
Államokban kért politikai
menedékjogot. Így távollét-
ében ítélték halálra, árulás
vádjával 1978-ban. Az ítéletet
ilyen körülmények között so-
ha nem tudták végrehajtani. 

Kémkedés miatt született
halálos ítélet 1989 januárjá-
ban Mircea Rãceanu, a ro-
mán Külügyminisztérium
Észak-Amerikával foglalko-
zó igazgatóságának vezetõje
ellen is. Letartóztatásakor
amerikai félnek átadandó tit-
kos dokumentumokat talál-
tak nála. Az ítéletet Ceauºes-
cu húsz év börtönbüntetésre
enyhítette. 

Romániában a legutolsó
halálos ítéletet éppen
Nicolae és Elena Ceauºescu
ellen mondták ki és hajtották

végre – ezzel ismét nagyot
fordult a kocka. 

30 éves életfogytiglani?

1990 januárjában Ion Ilies-
cu, a Nemzeti Megmentési
Front elnöke rendelettel
szüntette meg a halálos ítéle-
teket, a döntést az 1991-ben
elfogadott alkotmány is szen-
tesítette. Helyét az életfogy-
tiglani szabadságvesztés vette
át. Ezt rendkívül súlyos bûn-
cselekmények, szadizmus,
kegyetlenkedés, több halálos
áldozatot követelõ cselekede-
tek esetében róhatják ki. Je-
lenleg az országban 142 sze-
mély – közöttük három nõ –
tölti ilyen jellegû büntetését.
A hazai törvénykezés körül-
ményei között azonban az el-
lentmondás ebben az esetben
sem hiányzik: az idevágó
jogszabállyal szemben a bün-
tetõ törvénykönyvben elõ-
irányzott maximális börtön-
büntetés 30 év. 

A romániai bûnözés ag-
gasztó elharapózásának kö-
rülményei között mind töb-
ben jónak látnák a legsúlyo-
sabb ítélet újbóli bevezeté-
sét: a Pro Democraþia Egye-
sület felmérése szerint a la-
kosság 91 százaléka értene
egyet ezzel. 

A halálbüntetés halála?

Gy. Z.

Azokban az országok-
ban, ahol eltörölték a leg-

súlyosabb büntetési tétel al-
kalmazását, a jogászok alap-
vetõen két dologra hivatkoz-
nak. Legfõképpen is az élet-
hez való jog alapvetõ emberi
jog, amelyet nem lehet törvé-
nyileg korlátozni. Másodsor-
ban pedig az esetleges kivég-
zés után is kiderülhet az ille-
tõ ártatlansága, és ilyenkor
már nem lehet az ítélet vég-
rehajtását meg nem történtté
tenni, jogászi nyelven „repa-
rálni”. Ez az általános euró-
pai felfogás. Ilyen körülmé-
nyek közepette nagy feltû-
nést keltett az a svájci kezde-
ményezés, amely egyes bûn-
cselekmények esetén vissza-
állítaná a justizmord lehetõ-
ségét is magában rejtõ halál-
büntetést.

Elmarad a népszavazás

A Neue Zürcher Zeitungban
jelent meg a hír arról, hogy a
berni szövetségi kancelláriá-
ra népi kezdeményezést
nyújtottak be az „emberölés,
szexuális erõszak útján elkö-
vetett gyilkosság és ped-
ofília” megtorlására a halál-
büntetés visszaállításáról. A
javaslat szerint a kivégzést az

ítélet jogerõre emelkedését
követõen három hónapon
belül végre kellene hajtani, a
módjáról pedig a bíróságnak
kellene döntenie. A fölteen-
dõ kérdés elõzetes vizsgálata
pozitív eredménnyel zárult,
ezzel megnyílt az út a nép-
szavazás kiírásához szüksé-
ges aláírásgyûjtés elõtt. Mint
ismeretes, Svájc nemcsak a
lila boci és a pontos órák, ha-
nem a népszavazások orszá-
ga is, ahol egyébként törvé-
nyileg 1942-ben törölték el a
legsúlyosabb büntetési for-
mát, de 1940-ben alkalmaz-
ták utoljára.

A tekintélyes zürichi újság
tudósítása bemutatja a kez-
deményezés meghirdetõjét,
név szerint Marcel Grafot is.
Az illetõ azt a célt tûzte ki,
hogy az állam kapja vissza
bûnüldözésnek, a szélsõséges
bûncselekmények megtorlá-
sának kivételes eszközét.
Azért érezte magát indíttatva
erre, mert közvetlen környe-
zetében valaki ilyen szörnyû
tett áldozata lett. Mielõtt
azonban az elõzetes engedély
birtokában a sajtóban megje-
lent volna a kezdeményezés
szövege, s elkezdõdött volna
az aláírásgyûjtés, Graf visz-
szavonta a beadványát, így a
népszavazás mindenképpen
elmarad.

Enyhül a kínai szigor

„Felhígulni” látszik a kínai
szigor is, jóllehet az ázsiai or-
szágban évente legalább 3400
esetben alkalmazzák a kivég-
zést – több alkalommal, mint
a világon rajtuk kívül össze-
sen. A minap jelent meg a tu-
dósítás arról, hogy Peking
meg kívánja reformálni a
büntetõjogot, és tizenhárom
vétség esetén eltörli a bünte-
tésnek ezt a végzetes formá-
ját. (Ötvenöt törvénysértés-
nél azonban változatlanul
megmarad.) Egyebek mellett
az olyan gazdasági bûncse-
lekmények, mint a hitelcsa-
lás, az aranylopás és az adó-

igazolások meghamisítása
valamint a régiségek csempé-
szése elkövetõi lélegezhetnek
föl, ha a Népi Kongresszus,
azaz a kínai parlament elfo-
gadja a törvénymódosítást.

A büntetõjog reformját Pe-
king „az emberi jogok maga-
sabb fokú védelmével” ma-
gyarázza, és olyan emberies-
ségi gesztusokkal is ki kíván-
ja egészíteni, mint például a
súlyos bûncselekmények het-
venöt esztendõsnél idõsebb
elkövetõinél mellõzi a halá-
los ítélet végrehajtását. A ha-
lálbüntetést az õ esetükben is
kiszabják ugyan, de automa-
tikusan átváltoztatják élet-
fogytiglanira.

A Korán szellemében

A legkegyetlenebb kivégzé-
si formának az iszlám orszá-
gokban találkozhatunk, elsõ-
sorban azokban, amelyek a
Korán szellemének megfele-
lõen a saríja (azaz az iszlám
büntetõjog) intézményét al-
kalmazzák. Az elmúlt na-
pokban-hetekben több eset is
fölkavarta a nemzetközi köz-
véleményt. Augusztus köze-
pén Észak-Afganisztánban
köveztek halálra két fiatalt,
akiket házasságtörésen kap-
tak. (Ez egyébként jelzi, hogy
a Hindukus lábainál mind
jobban megerõsödnek a fun-
damentalista muzulmán táli-

bok.) Hasonló büntetésre
ítéltek Iránban is egy hûtlen-
ségen kapott asszonyt, aki-
nek életéért most a francia
köztársaság elnök, Nicolas
Sarkozy felesége, Carla
Bruni szállt síkra. Az egyko-
ri modell-színésznõ ezzel
magára vonta a konzervatív
iráni véleményformálók ha-
ragját. A Kajhan címû álla-
mi lap egyenesen prostituált-
nak nevezte a franciák elsõ
asszonyát, és a  címû kor-
mányközeli iráni internetes
honlap sem marad adós a
jelzõkkel, amikor azt írja:
„Elõélete világosan megmu-
tatja, hogy ez az erkölcstelen
nõ miért vesz védõszárnyai
alá egy házasságtörés miatt
elítélt asszonyt.” Bruni
ugyanis több száz honfitársá-
val együtt nyílt levélben állt
ki a negyvenhárom eszten-
dõs Szakineh Mohammadi
Astiani megkövezése ellen.

A kétszeres anyát elõbb
kilencvenkilenc korbácsütés-
re ítélték Iránban, majd ami-
kor bevallotta, hogy nem-
csak viszonya volt két férfi-
val, hanem a férje erõszakos
halálának is részese volt,
büntetését az iszlám bíróság
megkövezésre változtatta.
Ennek ellenére nyilvánvaló,
hogy a törvénynek ez az al-
kalmazása nem az igazság-
szolgáltatást, hanem fõleg a
bosszút, a nyilvános kivég-
zések vérszomjas közönsé-
gének kielégítését szolgálja.
Hagyomány ide, hagyo-
mány oda, olyan eljárás ez,
mintha a keresztény többsé-
gû országokban még napja-
inkban is divatban volna a
máglyahalál. 

A vérszomjas Svájctól a bosszúálló iszlámig

A romániai bûnözés aggasztó elhara-
pózásának körülményei között mind
többen látnák jónak a halálbüntetés
újbóli bevezetését: a Pro Democratia
Egyesület felmérése szerint a lakosság
91 százaléka értene egyet ezzel.

A halálbüntetés jóformán az egész vi-
lágon foglalkoztatja a közvéleményt.
Miközben egyes országokban a meg-
torlásnak ez a formája általános, még-
is kétségeket kelt, Svájcban népmoz-
galom indult a visszaállítására.

Házasságtörõ asszony megkövezése Szomáliában



Ki emlékszik még – ki nem emlékszik már
– az újságíró szerepére a Ceauºescu-dik-
tatúra utolsó éveiben? A megfelelni akaró
propagandistának csupán arra kellett fi-
gyelnie és azt kellett írnia, amit a hatalom
parancsolt, még akkor is, ha az ellenkezett
személyes meggyõzõdésével. Nem szaba-
dott, de nagyobb kockázat vállalása nélkül
nem is lehetett nyilvánosan állást foglalni
egy-egy politikai döntés, gazdasági lépés,
társadalmi cselekvés helyes vagy helytelen
voltáról. A munkaköri leírása és a hatalom
elvárása szerint az újságíró feladata az volt,
hogy kiálljon a közössége elé és elmagya-
rázza, hogy a hatalmi központban hozott
döntés miért jó, miért egyedülien üdvözítõ.
Az újságolvasó természetesen hamar alkal-
mazkodott e sajtófilozófiához, sajtónyelv-

hez és sajátos módon de-
kódolta az üzenetet: mi-
nél többen, minél több-
ször bizonygatják, hogy
az intézkedés az õ érde-
kében történt, annál bizo-

nyosabb, hogy az megszo-
rító, káros és védekez-

nie kell ellene.
A nyolcvankilences

fordulat egyik – sokak szerint az egyetlen –
eredménye, hogy a sajtó komolyan vette
feladatát, azt, hogy felelõs azért, hogy az
információk eljussanak a polgárokhoz,
akik ezáltal tájékozott és tevékeny résztve-
või lehetnek a demokratikus társadalom-
nak. A sajtószabadság erõ-
sítése a demokratikus ha-
talom érdeke is, hiszen a
média építi a bizalom híd-
ját a vezetõk és vezetettek
közt. Ezen az információs
hídon az áramlás kétirá-
nyú, így a hatalom értesül-
het intézkedéseinek, cselekedeteinek he-
lyességérõl vagy hiányosságairól, és kor-
rigálhatja kilengéseit.  
A demokrácia szabályaira figyelõ hatalom
lehetõvé teszi az újságírók fokozottabb vé-
delmét. Törvénymódosítást kezdeményez-
tek például Németországban, nem is akár-
ki, hanem az igazságügyi miniszter. Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger azt jelölte
meg célként, hogy biztosítsák az újságírók
és forrásaik erõteljesebb védelmét az állam-
ügyészség bosszúja ellen. A miniszter tá-
mogatója az alkotmánybíróság, amely ko-
rábban két határozatával is az államügyész-

ség által megtámadott újságírók mellett
foglalt állást.
Az elsõ a hírhedt Spiegel-ügy volt. Az
ügyészség razziát hajtott végre a hetilap
szerkesztõségében, és õrizetbe vette a fõszer-
kesztõt. Az újság ellen az volt a vád, hogy

egy titkos NATO-doku-
mentumot hozott nyilvá-
nosságra, amit az akkori
védelmi miniszter hazaáru-
lásnak minõsített. A másik
ügy: a Cicero címû maga-
zin idézett a szövetségi
bûnügyi hivatal egyik jelen-

tésébõl, ezt követõen az államügyészég a
belügyminiszter jóváhagyásával közbelépett.
Mindkét esetben az alkotmánybíróság ki-
mondta: az újságírók forrásainak titokban
tartása az alkotmány védelme alatt áll és
sérthetetlen. Az igazságügyi miniszter sza-
vatolni kívánja, hogy a hivatali titok kiszi-
várogtatásában való közremûködés vádjá-
val a jövõben senkit ne lehessen üldözni.
Ezen kívül jelentõsen megszigorítanák a
sajtódokumentumok, illetve a szerkesztõsé-
gi számítógépek ügyészségi elkobzásának
lehetõségét is. Megkönnyítik tehát az új-
ságíró munkáját.

És mit tesz az a hatalom, amely fittyet
hány a demokrácia szabályaira? A hata-
lom, amelynek gyakorlói szeretnék, ha a
sajtó ismét a propaganda mocsarába fúl-
na? Akadályozza a szerkesztõségek, újság-
írók munkáját. Nyereségadót rónak ki a
válság évében a veszteségekre. Uniós aján-
lás ellenére megadózzák a szerzõi jogdíja-
kat és megalázzák azokat, akiknek meg
van a véleményük a hatalomról. Olyan
törvénymódosításokat készítenek elõ,
amelyek a karhatalmi erõket, a titkosszol-
gálatokat, a minisztériumokat, az ügyész-
séget, a törvényszéket védik az újságírók
ellenében. 
A koalíciós partner sajtó ellen irányuló in-
tézkedéseihez asszisztál az RMDSZ is.
Nem tudom kitörülni a tévében látott ké-
pet: a miniszterelnök nem túl meggyõzõen,
szenvtelen hangon mondja, hogy a szerzõi
jogdíjak megadózása nem az értelmiségiek
ellen irányult, a háta mögött rezzenéstelen
arccal áll a mûvelõdési miniszter. Ismerem
õt, bízom benne, hogy magánbeszélgetés
során azért elmondta a kormányfõnek,
meglehet, nem irányult a demokrácia ház-
õrzõje ellen a rendelet, de nagy kárára van,
és vesztére lehet a demokráciának.  

Újfajta dinnyebetegség
Reme Béláné, a kiskorpási Szabadság Termelõszövetkezet tagja,
mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. A lelkiismeretes növény-
ápoló, a hang után sietve, a szövetkezet veteményesében egy nyö-
szörgõ görögdinnyét talált, melyet a mentõk még az éjszaka folya-
mán beszállítottak a járási kórházba. Bodrogi fõorvos, a sebészeti
osztály vezetõje lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását,
amikor értesült róla, hogy a dinnye a téesz tulajdona. Valószínû,
hogy mûtétre kerül sor. (…) 

Gyûjtõ vagy valutaüzér
A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József
clevelandi illetõségû, magyar származású állampolgárt, aki a buda-
pesti kapualjakban egy kofferre való „A lift mûködik” feliratú táb-
lát lopkodott össze. Szabó azzal védekezett, hogy nem akart üzér-
kedni. A táblákat a saját céljaira szedte össze, mert maga is furcsa-
ságokat gyûjt.

Fellendülés a sportszeriparban
Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat ta-
pasztalt olajkutatóit. Amikor a süttõlapockai fúrótoronnyal elérték a
2200 méteres mélységet, hirtelen erõs gázömlést észleltek. A föld-
gázkitörést azonban nem a várt kõolaj feltörése követte: helyette tö-
méntelen mennyiségû teniszcipõ lövellt az ég felé. A Duna Cipõgyár
minõségi ellenõrei azonnal megállapították, hogy a teniszcipõk telje-
sen megfelelnek az elõírásnak. Remélhetõ, hogy a süttõlapockai le-
letbõl nemcsak a hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk
egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is.

Örkény István: Hírek és álhírek 

Vissza a propaganda mocsarába?
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Pontosabban: MKKP. Magyar Kétfarkú Kutya Párt.
2006 óta vannak, léteznek, s ez az elsõ választás,
amelyen saját jelöltekkel lépnek a választók elé, és a
politikai elemzõk is tollhegyre tûzik õket. 
Kellett a dologhoz az izlandi viccpárt sikere, amely
ott a fõvárosnak polgármestert adott. Arról is elem-
zések sokasága született: a bejáratott demokráciák-
ban már nincs szükség a hagyományos szervezõdé-
sekre, tagságra, pártéletre vagy akár ideológiai alap-
ra, komolyan vehetõ programra. Elég a médiajelen-
lét, az ismertség, meg a markáns, jól megjegyezhetõ
szlogenek. Az izlandiak például ingyentörülközõt
ígértek a népnek a fürdõkben.
A magyarországi kétfarkúak jóval korábban feltûn-
tek (mint általában, két-három körrel elõzzük az
egész világot, de ez a tény csak nekünk fontos, má-
sok észre sem veszik), a 2006-os választásokon
plakátoltak a nagyvárosokban, ingyensört és örök
életet garantálva a választóiknak, amennyiben hata-
lomra kerülnének. Azután sikeresen meghekkelték
Pécs, Európa Kulturális Fõvárosa honlapját, s a föl-
kerülõ álhírek jó szórakozást nyújtottak mindazok-
nak, akik valamelyest figyelemmel kísérték a beha-
rangozott események, beruházások körülötti a
tökéletlenkedést.
Értelmiségi játéknak tûnt mindez, görbe tükör, jót
röhögünk a hülye politikusokon. Mifelénk nincs ér-
telme külön viccpártot alapítani, eleve abszurd kép-
zõdmény nálunk minden párt, hazugság minden
ígéret, pojáca (korrupt disznó, vizesnyolcas stb.)
minden politikus, Abszurdisztánnak nevezzük az or-
szágunkat jókedvünkben. Röhejes és véresen ko-
moly események furcsa keverékében élünk, viccpárt
már nem szükséges a morbiditás átérzéséhez.
Történt pedig, hogy Mogács Dánielt, a MKKP bu-
dapesti kerületi polgármesterjelöltjét meghívták egy
komoly politikai mûsorba. Ott õ okosan elmondta,
hogy szeretne szép vastag borítékokat kapni, mint a
polgármesterek általában, és tervei között szerepel,
hogy a szomszédos kerületeket megtámadja
parkolóõrökbõl verbuvált reguláris hadsereggel. Hu-
morérzék kérdése, hogy ezt viccesnek találjuk-e.
Az internetes közvéleményt megosztja a kérdés. A
politikusokra mint bálványokra tekintõk semmi vic-
ceset nem találnak abban, amikor összemossák a be-
csületes vezetõket a korruptakkal, a vicceskedõk pe-
dig Kõbánya megtámadását látnák célszerûnek, már

csak az ingyensör ígéretének be-
váltása okán.
S hangosan szólnak azok, akik
azt feszegetik, hogy vajon kinek

áll érdekében a magyar politikusi
gárda lejáratása a jelen pillanatban.

Ki pénzeli a Kétfarkú Kutya Pár-
tot? Összeesküvés a háttérben?!
Mondtam már, hogy Abszur-

disztánban élünk?Krebsz János

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

A válság mélyül, 
a jelenlegi politikai 
osztály teljes csõdje
szükséges a folyamat
megfordításához.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Semmi nem változtatja meg jobban az életün-
ket, mint az önmagunknak feltett kérdések.”

Greg Leroy

Tanévkezdés

A lift mûködik!

A kétfarkú párt
A nap címe. Kovács, a magyar, aki vissza-
helyezte Romániát a vízipoló világtérképé-
re, Adevãrul.

Túl hamar a csúcson. Pontának nem tet-
szik Nãstase ötlete. (Ahogyan mindenki
tudja, hogy a PD-L spirtus rectora Traian
Bãsescu, azt is mindenki tudja, hogy a
PSD igazi irányítója Adrian Nãstase.)
Nãstase szerint Pontának fel kell készül-
nie arra, hogy a PSD kormányra kerül,
és akkor neki kell vállalnia a kormányfõ-
séget. Szép feladat, kár, hogy rengeteg
munkával jár, és kilátástalan. Különösen,
ha az ifjú pártelnök elképzeli, hogy
Bãsescuval társbérletben kellene kormá-
nyoznia. 

Kerülik a kerületeket. A kormányzat ké-
tes terve a fõváros kerületeinek, körzetei-
nek (sectoare) felszámolása. A lakosok
feltehetõleg negatívan reagál(ná)nak erre
a tervre, ezért a kontestálása politikailag
ígéretes lehet. Leghamarabb a liberálisok
eszméltek fel, és – amint az Azi is megír-
ja – Crin Antonescu pártelnök „hivatalo-
san felszólította a Bãsescu – Udrea – Boc
csoportot: El a kezekkel Bukarestrõl!” Ér-
dekes, hogy a legbukarestibb illetékes eb-
ben az ügyben, Sorin Oprescu fõpolgár-
mester „struccpolitikát folytat” (ez is
Antonescu megállapítása). Az ellenzék
célja népszavazást kivívni errõl a kérdés-
rõl. Mi magunk ugyan nem mennénk el
szavazni, osszák, ahogy akarják, de ez az
egész eszünkbe juttatott egy kérdést: tudja
valaki, hogy mi lett az elnökválasztást kí-
sérõ böszi referendummal és annak ered-
ményével, miszerint egy ház elég parla-
mentnek, meg hogy háromszáz alá kell
csökkenteni az évente megivott whiskysü-
vegek számát, vagy ööö... valami ilyesmi?
Akik akkor bedõltek, most megmondhat-
nák, hogy érzik magukat. 

A nap álhíre. Zseniális megoldást talált a
kormány az autópályák hosszának azon-
nali megkettõzésére. Ennek alapjánál az a
felismerés áll, hogy minden út A és B kö-
zött egyszersmind B és A között is kap-
csolatot teremt. Tehát, mondjuk Kolozs-
vár–Marosvásárhely 600 kilométer, Ma-
rosvásárhely–Kolozsvár 620 kilométer, az
összesen 1415 kilométer. 
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Cseke Péter Tamás

Fondorlathoz folyamo-
dott legutóbbi ülésén a

Boc-kabinet annak érdeké-
ben, hogy lefaraghassa a
Román Nemzeti Bank
(BNR) alkalmazottainak fi-
zetését. Erre azért volt
szükség, mert az Európai
Központi Bank (EKB) ko-
rábban felhívta a kormány
figyelmét: a közalkalmazot-
ti béreket 25 százalékkal
csökkentõ 118-as törvény
nem terjedhet ki a BNR al-
kalmazottaira is. „A jegy-
bank alkalmazottainak for-
málisan nem az állam a
munkaadója, ezért a fizeté-
sük csökkentésérõl csak az
intézmény igazgatótanácsa
dönthet” – érvelt a jegy-
bank függetlensége mellett
még júniusban – de már a
118-as törvény életbe lépése
után – az EKB. Az Európai
Bizottság egyenesen uniós
k ö t e l e z e t t s é g s z e g é s i
(infringement) eljárással fe-
nyegette meg a kormányt a
jogszabály miatt. Brüsszel
az uniós szerzõdésre hivat-
kozott, amelynek 123. para-
grafusa kimondja: a tagál-
lamok nem finanszírozhat-
ják a költségvetésüket jegy-
banki forrásokból. Ezzel
szemben a 118-as törvény
az állami büdzsébe utaltatta
a jegybanki fizetésekbõl le-
faragott összeget.

A csel lényege

A Boc-kabinet fondorlata
éppen a brüsszeli tiltást pró-
bálta megkerülni. Hétfõi
ülésén a kormány sürgõssé-
gi rendelet formájában úgy
módosította a 118-as tör-
vényt, hogy a BNR alkal-

mazottainak fizetésébõl el-
vett 25 százalék a jegybank-
nál maradhat. „A csel ép-
pen az, hogy így a lefaragott
összeg hivatalosan nem ke-
rül az állami költségvetésbe,
hanem a jegybank profitját
gyarapítja. Ám az összeg
végül mégis a büdzsébe fo-
lyik majd be, ugyanis a
BNR profitjának 80 százalé-
ka a törvény szerint az álla-
mot illeti meg” – írta tegnap
blogján Dan Popa, a Hot-
news hírportál gazdasági
elemzõje. 

EKB: minket 
nem lehet átverni

Úgy tûnik azonban, hogy
ezzel az eljárással nem sike-
rült átverni az Európai Köz-
ponti Bankot. Az EKB ve-
zetõségének diplomatikus

megfogalmazása szerint
„aggodalomra ad okot” a
hétfõn elfogadott jogsza-
bály-módosítás. A Jean-
Claude Trichet  vezette uni-
ós pénzintézet fenntartja:
mivel a fizetéslevonásról
szóló döntést nem a BNR
igazgatótanácsa hozta meg,
csorbult a jegybank – uniós

szerzõdés 130. paragrafusa
által szavatolt – függetlensé-
ge. A kormánynak elküldött
állásfoglalásában az EKB
azt is leszögezte: a sürgõssé-
gi rendelet az uniós szerzõ-
dés 123. cikkelyét is megsze-
gi, mert az összeg, ha bur-
kolt formában is, de az álla-
mi költségvetésbe folyik be.

„Vagyis az EKP azt üzente
a kormánynak: nem tudta-
tok átverni, átlátunk  a szi-
tán” – kommentálta a kiala-
kult helyzetet Dan Popa.

A BNR hallgat

A jegybank vezetõi mind-
eddig nem foglaltak állást
ebben az ügyben. Mugur
Isãrescu egyáltalán nem re-
agált a kormány szándékai-
ra, tanácsadója, a BNR
szóvivõjeként számon tar-
tott Adrian Vasilescu pedig
korábban csak annyit mon-
dott: „Az intézkedés való-
ban minket érint, ám nem
rajtunk múlik. A kérdést a
kormánynak az Európai
Központi Bankkal kell ren-
deznie”.

„A BNR igazgatótanácsa
azért nem foglalt még állást
ebben az ügyben, mert a fo-
lyamat még nem zárult le” –
magyarázta tegnap lapunk-
nak Nagy Ágnes. A jegy-
bank vezetõtestületének tag-
ja kérdésünkre nem kívánta
kommentálni a hétfõn elfo-
gadott sürgõsségi kormány-
rendelet sem. „Még nem lát-
tam a jogszabály szövegét,
így nem tudok érdemben
nyilatkozni” – jelentette ki.

Röviden BNR-bérlevágás, átverésselMKB: 52,4 milliárdos
veszteség 

A jócskán megnövekedett
céltartalékképzés miatt 52,4
milliárd forint adózás elõtti
veszteséget könyvelt el az el-
sõ félévben az MKB bank-
csoport a nemzetközi szám-
viteli szabályok (IFRS) sze-
rinti, konszolidált adatok
alapján a tavalyi elsõ félévi
7,9 milliárdos adózás elõtti
nyereség után – jelentette be
tegnap a hitelintézet. A köz-
lemény szerint a bankcsoport
meglehetõsen borúlátóan ítéli
meg a kelet-közép-európai ré-
gió gazdasági helyzetét és rö-
vid távú kilátásait. A fenti
megfontolások a román
(MKB Romexterra) és bolgár
leánybankok piacaira vonat-
kozó, hasonló várakozások-
kal együtt arra kényszerí-
tették az MKB Bankot, hogy
a lehetõ legelõvigyázatosab-
ban képezzen céltartalékot –
mutat rá a közlemény. 

Nõtt az amerikai 
fogyasztói bizalom 

A vártnál jobban nõtt az au-
gusztusi amerikai fogyasztói
bizalom – az amerikai
Conference Board gazdaság-
kutató intézet tegnap közölt
adata szerint. Az augusztusi
index 53,5 pont lett. A szak-
értõk 51,0 pontra számítot-
tak a júliusi 50,4 pont után,
amit 51,0 pontra korrigáltak
kedden. A jelenlegi helyzet
megítélését jelzõ részmutató
24,9 pontra, február óta leg-
alacsonyabb szintre süllyedt
a júliusi 26,4 pontról.

FT: nem jártak jól 
a befektetõk 

„Egyre dühösebbek” az eu-
rópai tõzsdei befektetõk, mi-
után a részvénypiacokon az
idén megjelent új vállalati
papírok több mint a fele im-
már a kibocsátási ár alatt fo-
rog – írta a tegnapi Financial
Times. A londoni gazdaság
napilap idézi a Dealogic pia-
ci adatszolgáltató felmérését,
amely szerint az idén eddig
végrehajtott, 100 millió dol-
lárt meghaladó 31 európai
elsõdleges nyilvános tõzsdei
kibocsátás közül 16-nak az
árfolyama a kibocsátási ár
alatt jár a múlt pénteki zárá-
si adatok alapján.

Új elnök a nemzeti 
földalapkezelõ élén 

Sebestyén Róbert lesz a
Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet elnöke szeptem-
ber elsejétõl – jelentette be
Fazekas Sándor magyar vi-
dékfejlesztési miniszter teg-
nap, Budapesten tartott saj-
tótájékoztatóján. A minisz-
ter hozzátette: az 55 éves
szakember korábban, 2002-
ben már dolgozott a szerve-
zet jogelõdjénél. A Nemzeti
Földalapba jelenleg mintegy
1,7–1,8 millió hektár földte-
rület tartozik, amely az or-
szág területének 18–19 szá-
zaléka – közölte a tárcave-
zetõ. Sebestyén pályafutása
során 2002-ben már dolgo-
zott a Nemzeti Földalapke-
zelõ Kht.-nál.

MTI 

Kedvezõ idõszak vár a
közép- és kelet-európai

gépjármûiparra, hiszen az új
trendnek megfelelõen nõ a
kisméretû és környezetbarát
autók iránti kereslet – derül
ki az Ernst&Young régiós
autóipari jelentésébõl.

„A Magyarországon jelen
lévõ Suzuki és a Mercedes-
Benz is a kisebb autók gyártá-
sára koncentrál, az Audi pe-
dig a környezetbarát motorok
elõállítására fókuszál. Ez na-
gyon jól illeszkedik az új tren-
dek közé, megteremtve az
alapot az iparág növekedésé-
hez az országban” – mondta
a közlemény szerint Hein-
czinger Róbert, az Ernst&
Young adópartnere. 

Magyarország mára meg-
határozó nettó exportõrré
vált az autógyártásban, a he-
lyi kereslet kétszeresét gyárt-
ják az országban. Ez pedig
tovább nõ majd, ha a tervek
szerint 2012-ben megkezdi a
termelést a Mercedes-Benz
kecskeméti gyára. 

Az Ernst&Young jelentése
szerint a Közép- és Kelet-Eu-
rópában mûködõ autógyárak

kevésbé érezték meg a válsá-
got, mint a nyugat-európaiak.
Ennek oka, hogy a régióban
többségében kisméretû autó-
kat gyártanak, amelyek iránt
a kereslet Európában nem
esett vissza olyan mértékben,
mint a felsõ kategóriásoké,
köszönhetõen egyebek mel-
lett a több országban beveze-
tett használtautó-csere prog-
ramoknak. A régióban a sze-
mélygépkocsi-gyártás azon-
ban még így is 25 százalékkal
csökkent 2009-ben a 2008-as
csúcshoz képest. Az elõrejel-
zések szerint pedig csak 2012-
re sikerül majd újra elérni a
két évvel ezelõtti mutatókat. 

A magyar piac legnagyobb
szereplõje továbbra is a Suzu-
ki, mind a gyártást, mind az
eladást tekintve. 2009-ben a
cég mintegy 120 ezer autót
gyártott Magyarországon, eb-
bõl több mint 13 és fél ezret
értékesített a magyar piacon.
A gazdasági krízis miatti
csökkenõ kereslet azonban a
Suzuki eladási mutatóin is
meglátszik - mutat rá a jelen-
tés. A tanulmány azt is ki-
emeli, hogy a forint gyengülé-
se az euróval szemben az au-
tóiparban is komoly verseny-

elõnyhöz juttatja Magyaror-
szágot, például a szintén je-
lentõs gépjármûgyártással
rendelkezõ Szlovákiával
szemben. A versenyképessé-
get növeli az is, hogy a ma-
gyarországi bérköltségek to-
vábbra is elmaradnak például
a lengyeltõl és a csehtõl, külö-
nösen igaz ez a szakképzett
munkásokra. Ezzel együtt a
termelékenység magasabb,
mint például Romániában.
Ráadásul a földrajzi adottsá-
goknak köszönhetõen a ma-
gyar cégek a szomszédos
nyugat-balkáni országok EU-
csatlakozásával is verseny-
elõnyre tehetnek szert. 

A tanulmány azonban arra
is rámutat, hogy túl vagyunk
az elmúlt években tapasztalt
autóipari beruházási fellen-
dülésen. A régió kimaradhat
a jelenleg folyó lendületes in-
novációs hullámból, amely a
hibrid és elektromos autók
gyártására koncentrál. Ennek
okai között szerepel, hogy a
fogyasztók nagy többsége
egyelõre nem foglalkozik a
környezetvédelmi szempont-
okkal és rendkívül viszszafo-
gott a szabályozási ösztönzés
is - áll a közleményben. 

ÚMSZ

Ma tárgyalja a magyar
kormány az uniónak el-

juttatandó magyar földmora-
tóriummal kapcsolatos kérel-
met – jelentette be tegnapi
budapesti sajtótájékoztatóján
Fazekas Sándor magyar vi-
dékfejlesztési miniszter. Fa-
zekas fontosnak nevezte,
hogy több uniós ország is tá-
mogatásáról biztosította a
moratórium fenntartását. Ki-
emelte, hogy Románia is
ezek között az országok kö-
zött van, ami szerinte azért
lehet fontos, mivel az unió
mezõgazdasági biztosa, Da-
cian Cioloº is román illetõsé-
gû. Múlt heti bukaresti láto-
gatásán az ÚMSZ kérdésére
Fazekas azt is elmondta,
hogy a brüsszeli döntésho-
zók „mérlegelik majd, hogy
ki áll Magyarország mellett
ebben a kérdésben”. Mihail
Dumitru román mezõgazda-
sági és vidékfejlesztési mi-
niszter a kérdés kapcsán la-
punkkal közölte, hogy Buka-
rest az Európai Tanácsban
támogatja majd szavazatával

ezt a magyar törekvést. A
magyar miniszter tegnapi bu-
dapesti sajtótájékoztatóján
kitért arra, hogy törvényi fel-
hatalmazás alapján a magyar
államot mindenkor elõvásár-
lási jog illeti meg a földügyle-
tek kapcsán. Ez Fazekas Sán-
dor szerint ugyanakkor nem
jelenti azt, hogy az állam
minden földet meg kíván vá-
sárolni, ám szeretné megaka-
dályozni, hogy a magyar föld
spekulációs ügyletek tárgyá-
vá váljon. 

Mugur Isãrescu jegybanki elnök mindeddig egyáltalán nem reagált a kormány szándékaira

Magyar kormánydöntés 
a földmoratóriumról

Jó idõszak elõtt az autóipar?

Fotó: ÚMSZ/archív

Nemcsak a Boc-kabinetnek gyûlt meg a
baja Brüsszellel és az Európai Központi
Bankkal, amiért hozzányúlt a jegybanki fi-
zetésekhez. A Fidesz-kormány havi 2 mil-
lió forintos fizetési korlátot vezetett be a
költségvetési szférában dolgozó vezetõk
esetében, s ez az intézkedés kiterjedt
Simor András magyar jegybanki elnök bé-
rére is. Az EKB véleményezése szerint a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) független-
ségét sérti az intézkedés. Az uniós pénzin-
tézet megállapította: hasonló szabályozást

– kikérve és figyelembe véve az MNB véle-
ményét – csak a mostani vezetés mandátu-
mának lejárta utáni idõszakra lehet elfo-
gadtatni. A vezetõk alkalmazásának feltét-
eleit hivatali idejük alatt ugyanis nem lehet
módosítani. Az EKB jelezte azt is: a jegy-
banki függetlenség része, hogy az MNB sa-
ját maga állapíthatja meg dolgozói fizeté-
sét. Az EKB-elnök közleménye szerint, ha
a magyar kormány nem tágít, akár az Eu-
rópai Bíróság elé is kerülhet a jövedelem-
korlátozó intézkedés.

A Fidesz-kormány is hozzányúlna a jegybanki bérekhez

Fazekas Sándor Fotó: Tofán Levente
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ÚMSZ-összeállítás

„Forró õszt ígérnek a ha-
zai szakszervezetek, szep-

tembertõl újrakezdõdnek a
nyár elején felfüggesztett til-
takozások. „Minden idõk
leghatározottabb tiltakozás-
sorozatát készítjük elõ” – je-
lezte tegnap a belügyminisz-
térium ötvenezer alkalma-
zottját, a rendõri és a szerzõ-
déses állományt képviselõ
szakszervezeti tömörülés, a
FSNPPC elnöke, Marin
Gruia. 

Szünetelõ 
közbiztonság

„Ilyen még nem volt, az ál-
lampolgárokat azzal szem-
besítjük majd, mi történik,
ha a rendõrök nem látják el a
feladataikat. A fennakadás
okaira pedig a belügyminisz-
térium vezetõinek kell majd
választ adniuk” – ismertette
a minden eddiginél határo-
zottab stratégiát a szakszer-
vezeti vezetõ, aki elmondta:
idén júniusban az államfõ fi-
gyelmét is felhívták a rendõri
állományon belüli feszültsé-
gekre. A FSNPPC a Társa-
dalmi Egyeztetõ Tanács tag-
jait is arra kérte június 21-i
nyílt levelében, tegyen meg
mindent a testület a társadal-
mi párbeszéd hatékonysága
érdekében. Ám Marin Gruia
szerint a kezdeményezésekre
nem érkezett érdemi válasz,
több mint két hónap után az
érdekvédõknek mindenkép-
pen lépniük kell. Október 7-
én a hadsereg és a rendõrség
együtt tiltakozik a bértör-

vény ellen, október 25-én pe-
dig, a hadsereg napján a ka-
tonák készülnek az egész or-
szágot érintõ demonstráció-
sorozatra. 

Ingatag közszféra

Petru Dandea, az Alfa
Kartell alelnöke megerõsítet-
te, csatlakoznak a fegyveres
erõk kezdeményezéséhez
október 7-én. A cél felhívni a
figyelmet arra, hogy a közal-
kalmazottak is elégedetlenek
a bérezés és foglalkoztatás je-
lenleg érvényes feltételeivel,
nem nyugodtak bele sem az

elbocsátásokba, sem a bér-
csökkentésbe. Arról, hogy
lesz-e általános sztrájk, és ha
igen, milyen forgatókönyv
szerint szüntetik be a közal-
kalmazottak a munkát –
Petru Dandea szerint – szep-
tember 15-én dönt az Alfa
Kartell. 

Romulus Niþã, aki szintén
alelnöki tisztséget tölt be a
szakszervezeti tömörülés-
ben, emlékeztetett: azt várják
a kormánytól, hogy a 2011-
es fizetéseket a 2009-es de-
cemberi értékek és ne a 2010
júliusi, 25 százalékkal csök-
kentett bérek alapján számol-

ják újra. Az alkotmány vo-
natkozó passzusai és az Al-
kotmánybíróság érvényes
döntése értelmében – emlé-
keztetnek a szakszervezetek
– a bércsökkentés ideiglenes
jellegû, és az csak a folyó év-
re érvényes. „Ragaszkodunk
a minimálbér növeléséhez a
következõ évben, mert ez se-
gíthet hozzá a feketegazda-
ság visszaszorításához, és a
hazai adózási kedv növelésé-
hez” – emlékeztetett Niþã. A
kormány a hét elején 650 le-
jes minimálbér bevezetésére
tett javaslatot, ezt azonban a
szakszervezeti képviselõk

„viccnek” minõsítették, és le-
szögezték: legalább 705 lejes
minimálbér bevezetését tart-
ják elfogadhatónak.

Most kezd fájni

A nyár eleji tiltakozáshul-
lámot júliusban a tanárok
zárták, ám most úgy tûnik,
kivár a pedagógustársada-
lom. Az érintettek zömét tö-
mörítõ Szabad Tanügyi
Szakszervezetek Szövetsége
(FSLI) szeptember 9-én dönt
az õszire tervezett országos
tiltakozó akciókról, ekkor
ülésezik ugyanis a szövetség
vezetõsége – tudtuk meg
Aurel Corneától, a FSLI el-
nökétõl. „Konzultálnunk kell
a tagságunkkal, a szakszerve-
zet megyei vezetõivel, ennek
függvénye a tiltakozások vár-
ható menetrendje” – mondta
az ÚMSZ-nek Cornea. A
szakszervezeti vezetõ kitérõ
választ adott arra a kérdé-
sünkre, elképzelhetõ-e, hogy
a tanárok bojkottálják a tan-
évkezdést. „Nem elõlegez-
ném meg a FSLI vezetõségé-
nek döntését” – jelentette ki.

Cornea mindemellett nem
zárta ki azt sem, hogy a pe-
dagógusok az országos akci-
ók menetrendjétõl függetle-
nül spontán tiltakozásba kez-
denek szeptember 13-a után
után, azaz egyszerûen nem
mennek be az órákra. „Ez
már valóban veszélyeztetheti
több iskolában is a tanévkez-
dést. A pedagógusok ugyanis
most szembesülnek azzal,
hogy a kormány tényleg le-
vágta a bérük egynegyedét” –
magyarázta lapunknak a

szakszervezeti vezetõ. Tájé-
koztatása szerint egy kezdõ
okleveles tanári fizetés mind-
eddig nettó 931 lej volt, a 25
százalékos lefaragás után ez
az összeg 618 lejre csökkent.
„Elképzelheti, mit érezhet a
tanárember, amikor ezt a fi-
zetést megkapja” – mondta
Aurel Cornea.

Már a sztrájkban 
se hisznek

A vidéki tagszervezetek a
következõ napokban mérle-
gelnek. Kocs Ilona, a FSLI
Hargita megyei képviselõje
az ÚMSZ-nek elmondta, egy
héttel a tanévkezdés elõtt
egyeztetnek az ország többi
részében mûködõ fiókintéz-
ményekkel, és eldõl, tiltako-
zással indul-e az új iskolai
év. „Felemás érzéseim van-
nak a tiltakozásokkal kap-
csolatban. A tavalyi évet ka-
otikus körülmények között,
feszülten zártuk, most
ugyanígy kezdünk, a bére-
ink pedig vérlázítóan alacso-
nyak” – nyilatkozta lapunk-
nak Oltean Alina Maros me-
gyei pedagógus, aki nem
zárkózott el a sztrájk lehetõ-
ségétõl. „Én más módot ke-
resnék az érdekérvényesítés-
re, mert az eddigi akciók
nyilvánvalóan nem vezettek
eredményre, a tüntetésekben
és a sztrájkokban nem hi-
szek” – fûzte hozzá kolléga-
nõje véleményéhez Tóth Fe-
renc tanár, aki szerint haté-
konyabb önkormányzati,
kormányzati egyeztetéssel
sokat lehetne javítani a pe-
dagógusok helyzetén. 

Forró szakszervezeti õsz 

Tüntetésekkel fenyeget a belügyminisztériumi alkalmazottakat képviselõ szakszervezet

Röviden

Elõzetesben 
a volt prefektus

Elõzetes letartóztatásba he-
lyezték tegnap Cãlin Platon
egykori Kolozs megyei pre-
fektust, aki a múlt héten gá-
zolt el egy 32 éves nõt és há-
romhónapos csecsemõjét a
gyalogátkelõn, Kolozsváron.
Platont gondatlanságból el-
követett emberöléssel, súlyos
testi sértéssel és engedély
nélküli jármûvezetéssel vá-
dolják. A férfi ügyvédje az-
zal az indokkal fellebbezett
a döntés ellen, hogy a politi-
kus nem „közveszélyes”. A
fellebbezésrõl a következõ
három napban dönt az illeté-
kes bíróság. 

Drágul az étolaj

A „zakuszka-szezon” és a
befõzések idején drágul az
idén az étolaj, az áremelke-
dés mértéke meghaladhatja
akár a 15 százalékot is. A
termelõk arra figyelmeztet-
nek, idén az idõjárási viszo-
nyok miatt rendkívül rossz
minõségû a napraforgó ter-
més. Bár az ipari növény
mennyisége egyelõre kielé-
gítõ, a felvásárló piac rosszul
mûködik, ez is gondot okoz
a friss étolaj elõállításában:
további áremelkedések is
bekövetkezhet. 

Munkatársunktól

Az Alexandru Ioan Cuza
Rendõrakadémia 14 he-

lyet hirdetett meg az õszi fel-
vételi keretében magyarul
érettségizett fiatalok számá-
ra, a rend és közbiztonság
szakán – tájékoztatta lapun-
kat Kovács Péter, az
RMDSZ ügyvezetõ alelnöke.
A felvételire szeptember 6–9.
között kerül sor, a Rendõr-
akadémia bukaresti székhe-
lyén (Privighetorilor sétány
1A, 1-es kerület). Beiratkozni
holnapig lehet a megyei
rendõrkapitányságokon.

Ezekre a helyekre csak
azok jelentkezhetnek, akik
sikeresen érettségiztek ma-
gyar nyelvbõl is, de a felvé-
teli és az egyetemi oktatás
román nyelven zajlik. A fel-
vételi vizsga két részbõl áll:
az elsõ, kizáró jellegû sza-
kasz részeként szervezik a
pszichológiai alkalmassági
vizsgálatot (szeptember 6-
án), az egészségügyi felmé-
rés szeptember 7-én lesz, a
fizikai állóképességet ellen-
õrzõ gyakorlati próbákat
szeptember 8-án teljesíthe-
tik a jelentkezõk. A máso-
dik szakaszban történelem-
bõl, román nyelvbõl és ide-
gen nyelvbõl (angol, német,

francia vagy orosz) vizsgáz-
nak a jelöltek (szeptember
9-én).  A jelentkezés alsó
korhatára 18 év, a líceumi
évek alatti magaviseleti jegy
átlaga nem lehet kisebb
nyolcasnál. A felvételizõk-
nek megfelelõ egészségi ál-
lapotban kell lenniük, nem
lehetnek büntetett elõéletû-
ek, nem lehetnek párttagok
sem. A legalacsonyabb je-
lentkezõ nõk esetében 160
cm, férfiak esetében 165 cm
magas lehet. 

Mint arról korábban már
beszámoltunk, az idei felvé-
teli nyári vizsgaidõszaká-
ban a magyarul érettségizett
diákok összesen 34 helyet
pályázhattak meg rendõr,
határõr, csendõr, tûzoltó és
irattáros szakon. Júliusban
összesen hatvan magyar di-
ák jelentkezett. A román és
idegen nyelv, valamint tör-
ténelem írásbeli vizsgákra
már csak 19 magyar felvéte-
lizõ jutott el, s végül – az el-
sõ fordulóban – mindössze
egynek sikerült felvételt
nyernie. Az idei felvételin
7,60 volt az utolsó bejutási
átlag a román diákok köré-
ben, az egyetlen sikeresen
felvételizõ magyar lány pe-
dig 6,50-es jegyátlaggal ju-
tott be. 

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

„Azok, akik a tizennégy
évvel ezelõtti járvány so-

rán érintkeztek a nyugat-ní-
lusi vírussal, egész életre szó-
ló védettséget szereztek” –
tájékoztatott tegnap Adrian
Streniu-Cercel egészségügyi
államtitkár, miután kiderült,
több romániai, köztük erdé-
lyi megyékben is azonosítot-
ták a West Nile nevû kóroko-
zót. Az egészségügyi minisz-
térium legfrissebb adatai sze-
rint Szeben, Kolozs, Fehér és
Maros megyékben is regiszt-
ráltak megbetegedéseket, a

legfiatalabb fertõzött har-
mincéves. 1996-ban egymil-
lió embert fertõzött meg a
culex szúnyog által terjesztett
vírus, ötszáz esetben követke-
zett be szövõdményként agy-
velõgyulladásos megbetege-
dés, az érintettek tíz százalé-
ka pedig elhunyt. A másfél
évtizede tomboló járvány
után a déli megyék, így Bu-
karest lakosságának 4,1 szá-
zaléka vált védetté, az ország
többi részén élõk 0,9 százalé-
ka esett át a fertõzésen. Az-
óta azonban rezisztenssé vált
a kórokozó, olyan régiókban
is felüti a fejét, ahol a környe-

zeti adottságok eddig nem
kedveztek neki, várhatóan té-
len is számolni kell a jelenlé-
tével. Cseke Attila tárcaveze-
tõ közleményben hívta fel az
önkormányzatok figyelmét a
szúnyogirtási kötelezettségre,
a lakosság számára a minisz-
ter a zárt ruházat viselését, és
a rovarok ellen bevált klasszi-
kus védekezési eszközök (ro-
varháló, szúnyogirtó vegyi
anyagok) használatát javasol-
ta. Mint arról hírt adtunk, a
napokban két személy hunyt
el Romániában a vírus okoz-
ta megbetegedésben, hetet
kezelnek a fertõzés miatt. 

Az erdélyi megyéket sem 
kíméli a Nyugat-Nílusi vírus

Hírösszefoglaló

Módosul az államilag
támogatott gyógyszerek

jegyzéke, amely a további-
akban jelentõs részben ge-
nerikus gyógyszereket tar-
talmaz. Ez húszszázalékos
árcsökkenést is jelenthet. A
generikus gyógyszerek
olyan készítmények, ame-
lyek az eredeti készítmé-
nyek hatóanyagai alapján
készülnek, de nem az erede-

ti gyártó állítja elõ ezeket:
formában, színben és mé-
retben különböznek az úgy-
nevezett „originális” készít-
ményektõl. A módosítás
érinti a krónikus betegsé-
gekben szenvedõk számára
összeállított C1-es listát ( ez
tartalmazza például a  leu-
kémiában, epilepsziában,
vagy az Alzheimer-kórban
szenvedõk gyógyszereit), a
C2-es listát (ez az országos
gyógyszer-program jegyzé-

ke a daganatos betegségek-
ben, az AIDS-ben és a
TBC-ben szenvedõk számá-
ra) továbbá a C3-as adatbá-
zist (amely a gyermekké-
szítményeket összesíti). Az
Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár munkatársai ar-
ra figyelmeztettek, hogy az
árkülönbözet miatt nem
változnak a kezelési elõírá-
sok, a gyógyszereket a meg-
szokott módon kell  alkal-
mazni. 

Csökkennek a gyógyszerárak

Vannak még „magyar” 

helyek a Rendõrakadémián
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Sipos M. Zoltán

Annak ellenére, hogy a
hazai színházakat draszti-

kusan érintõ gazdasági válság
idén sem enyhül, a Kolozsvá-
ri Állami Magyar Színház
minden eddiginél változato-
sabb évadot ígér a kincses vá-
ros színházkedvelõ közönsé-
gének.

„Mindennek ellenére”

„A 2010–2011-es színházi
évad a szabadságban eltöltött
huszadik évad lesz. Ugyanak-
kor sajnos ebben az évadban
csúcsosodik ki Romániában
a már sokat emlegetett gazda-
sági – és morális – válság. En-
nek ellenére, paradox módon,
társulatunk reményeink sze-
rint minden eddiginél gazda-
gabb, változatosabb és színvo-
nalasabb színházi évadját
fogja ebben az évben megva-
lósítani” – fogalmazott Tom-
pa Gábor rendezõ a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
tegnapi évadnyitó sajtótájé-
koztatóján.  

Idén is több bemutatót,
klasszikus és kortárs dara-
bok felolvasói estjeit, ko-
molyzenei és dzsessz-este-
ket, valamint színvonalas
formabontó színházi kísérle-
teket követhet figyelemmel a
kolozsvári nagyérdemû kö-
zönség, amint azt a színház-
igazgató bejelentette.

Teljes gõzzel 
folynak a próbák

A nyári fesztiválok idejé-
nek lejártával a kolozsvári
társulat gõzerõvel készül a
következõ évadra. Mint
megtudtuk, három elõadás
próbái már javában folynak.
Az elõttünk álló évad elsõ
bemutatójára szeptember 22-
én kerül sor, amikor a társu-
lat William Shakespeare Sze-
get szeggel címû drámáját fog-
ja bemutatni Mértéket mérték-
kel címen, Matthias Lang-
hoff rendezésében. Ezután,
október 5-én kerül sor Visky
András Alkoholisták címû da-

rabjának stúdióelõadására,
Tompa Gábor rendezésében.
Az évad minden bizonnyal
legérdekesebb színházi kísér-
letének a három fiatal színi-
rendezõ, Gianina Cãrbu-
nariu, Andrea Vãlean és Ra-
du Apostol közös rendezésé-
ben létrejövõ, a Verespatak cí-
met viselõ  színházi projekt
bizonyul. 

„Ez a projekt azért is rop-
pant érdekes számunkra,
színházi emberek számára
is, mivel alkotói, társulatunk
színészeivel közösen, a nyá-
ron kimentek Verespatakra,
és tanulmányokat végeztek,
interjúkat készítettek az ott

élõ emberekkel. Ezekbõl az
anyagokból áll össze a szín-
házi projekt anyaga, amelyet
stúdióelõadás formájában,
várhatóan idén november-
ben tekinthet meg a nagyér-
demû” – tájékoztatott teg-
nap Tompa Gábor színház-
igazgató. 

Formabontó elõadások 

Mint kiderült, az idei évad
több, a megszokottól eltérõ
produkciót is tartogat. Az
idei évadban markánsan je-
len lesz majd a színházi élet
„off ” kategóriája is: több
olyan elõadás, színházi est is

bemutatásra kerül majd,
amelyek szövegeit elsõsorban
a társulat színmûvészei java-
solták, és õk is viszik majd
színre. „Úgy gondolom, ezek
az elõadások roppant fonto-
sak – innovatív szerepüknél
fogva – a társulat életében.
Ilyen elõadás lesz a Tiramisu
– Megöltem az anyámat, ame-
lyet Dimény Áron és Albert
Csilla hozott létre és õk is
játsszák majd 2011 januárjá-
ban” – részletezte a sajtótájé-
koztatón Visky András mû-
vészeti aligazgató. 

Újra jelentkezik 
az Interferenciák

Az idei évad egyik legfon-
tosabb színházi eseménye a
2010. december 1-je és 13-a
közt második alkalommal
megrendezendõ Interferenci-
ák színházi fesztivál lesz.
Mint azt a szervezõk el-
mondták, idén ez a név nem
csupán kultúrák vagy korosz-
tályok, hanem terek interfe-
renciáját is jelenti, ugyanis a
fesztivál teljes idõtartama
alatt Kolozsvár több helyszí-
nén is zajlanak az elõadások,
így a Tranzit Házban, az
Ecsetgyárban, a Nemzeti
Színházban és a tervek sze-
rint a Bánffy-palota udvarán
felállított sátorban is. Ezzel a
szervezõk a színház népsze-
rûsítését is szeretnék elõmoz-
dítani. 

www.maszol.ro   2010. szeptember 1., szerda

Minden eddiginél gazdagabb, változatosabb és színvonalasabb évadot ígér Tompa Gábor igazgató
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Frida Kahlo-képek 
Bécsben

Átfogó kiállítás látható Frida
Kahlo mûveibõl szeptember
1-jétõl Bécsben, a Kunstfo-
rumban. Az ötven olajfest-
ményt és rajzot felvonultató
retrospektív tárlat – amely
elõzõleg nagy sikert aratott
Berlinben – elõször mutatja
be Ausztriában a mexikói fes-
tõnõ életmûvét. A tárlat
nemcsak Ausztriában, de Eu-
rópában is ritkaságszámba
megy. Frida Kahlo mindösz-
sze százötven festményt alko-
tott, s a képek mintegy har-
madának a holléte ismeret-
len. A kiállítás egyik különle-
gessége egy sokáig eltûntnek
vélt festmény, az Önarckép egy
napraforgó közepében címû al-
kotás. A kép 1954-ben, Frida
Kahlo halálának évében ké-
szült, ezt tartják a festõnõ
utolsó mûvének.

Indul a BuSho 
rövidfilmfesztivál

A világ legkülönbözõbb
pontjairól származó alko-
tók összesen 85 rövidfilmje
versenyez egymással a 6.
BuSho – Budapest Short
Nemzetközi Rövidfilm
Fesztiválon, amelynek meg-
nyitóját tegnap este tartot-
ták a Vörösmarty moziban.
A kizárólag rövidfilmeket
felvonultató egyhetes feszti-
válra három – fikciós, ani-
mációs és kísérleti – kategó-
riában idén is csaknem fél-
ezer nevezés érkezett, mint-
egy 53 országból. 

Új díj a fiatal íróknak

Baloga-Tamás Erika

Hány résztvevõvel szá-
molnak idén és tulajdonkép-
pen mi alapján választják ki
az írótábor résztvevõit?
– A táborban való részvétel
meghívásos alapon történik.
Igyekszünk minden erdélyi
mûhelyt meghívni, ezen kívül
azokat a vezetõ írókat, mûvé-
szettörténészeket is elhívjuk,
akik határon túl élnek. Idén
úgy negyvenöt és hatvan kö-
zötti résztvevõvel számolunk.

Fontosnak tartják, hogy
a feltörekvõ írógeneráció
hangsúlyosan legyen jelen a
táborban?
– Olyannyira, hogy idén elsõ
ízben egy díjat is kitaláltunk,
amit fiatal újkönyves írók-
nak, költõknek ítélünk oda.
A Csiki László-díjat a kritéri-
umrendszerünknek megfele-
lõen csakis erdélyi irodalmár
kaphatja meg, a lényeg, hogy
fiatal legyen, azaz a korhatár

35 év és az elmúlt két évben
legyen kiadott mûve.  

Milyen hozadéka van egy
ilyen tábornak?
– A tábor valamikor a hetve-
nes évek végén indult, akkor
Kriterion név alatt. Aztán
hosszú idõre leállt az akkori
politikai rendszer miatt, az-
tán 99-ben újraindítottuk. Az-
óta kétévente rendezzük meg,
és elmondható, hogy egyre
több és több hozadéka van. A
legnagyobb talán az, hogy
mindenik ilyen tábornak van
egy témája, az ideinek a zene
és a költészet, ilyenkor lehetõ-
ség nyílik, hogy ezen mûvé-
szeti ágakon belül tevékeny-
kedõ résztvevõk, szakmai
berkeken belül tudják megbe-
szélni a felvetõdõ témákat.
Másrészt pedig minden írótá-
bor alkalmával lehetõség adó-
dik egy mûhely bemutatkozá-
sára, ezúttal például az Elõre-
tolt Helyõrség Szépirodalmi
Páholy jelentkezik. Harmad-

részt van egy olyan része en-
nek a történetnek, ahol kur-
rens problémakat beszélhet-
nek meg írók, költõk, kiadók,
mûvészettörténészek egymás
között, olyanokat, amelyek
kimondottan az írótársadal-
mat érintik. 

Mit vesznek figyelembe,
és egyáltalán ki dönt a tábor
aktuális témájáról?
– Van egy csapat, mely szer-
vezi ezt a találkozót, és egy-
más között hányjuk-vetjük
meg, hogy mirõl is beszéljünk

a következõ alkalommal. Ez
felkerül a meghívóra, és aki-
nek tetszik a téma, az elfo-
gadja a meghívást. Mint már
említettem, az idei írótalálko-
zó tematikus beszélgetése a
zene és költészet körül forog,
amelyet klasszikus dalest ko-
ronáz meg, Könczei Árpád,
Csemiczky Miklós, Kõvári
Eszter Sára és Balog Zsolt
elõadásában. Erre szomba-
ton 18 órakor kerül sor, a
Csiki László-díj ünnepélyes
átadásával egyi dõben a Láz-
ár-kastély lovagtermében. 

Visszacsatolás a Csíki
Székely Múzeumban
ÚMSZ

„A Nagy István-életmû-
kiállítás a Csíki Városi

Napok hagyományába illesz-
kedik. Korábban bemutattuk
a nagy székely festõtriász két
tagját: Zsögödi Nagy Imrét,
illetve Márton Ferencet. Ez
évben a csíkmindszenti szü-
letésû Nagy István mûveit
mutatjuk be egy nagyobb ki-
állítás keretén belül” – mond-
ta el az Új Magyar Szónak
Gyarmati Zsolt, a Csíki Szé-
kely Múzeum igazgatója.

A kiállítás anyagát három
gyûjteménybõl válogatták.
Nagyobb részét, nyolcvan
festményt a rendkívül gazdag
Antal–Lusztig-gyûjtemény
(a debreceni MODEM Mo-
dern és Kortárs Mûvészeti

Központ letéti anyaga) adja,
negyven alkotás a Csíki Szé-
kely Múzeum gyûjtemé-
nyébõl való. Ezt egészíti ki a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Múzeum tíz Nagy István-
festménye.

Több nagyszabású kiál-
lítást követõen a csíki múze-
um egy székelyföldi születé-
sû modern kori festõ életmû-
vével ismerteti meg a látoga-
tókat. A tárlat a csíkszeredai
városnapok egyik legjelentõ-
sebb kulturális eseményeként
nyílt meg augusztus 6-án, és
megtekinthetõ lesz szeptem-
ber 30-ig. „A kiállítást, tekint-
ve hogy augusztusban sok tu-
rista megfordul városunk-
ban, körülbelül ötezer ember
látogatta” – mondta el a mú-
zeumigazgató. 

Holnap indul a hetedik alkalommal
megrendezett gyergyószárhegyi 
írótábor. Az idei kiadás egyik esemé-
nye, hogy új díjat hoztak létre a fia-
tal erdélyi alkotók számára, amely
Csiki László nevét viseli. A közelgõ
eseményrõl Kassay Péter szervezõ-
vel beszélgettünk.

Paradoxonok színházi évadja
A válság ellenére minden idõk legjobb évadjára készül a kolozsvári magyar társulat

Nagy István az egyik legkiválóbb realista festõnk, akinek
mûvészete egyszerre archaikus és modern. Az akadémiai
és mûkereskedelmi divatoktól távol, az izmusokat figyel-
men kívül hagyva építette egyedülálló életmûvét. Elõbb a
budapesti Mintarajziskolában, majd Münchenben és Pá-
rizsban tanult. Tanulmányai és külföldi utazásai során
megismerte kora legfrissebb mûvészeti áramlatait. „Har-
mincöt esztendõs koromig tanultam. De az igazi tanulás
csak azután következett. Ez a tanulás több évtizedes csa-
vargás volt. Bejártam gyalog az egész országot. A Duna
hosszát Budapesttõl Bajáig ötször, körülkerültem a Bala-
tont, keresztül-kasul gyalogoltam az Alföldet, Erdélyt. Ez
volt az igazi iskola” – vallotta. Nagy István sajátos mó-
don alkotott: nem tartott fenn állandó mûtermet, hanem
a csíki hegyekben kóborolva festett.

Nagy István (1873–1937)Kassay Péter, a gyergyószárhegyi írótábor szervezõje
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Z. Nagy István

Hogyan került kapcsolatba a
médiával?
– Még 1991-ben, a rendszervál-
tást követõen kapcsolatba kerül-
tem az írott sajtóval. Az Erdélyi
Napló akkori tulajdonos-fõszer-
kesztõje (...) munkát ajánlott,
így kerültem a kiadó marketing-
osztályára. Az egy más világ
volt, az újságok zöme több tí-
zezres példányszámban jelent
meg, ami fõleg annak volt tulaj-
donítható, hogy akkoriban nagy
volt az eufória, a sajtóéhség, mi-
vel a Ceauºescu-idõkben kiéhez-
tették a magyar olvasókat. (...)
Sajtódömping volt a piacon. 

És akkor jöttek a változá-
sok.
– Az erdélyi magyar sajtópiacon
a változások több idõszakát is
megkülönböztethetjük. Az elsõ
a már említett rendszerváltás
utáni idõszakban volt, (...), a
második változás annak a követ-
keztetésnek adott helyet, hogy
tényleg csak azok maradhatnak
meg a piacon, akik profi rend-
szereket alakítanak ki mind
szakmai, mind kiadói szinten.
(...) Ebben az idõszakban kiter-
melõdött egy új generáció az új-
ságírás területén. (...) Természe-
tes folyamat volt a szakmai vál-
tás mellett a kiadók irányításá-
nak is a szemléletváltása, megje-
lent egy fiatal, tettre kész gene-
ráció.

Ön 2002 és 2006 között volt
a Krónika Kiadó vezérigazga-
tója, de már 1999, a napilap in-
dulása óta tagja volt a me-
nedzsmentnek. Milyen új
színt, új rendszert hozott a
Krónika?
– A Krónika Kiadó koncepciója
egy olyan erdélyi napilap megte-
remtése volt, amely segítségével
összeköthetjük a különbözõ ré-

giók információit. (...) Az érté-
kesítési rendszert mi magunk
építettük fel, és rövid idõ eltelté-
vel összesen 240 településen
rendelkeztünk saját lapkihordó-
val, akikhez saját logisztikai
rendszer segítségével szállítot-
tuk ki a lapot. (...) A talán leg-
népszerûbb szolgáltatás a ma-
gyarországi magazinok behoza-
tala volt, és a Krónikáról ekkor
kezdett kialakulni az a kép,
hogy nem csupán egy újság,
nemcsak egy kiadó, hanem in-
tézmény. (...) Abban az idõszak-
ban ez volt talán újszerû: az in-
tézményesen felépített és irányí-
tott kiadó, ahol az értékesítés fo-
lyamatosan összedolgozott az
újságírókkal, ahol (...) olyan

szemléletet sikerült kialakítani a
több mint 400 emberben, aki a
kiadónál dolgozott, hogy csak jó
munkával lehet sikert elérni.

Az erdélyi magyar sajtópiac
2005 környékén tisztult le...
(2005. októberében jelent meg
a Romániai Magyar Szó és az
Elõre utódlapja, az Új Magyar
Szó is – szerk. megj.)
– (...) Ekkor, 2005-2006 táján
jött el az a pillanat, amikor el le-
hetett már mondani, hogy mi-
nõségibb sajtópiacunk lett, le-
tisztultak a viszonyok, felépül-
tek a rendszerek, de ezzel együtt
egyfajta „példányszámstop” is
beköszöntött. Példányszámot
növelni nagyrészt már csak egy

másik piaci szereplõ kárára le-
hetett és lehet ma is növelni. (...)
Kialakult egy versenyhelyzet,
ami ma is tart. (...) Egyértelmû-
en lehet azt is látni, hogy elõre-
tört a piacon az internet, és így
születtek meg az újságok elekt-
ronikus változatai is, amelyek
megint újszerûséget, változást
eredményeztek a piacon.

Segíti vagy inkább hátráltat-
ja a saját honlap az újságok el-
adhatóságát? 
– Ez is egy nagyon érdekes kér-
dés: készítsél-e írott sajtóter-
méknek honlapot vagy sem? Ha
készítsz, megnézik a lapot az
interneten, és nem lehet igazá-
ból felmérni, hogy meg fogják-e
vásárolni a nyomtatott termé-
ket... ez nagy dilemma. Meg-
mondom õszintén, nem vagyok
annak a híve, hogy egy újságnak
legyen honlapja. Erre más tech-
nikákat kell kitalálni, valami hír-
portálszerû megoldást. Több
sajtótermék esetében is lehet lát-
ni, hogy olyan típusú internetes
felületeket hoztak létre, amelyek
más tartalmakat közölnek, mint
az újság. Ez lehet több, vagy
akár kevesebb tartalom is. Nos,
ennek így már van értelme. (...)

Hogyan lehet a nyomtatott
lapok példányszámának csök-
kenését megállítani?
– Túl sok sajtótermék van jelen-
leg a piacon, fõleg így, hogy elõ-
retört az internet. (...) Szerintem
különbözõ összevonásokban le-
hetne gondolkodni a média te-
rületén, valamilyen együttmû-
ködésben. (...) A hirdetési pia-
con a meglévõ kampánypénze-
ket koncentráltabban lehetne el-
helyezni. (...) Sok kicsi sok hely-
re elszórva nem megy sokra.
Ezért látom megoldásnak a saj-
tópiac konszolidációját. Hogy
ezt milyen formában és milyen
struktúrák szerint, azt ki kell
dolgozni. (...) A vállalkozói szö-
vetségek is helyet kell kapjanak
ebben az új rendszerben, mert
így jobban magáénak érezné a
vállalkozó is a kiadványokat.
(...) Mindenképpen be kell von-
nunk a helyi vállalkozói erõket,
mert nem lehet magyar média-
piacot Erdélyben csak támoga-
tásokból fenntartani, kell a helyi
erõk hirdetési hozzájárulása is. 

Kétszáz modellnek és színésznõnek tartott
elõadást Moammer el-Kadhafi líbiai vezetõ
Rómában. Kadhafi egy modellügynökségen
keresztül szervezte be a csinos nõket, akiknek
elõadást tartott a római líbiai akadémián.
Kadhafi arról beszélt a nõknek, hogy az
iszlám az alapvetõ vallás, és ha egy hitet
szeretnének követni, akkor az csak és
kizárólag Mohamed hite lehet. A résztvevõk
közül többen fel is vették a vallást. Az
eseményen részt vett Silvio Berlusconi olasz
kormányfõ is. A vallási felvilágosítás után
Olaszország és Líbia kétoldalú egyezményt
kötött a politikusok által szexuálisan zaklatott
nõk rituális öltözetét illetõen. Ezentúl, kor-
mányfõi mulatságokon csak kellõképpen
sejtelmes, rejtõen mutatós csadorban szabad
megjelenni.

(pébé)

Száz szó

Röviden

Szökni próbált a Realitatea

Fizetés nélkül próbálták kimenekíteni a
Realitatea kolozsvári szerkesztõségét abból
az ingatlanból, amelyben a helyi tévés stú-
dió albérlõként mûködött. A fizetésképtelen
cég munkatársai nagy értékû eszközöket
próbáltak biztonságba helyezni, amikor a fõ-
bérlõ tetten érte õket. Az eszközök elszállí-
tását a következõ napokban tervezték a baj-
ba jutott tévések, ám az ingatlan tulajdonosa
„zálogban” tartotta a több, mint kétszázezer
euró értékû ingóságokat. A tévés társaság
adósága meghaladja a 25 ezer eurót.  

John Cusack mint Edgar Allan Poe

A V mint vendettá-t és a Nindzsagyilkos-t
jegyzõ James McTeigue Edgar Allan Poe-ról
csinál filmet A holló címmel. A film az író
életének utolsó öt napját meséli el, véletle-
nül sem megtörtént események alapján: Poe
és egy fiatal detektív egy sorozatgyilkost ül-
döz Baltimore-ban, aki Poe írásai ihletésére
teszi el láb alól áldozatait. McTeigue koráb-
bi nyilatkozata szerint a film hangulata
olyan lesz, „mintha Poe A holló címû versét
kereszteznék a Hetedik-kel”.

Arany Kamera-díj

Életmûdíjjal ismeri el Zsigmond Vilmos Os-
car-díjas magyar operatõr munkásságát ok-
tóberben a Manaki fivérekrõl elnevezett,
nagy múltú Nemzetközi Operatõri Filmfesz-
tivál Macedóniában. Zsigmond Vilmos az
október 16. és 22. között zajló fesztiválon
veszi át a Golden Camera 300 címû életmû-
díjat – jelentették be a szervezõk. 

Konszolidálni kell a sajtót
Interjú Lukács Lászlóval, a Chronos médiaügynökség tulajdonosával

Eladó Tusnádfürdõ déli bejáratánál, szép kör-

nyezetben, fákkal egy 3000 m2-es telek, rende-

zett iratokkal, víz-, villany-, gázbekötési lehetõ-

ségekkel. Kiválóan megfelel panzió vagy hétvégi

ház építésére is. Ár: 10 euró/m2. Telefon: 0745

312 511.

Csíkszeredában eladó 2 szobás földszinti lakás,

saját hõközponttal, teljesen felújítva. Adottsága

bármilyen tevékenységnek megfelel. Édeklõdni

a következõ telefonszámokon: 0749 788 109

vagy 0744 477 044.

Eladó Csíkszeredában, a Vadász utcában kétszo-

bás, hõszigetelt földszinti lakás, saját

hõközponttal, beépített terasszal, pincével. Ár

megegyezés szerint. Telefon: 0743 878 957.

Apróhirdetés

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti

központba kollégákat keres iirrooddaavveezzeettõõii  mmuunn-

kkáárraa. A magyar nyelv ismerete kötelezõ, elõké-

szítõ könyvelés ismerete elõny, önálló munka-

végzés, hosszú távú karrierlehetõség. 

Várjuk az önéletrajzokat, csak magyar nyelven ,

a rrootttteerroomm@@rrddsslliinnkk..rroo e-mail címre. 
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Vajon mennyire volnánk most
bajban, ha májusban Paula
Seling és Ovi nem a harmadik he-
lyen végez az Eurovízió dalverse-
nyén, hanem elhozza a németek
üdvöskéje elõl a pálmát? Hol ta-
lálnánk méltó helyszínt a mind
nagyobb szabású európai show-
nak, amelyet a tévétársaságok jó-
voltából egy egész földrész nézõi
kísérnek évrõl évre figyelemmel?
Ráadásul minden egyes alkalom-
mal nagyobb és nagyobb látvá-
nyosságot kell a számok köré kerí-
teni, mindig valami újat, valami
meghökkentõt. Persze, legyinthe-
tünk is akár: ez legyen a legna-
gyobb gondunk.

Ennél jóval nagyobb dilemma
elõtt állnak a jövõ évi házigazdák,
a németek, akik huszonnyolc esz-
tendõ után kerültek ismét a közép-
pontba. (Akkor egy Nicole nevû
lány gyõzött Ein bißchen Frieden
– Egy kis békét – címû dalával,
amit magyarul Csepregi Éva és a
Neoton Família vitt Egy kis nyu-
galmat címmel sikerre.) A hivata-
los jelentkezõk sorába Hamburg,
Hannover és Düsseldorf után az
utolsó pillanatban Berlin is fel-
iratkozott, csöppet sem könnyítve
meg az északnémet rádió és televí-
zió (NDR), az elsõ német tévécsa-
torna (ARD), valamint az Euró-
pai Mûsorsugárzók Szövetsége

(EBU), közkeletû nevén az Euro-
vízió dolgát: a nyár végén dönte-
nek, hogy a lehetõségek – a föl-
ajánlott helyszín és a szállodai fé-
rõhelyek – függvényében kinek íté-
lik oda a rendezés jogát.
Az eredményt korántsem vehetjük
biztosra, az elsõ verseny, azaz
1956 óta megannyi ellentmondás
jellemzi a helyszín kiválasztását.
Általános rendezõelv, hogy min-
dig az elõzõ esztendei gyõztes lesz
a következõ vendéglátó, bár ez
már kezdetben sem volt mindig
így. A hamburgi polgármester,
Ole von Beust arra hivatkozik,
hogy a német döntõnek mindig a
Hanza-város ad otthont. Berlin

szerint (a nyugdíjba vonult, legen-
dás tempelhofi repülõtérrõl lenne
a közvetítés) mindig a házigazda
ország fõvárosa a döntõ helyszíne,
bár számos ellenpéldát is hozha-
tunk. Hannover az idei gyõztes
szülõvárosa, de Lena maga szeret-
né a legkevésbé: õ Berlinbe vá-
gyik. Düsseldorf az abszolút kí-
vülálló, akár le is írhatjuk.
Ami a legérdekesebb: egy közvéle-
mény-kutatás szerint a legtöbben
a korábban jelöltnek számító, de
visszalépett Gelsenkirchent látnák
szívesen a képernyõn. No de ki
kérdezi a közönséget?

Gyulay Zoltán

Médiagnózis

A tûzzel játszva…

„Nem lehet magyar sajtópiacot Erdélyben csak támogatásokból
fenntartani. A helyi vállalkozók, vállalkozói szövetségek is helyet
kell kapjanak az új médiamûködtetési rendszerben” – vélekedik
Lukács László. A székelyudvarhelyi Chronos Consulting média-
ügynökség tulajdonosával, a Székelyföldi Vállalkozók és Egyesü-
letek Szövetségének ügyvezetõ igazgatójával a Székelyföldi Régió
Magazinban megjelent interjút kivonatosan közöljük.
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6.55 Beszélő emlékházak
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.45 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.45 Lélek Boulevard
9.15 Vadvirágos patika -
Szeptember
10.30 Daktari (am. kaland
sor.)
11.25 Derrick (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Fesztiválsoroló
16.00 Kisenciklopédia
16.10 Lambretta - Egy
olasz álom tündöklése és
bukása
17.05 “Énekelj nekünk,
Gabika!”
18.05 A dzsungel könyve
18.30 Zorro
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Frank Riva (minisor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Floyd Olaszország-
ban
22.00 Diplomatavadász
(magyar sor.)
23.00 Zuhanás (chilei
filmdráma, 2005)
0.55 Sporthírek
1.05 Egy nap a Luxem-
burg kertben
1.55 Lajtha László

Antena 1, 14.00
Rabló menyasszony

Ontario-tó partján, a rendőrség úgy véli, hogy az asszony
gyilkosság áldozata lett. Hamarosan gyanúsított is akad a fi-
atal rendőr, Henry személyében. Henry a barátjához, John
Grismerhez fordul segítségért. Az egykori kiábrándult, cini-
kus zsaru most biztosítási nyomozóként dolgozik. Grismer
hisz a barátja ártatlanságában, a szimata Zenia három zár-
kózott barátnőjéhez viszi.

TV2, 22.20
Mint a kámfor

Jack Foley több bankot rabolt fegyver nélkül, mint bárki
más. Háromszor kapták el, amikor nem volt szerencséje me-
nekülés közben. Három évtizedet kellene letöltenie. Minden
nap szökéséről, az utolsó nagy balhéról és új életéről álmo-
dozik. A szökés pillanatában egy nyomozónő kerül Jack és
társa, Buddy útjába. Túszként magukkal viszik.

DUNA TV, 23.00
Zuhanás

Alberto Fuguet elsőfilmes rendező, aki egyúttal Chile egyik
legnépszerűbb kortárs írója is. A 80-as évek Chiléjéről nap-
jainkig forgatott egy filmet, főhőse egy zenész, aki mára már
megfáradt, hiába volt huszonéves korában népszerű. Gastón
15 évvel később megkeresi barátait, hogy megpróbáljon ki-
törni nihilista magányából, s újrakezdeje az életét.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 A kölcsönkapott
Föld
11.20 A magyar kutya
11.45 Szép otthonok, re-
mek házak
12.15 Minifesztivál
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kövek, rajzok, 
mongolok
15.10 Járóföld
15.40 Maria Montessori 
- Egy élet a gyermekért
(olasz életr. drám.)
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar retro
19.10 Mauritius
19.40 Inami
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.20 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
23.10 Záróra
23.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.20 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.05 Érettségi 
(am. akcióf.)

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
15.30 A Rainbow 
Warrior elsüllyesztése 
(am.-új-zél. filmdráma,
1992)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 112 - Életmentők
(német akció sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.20 Hetedik érzék
(am.-kan. sor.)
Utána: RTL-hírek
23.20 Hetedik érzék
(am.-kan. sor.)
0.15 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
1.20 Reflektor 
Sztármagazin
1.35 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
- Telefonos játék
11.15 Teleshop
12.45 Lucy 
(am. életr. drám., 2003)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
16.00 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
17.00 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.30 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Mint a kámfor 
(am. krimi, 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
3.10 Gyilkos cápák 2.
(am.-izr.-dél-af. ak-
cióthriller, 2001)
4.35 Szentek kórháza
(auszt. sor.)

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

8.55 Gyilkos sorok 9.55
Veronica Mars (sorozat)
10.55 Doktor House (soro-
zat) 11.55 Charlie angya-
lai (ism.) 14.10 Monk (so-
rozat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.05 Gordon Ram-
say 19.05 Halottnak a
csók (sorozat) 20.00 Dok-
tor House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (vígj. sorozat)
21.30 CSI: New York-i
helyszínelők (sor.) 22.30
CSI: Miami helyszínelők
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) 17.00 Pon-
tos sportidő (live) Ioana
Cosma műsora 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információ (live)
Vali Moraru műsora
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV SummerSlam 1.00
Sport.ro Hírek

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

8.05 Lángoló harag (ame-
rikai filmdráma) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Csonthülye 2. - Csapás a
múltból (indiai-dél-afrikai
vígjáték) 15.00 A végső
visszaszámlálás (amerikai
sci-fi) 17.00 Pusztító tűzvi-
har (amerikai-kanadai-
német katasztrófa film)
20.20 Kaméleon - A rene-
gát (amerikai akcióthriller)
22.00 Szörnyek szigete
(amerikai horror) 23.45
Kígyóhal-akció (amerikai-
kanadai thriller)

8.00 Vacanta Mare 9.30
Vendéglő nálunk otthon
10.30 Ezüst szerelem
(sorozat) 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45
Légy az enyém 17.00
Aliye (török sorozat)
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Aliye (török
sorozat) 20.30 Nincs bo-
csánat (amerikai wes-
tern, 1992) 23.00 Vér-
testvérek (amerikai hor-
ror, 2007) 1.00 Szenve-
délyes töeténetek 1.30
Vacanta Mare (ismétlés) 

8.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Bűnök ideje
(amerikai western) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges (soro-
zat) 15.00 Álom, édes
álom... (amerikai filmdrá-
ma) 17.00 Lázadj! (ameri-
kai-kan.-olasz vígj.) 19.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
20.00 Nash Bridges (soro-
zat) 21.00 Őrangyal (soro-
zat) 22.00 A médium (so-
rozat) 0.00 Szellemkép
(amerikai thriller)

TV2
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.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Rondó
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
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 Vízilabda Európa-
bajnokság 2010 (élő)
Magyarország - Spanyol-
ország női vízilabda mér-
kőzés
22.30 Érettségi 
(amerikai akciófilm,
2007)
0.00 Az Este
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.40 Memento
0.50 Teadélután (ism.)
2.00 Nappali (ism.)
3.10 Chaplin, a katona
(amerikai burleszk, 1918)

7.30 Az első órában
8.00 Az ezüst vadló
8.30 A talizmán titka
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.10 Nézd Románia!
9.15 Új paradicsomok
(ism.)
10.15 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
11.15 Kontra generáció
(ism.)
12.05 A képernyőn túl
12.15 Mondd mi fáj
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (ism.)
13.50 Történelmi emlékek
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
18.00 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc 
sorsolás
18.25 Szerelem a képer-
nyőn túl
18.35 Nézd Románia!
18.40 Sport
19.00 Győzd le az árvízet
20.00 Hírek
21.10 Háború és béke
(olasz-francia-német-orosz-
lengyel filmdráma)
23.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(sor.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Gyilkos állapot 
(kanadai-amerikai 
filmdráma, 2008, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Egy baleset 
anatómiája 
(kanadai akciófilm, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek
20.30 Száguldó erőd
(amerikai akciófilm, 1995)
22.30 ProTv hírek

23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sorozat)
0.00 Száguldó erőd 
(amerikai akciófilm, 1995)
(ism.)
2.00 ProTv hírek, sport,
időjárás (ism.)
3.30 20 év után 
– talk show (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Columbo: Szemfény-
vesztő (am. krimi, 1976)
13.00 Híradó
14.00 Rabló menyasszony 
(kanadai-angol filmdráma,
2007)
16.00 Híradó
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe 
19.00 Híradó
20.30 A vénlegény 
– szórakoztató műsor
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Véres hétvége
(auszt. horror)
1.30 Euforia Midnight Sun
Tour – szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 Híradó, Sport (ism.)
3.00 Titkok a paradicsom-
ban (görög sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe (ism.)

6.00 Az első nap 
(ism.)
7.00 Koholt vád 
(amerikai thriller, 1994)
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Nell, a remetelány
(amerikai filmdráma,
1994) (ism.)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap 
– reality show
15.30 Senki sem tökéle-
tes 
(román vígj. sor.) (ism.)
16.00 Narancsvidék 
(am. vígj., 2002)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
(reality show)
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 Koszorúslányok
(amerikai filmdráma,
1989)
1.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Mega motorok
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők
9.30 Hogyan működnek
a gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Nagy durranások 
- Coral Gables
12.00 Micsoda szerszám
- Bontók és zúzók
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Dél-Dakota
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
- Bűnügyek és mítoszok
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Gigászi 
építmények
20.00 Túlélés 
törvényei 
- A Yukon-folyó
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Halálos fogás 
- Feszültségek
23.30 Piszkos munkák 
- A sajtkészítő
0.30 Verminators 
- Egy irtó jó csapat, 
A patkány visszatér
1.30 Katasztrófa: 
ahogy én láttam
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Familie Dr. Kleist
(sor.)
7.55 Győzd le az árvízet!
8.00 Stúdió 24 
(fr. sor.)
9.00 Arabela (sor.)
10.00 Hírek, Sport
10.15 Szabad a szembe-
jövő sáv (ism.)
11.15 David Attenbor-
ough: Élet hidegvérrel
11.45 Lehet, hogy nem
tudtad
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 Stúdió 24 
(fr. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az
árvízet!
18.30 David Attenbor-
ough: Élet hidegvérrel
19.00 Kaland Bt. 
(kan. sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(krimisor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Lassú tűz 
(am. f. dráma)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.25 Hepiendek (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 Mozgástér 17.00
Nap-óra 17.30 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 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. szeptember 2.

KOSSUTH RÁDIÓ
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BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Egon és Egyed nevû
olvasóinkat köszöntjük.
Az Egon germán eredetû
férfinév, a jelentése:
kard(hegy), erõs és merész.
Holnap Rebeka napja van.

Évfordulók
• 1965-ben Tibet autonóm
státust kap Kínán belül.
• 1971-ben Katar deklarál-
ja függetlenségét Nagy-Bri-
tanniától.
• 1977-ben Az Egyesült Ál-
lamok és Kuba 16 évi szü-
net után újra felveszi a dip-
lomáciai kapcsolatokat.

Vicc 
– Anyu, anyu, tudom, ho-
gyan lesz a kisbaba! -
mondja az ötéves kislány
az anyukájának.
– Na, hogyan?
– Úgy, hogy a kisfiú belete-
szi a himbilimbijét az elõt-
te térdelõ kislány szájába!
– Nem kislányom, a kisba-
ba nem így lesz. Így a fize-
tésemelés, az új bunda és
az ékszerek lesznek...

Recept
Magyaros zöldbab fõzelék
Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 1
húsleveskocka, 1 vöröshagy-
ma, 2 evõkanál liszt, 2 evõka-
nál olaj, pirospaprika, étel-
ízesítõ, 1 csomag petrezse-
lyemzöld, 1 dl tejföl, só.
Elkészítés: Leveskockás,
sós vízben fõzzük a feldara-
bolt zöldbabot. Elkészítjük
a rántást úgy, hogy az ola-
jon megfonnyasztjuk a
hagymát, rászórjuk a lisztet,
végül a piros paprikát, felen-
gedjük egy kevés hideg víz-
zel és a bab fõzõlevével.
Hozzáöntjük a megfõtt
zöldbabhoz. Mikor kellõen
besûrûsödik, belekeverjük a
tejfölt és megszórjuk petre-
zselyemmel, rövid fõzés
után már fogyasztható. Fa-
gyasztott zöldbabbal hason-
lóan dolgozunk. Amennyi-
ben üveges babunk van, ak-
kor megmelegítjük levével
együtt, esetleg a folyadékot
pótoljuk, majd rendesen be-
rántjuk.
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Nincs semmi izgalmas ab-
ban, ha az ember semmit
nem tesz. Sokkal érdekesebb
az, amikor sok tennivalónk
lenne és nem teszünk semmit.
A semmittevés egy különös
állapota a léleknek. Elõször
kellemes, ellazító érzésként je-
lenik meg, aztán dacos ellent-
mondásként majd pedig pá-
nik és félelem formájában.
Sok ember szereti a semmitte-

vést, pedig a legtöbben tisztá-
ban vannak értelmetlenségével.
Ez az ellentmondás teszi olyan
nehezen kezelhetõvé. Minden
semmittevés értelmetlen dolog,
mert nem csak hogy nem cse-
lekszik semmi hasznosat, de
tönkreteszi azt is, amit esetleg
addig elért. Az ember ugyanis
nem tud egyszerûen csak meg-
állni: vagy elõre halad, vagy
visszacsúszik. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Életörömmel telített. Kitûnõ
passzban van. Egész fellépése
erõt, energiát sugároz. Munkáját
gyorsan és hibátlanul végzi. Alig
várja az újabb feladatokat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma mindenben nyerõ. Kirobba-
nó formába van, amit ki kell
használnia, egyébként csodálatos
élményektõl fosztaná meg magát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az elsõ tanítási nap bõvelkedik
izgalmakban. Találkozik a régi
iskolatársakkal, akik vidáman,
napbarnítottan tûnnek fel. Kez-
dõdnek a munkás hétköznapok.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Keményen összetûznek a párjá-
val egy harmadik miatt. Ne
rontson ajtóstól a házba! Kis lé-
pésekkel, higgadtan és csendeseb-
ben is rendezhetik a helyzetet.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Még mindig a munkahelyi men-
demondák a legfontosabb témái
napjainak. Minden csoda (és
pletyka) három napig tart. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

„Szeptember, szép ember”. Szent
Mihály hava kiváló utazásra,
ám ha a munkája ezt most nem
teszi lehetõvé, a vénasszonyok
nyara is tartogat lehetõséget a ki-
kapcsolódásra.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Keresztülhúzzák a számítását,
ezzel felbosszantják. Pattanásig
feszült idegekkel hallgatja a híre-
ket. Kétségbeesetten keres kiutat
az anyagi csõdhelyzetbõl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Izgalmas, kiszámíthatatlan
helyzetek várnak ma Önre. Ha
szakmai vitába keveredne kol-
légáival, fékezze bíráló hajla-
mát. A kioktató modor most
nem célravezetõ.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Utolsó negyedben a Hold, s Ön
lázas igyekezettel veti magát a
munkába. Munkatársai némi
derültséggel szemlélik ezt a küz-
delmet. Hibáival együtt is ked-
velik.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kiváló hatások érik. A társasági
összejöveteleknek kedvez a boly-
góállás. Minden egyes lehetõsé-
get ragadjon meg. Eljött a cselek-
vés ideje.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Érezze jól magát! Ne hagyja,
hogy mások rossz kedve az Ön
hangulatán nyomot hagyjon.
Legyen nyitott az új események
befogadására.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Magánügyei és magánélete kissé
háttérbe kerülnek. Ragadjon
meg minden új lehetõséget! Sze-
rezzen új barátokat.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Horváth István
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Tenisz

T. J. L.

A meglepetések elkerül-
ték a New Yorkban zajló

amerikai nyílt teniszbajnok-
ság fõtáblás küzdelmeinek
nyitónapját. Legfeljebb arra
nem számítottak, hogy a 32.
helyen kiemelt ausztrál
Lleyton Hewitt ötszettes te-
nisz-krimiben hajt fejet a
francia Paul-Henri Mathieu
elõtt: 3-6, 4-6, 7-5, 6-4, 1-6. ?

Az elsõ játéknapon mind-
két román játékos búcsúzott:
Monica Niculescut a 10. he-
lyen kiemelt fehérorosz
Victoria Azarenka gyõzte le
6-0, 5-7, 6-1-re, a temesvári
Gallovits Edinát pedig a
drancia Marion Bartoli (13.)
6-3, 6-2-re.

A magyarok közül csak
Szávay Ágnes tudott nyerni,
6-0, 6-2 a cseh Sandra
Zahlavova ellen. Honfitárs-
nõje, Arn Gréta mintha meg-
ijedt volna miután a sima 0-
6-ot követõen 4-0-ra és 5-3-ra
vezetett a címvédõ Kim
Clijsters-szel szemben. A 2.
helyen kiemelt belga azon-

ban belerõsített és 7-5-re
nyerte a második játszmát. A
második fordulóban Szávay
azzal a 19. helyen kiemelt
olasz Flavia Pennettával ta-
lálkozik, aki 6-2, 6-1-re verte
az amerikai Irina Falconit. 

Az idei Roland Garroson
gyõztes olasz Francesca

Schiavone 6-1, 6-0-ra ütötte
ki a japán Ajumi Moritát.

További érdekesebb ered-
mények: Jelena Gyementy-
jeva (orosz, 12.)–Olga Go-
vorcova (fehérorosz) 6-1, 6-2,
Melanie Oudin (amerikai)–
Olga Szavcsuk (ukrán) 6-3, 6-
0, Venus Williams (amerikai,

3.)–Roberta Vinci (olasz) 6-4,
6-1, Samantha Stosur (auszt-
rál, 5.)–Jelena Vesznyina
(orosz) 3-6, 7-6 (2), 6-1,
Cseng Csie (Zheng Ji, kínai,
21.)–Bacsinszky Tímea (sváj-
ci) 7-6 (0), 7-6 (1), Daniela
Hantuchova (szlovák, 24.)–
Dinara Szafina (orosz) 6-3,

6-4, Ana Ivanovic (szerb)–
Jekatyerina Makarova
(orosz) 6-3, 6-2, Roger Fede-
rer (svájci, 2.)–Brian Dabul
(argentin) 6-1, 6-4, 6-2, Robin
Söderling (svéd, 5.)–Andreas
Haider-Maurer (osztrák) 7-5,
6-3, 6-7 (2), 5-7, 6-4, Andy
Roddick (amerikai, 9.)–
Stephane Robert (francia) 6-
3, 6-2, 6-2, Jürgen Melzer
(osztrák, 13.)–Dmitrij Tur-
szunov (orosz) 6-4, 6-2, 3-6,
4-6, 6-2, Gael Monfils (fran-
cia, 17.)–Robert Kendrick
(amerikai) 3-6, 6-3, 6-4, 6-7
(5), 6-4, Janko Tipsarevic
(szerb)–Olivier Rochus (bel-
ga) 4-6, 7-5, 7-6 (0), 6-2, Ivan
Dodig (horvát)–Fernando
Gonzalez (chilei, 27.) 6-7 (2),
6-1, 1-0 (feladás). 

Ma Simona Halep és a 4.
helyen kiemelt szerb Jelena
Jankovic párharca nyitja a
mûsort a központi Arthur
Ashe Stadiumban. Soara
Carstea a svéd Sofia Arvid-
sson, Alexandra Dulgheru
(25.) pedig a francia Julie
Coin ellen kezd. Bemutatko-
zik a világelsõ spanyol Rafa-
el Nadal (1.) is, ellenfele az
orosz Tejmuraz Gabasvili. 

Röviden
Csak pénzbüntetést 
kapott a Debrecen 

Az Európa Labdarúgó Szö-
vetség (UEFA) tizenötezer
eurós pénzbüntetéssel sújtot-
ta a Debrecent Máté Péter-
nek a Liteksz Lovecs elleni
jogosulatlan szereplése mi-
att, így a magyar bajnok ott
lehet a sorozat fõtábláján.
Máté a visszavágó utolsó pil-
lanataiban lépett pályára,
amikor a hajdúságiak már 4-
1-re álltak az összesítésben,
a játékos neve pedig valóban
nem szerepelt a nevezési lis-
tán. A bolgárok óvtak az
ügyben, ezt azonban most
az UEFA illetékesei elutasí-
tották. A Liteksznek három
napja van a fellebbezésre.

Közel a meglepetéshez 
a brazilok 

Az amerikai válogatott ke-
ményen megizzadt a brazi-
lok gyõzelemért a törökor-
szági férfi kosárlabda-világ-
bajnokságon. A tengerentúli-
ak végül is csak 70-68-ra
nyertek úgy, hogy az utolsó
negyedben mindössze 9 pon-
tot szereztek. További ered-
mények a 3. fordulóból:
Szerbia–Jordánia 112-69 (A
csoport), Ausztrália–Német-
ország 78-43 (A), Argentí-
na–Angola 91-70 (A), Szlo-
vénia–Horvátország 91-84
(B), Irán–Tunézia 71-58 (B). 

Remizett az Inter

A címvédõ Internazionale
gól nélküli döntetlent ját-
szott a Bologna otthonában
az olasz labdarúgó-bajnok-
ság 1. fordulójának hétfõ esti
zárómérkõzésén. Az új Serie
A-szezon elsõ éllovasa az
AC Milan, amely a Lecce el-
leni 4-0-lal rajtolt. 

Hengerelt 
az Atlético Madrid

Az európai Szuperkupa-dön-
tõben pénteken diadalmas-
kodó Atlético Madrid 4-0-ra
verte a Sporting Gijónt a
spanyol labdarúgó Primera
División elsõ fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén. 

Robinho is a Miláné lesz

Zlatan Ibrahimovic megszer-
zését követõen újabb világ-
sztárt igazol az AC Milan:
Robinho, a brazil válogatott
futballistája is a piros-feke-
tékhez kerül. A támadó egy
magánrepülõgéppel tegnap
megérkezett Milánóba, ahol
átesik a szokásos orvosi vizs-
gálatokon, majd ezt követõ-
en aláírhatja szerzõdését.

Gay száguldana 
Zágrábban

Tyson Gay amerikai sprinter
úgy véli: a mai, zágrábi ver-
seny lesz az idei szezon leg-
gyorsabb viadala. A 28 éves
atléta szerint ebben nagy sze-
repet játszhat, hogy ellenfelei
között ott lesz a jamaicai
Nesta Carter is, aki vasár-
nap, Rietiben beállította az
idei ranglistavezetõ ered-
ményt, amely éppen az õ ne-
véhez fûzõdik (9.78 mp).

Az ausztrál Lleyton Hewitt ötszettes tenisz-krimiben hajtott fejet a francia Paul-Henri Mathieu elõtt

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Öt gyõzelem mellett
két-két döntetlen, illetve

vendégsiker született a lab-
darúgó Liga 1 hatodik for-
dulójában. Csak a Rapid és
az újonc Kolozsvári U tu-
dott nyerni idegenben, a te-
mesváriak és a ploieºtiek pe-
dig egy-egy pontot szereztek
a Steauánál, illetve
Buzãuban. 

Hétfõn este Besztercén a
Gloria simán gyõzött (3-1)
az újonc Marosvásárhelyi
MFC ellen. Bãjenaru (8.)
góljára még tudott felelni
D. Matei (33.), de Moraes
(38.) és Szukala (82.) talála-
taira már nem érkezett vá-
lasz. 

A forduló utolsó mérkõ-
zésén ajándék-tizenegyessel
szerzett  pontot a Victoria
Brãneºti, köszönet érte
Georgian Ionescu játékve-
zetõnek. Olariu büntetõje
(24.) után Takajuki Szeto
(52.) egyenlített az Ast-
rának, végeredmény 1-1. 

A mostani 24-gyel a gó-
lok száma 146-ra nõtt, a for-
dulónkénti átlag tehát vala-
mivel több mint 24. A pont-
vadászat 130. találatát a di-
namós N’Doye szerezte, a
140-et pedig a vaslui-i
Wesley, büntetõbõl. A for-
duló hét tizenegyesébõl ha-
tot értékesítettek, csak a
galaci Pena hibázott a bras-
sóiak ellenében. 

A Gaz Metan brazil csa-
tára, Eric de Oliveira 7 gó-
los, míg Herea (Rapid) 6,

Stancu (Steaua) 5, Bãlan
(Sportul), L. Ganea (Di-
namo), N’Doye (Dinamo)
és Cl. Niculescu (Kv. U) 4-4
alkalommal talált be. 

Ebben a fordulóban 42
sárgalapot mutattak fel –
ezekbõl 23 a házigazdákat
illette – öt játékost kiállítot-
tak. A galaciak 25 sárgalap-
pal vezetik a sportszerûtlen-
ségi listát, a másik véglet az
újonc Brãneºti, mindössze
nyolc figyelmeztetéssel. A
brassói Adrian Rusu a tize-
dik kiállított játékos ebben a
bajnokságban. 

A pontvadászat két hétig
szünetel, mert szeptember
elején két Eb-selejtezõt is
vív a válogatott, Albániával
Piatra Neamþ-on, Fehér-
oroszországgal pedig
Minszkben. 

A 7. forduló mûsora: Ra-
pid–Kv. CFR 1907, Maros-
vásárhely–Gaz Metan, Ko-
lozsvári U–Gloria, Astra
–Temesvár, Sportul Stu-
denþesc–Victoria Brãneºti,
Pandurii Univ. Craiova,
Vaslui–Oþelul, Brassó–Di-
namo, Un. Urziceni–Stea-
ua. 

Utóbbi találkozó már
csak azért is érdekes, mert
éppen a Steaua szedte szét a
bãrãgani gárdát, ahonnan
heten költöztek Bukarestbe.
Ugyanakkor Becaliék öt já-
tékosról mondanának le, de
csak két esetben van már
biztos egyezség. Eszerint a
bolgár Jordan Todorov
Craiován folytatja, Alex-
andru Pãcurar pedig Flori-
an Walter csapatánál, a Ko-
lozsvári U-nál. 

Rãzvan Stancaért és
Octavian Abrudanért az
Astra tulajdonosa, Ioan
Niculae jelentkezett be. Elv-
ben már meg is egyeztek,
legfeljebb Victor Piþurcã
szólhat bele a tranzakcióba,
hiszen mindkét játékost õ
vitte a Steauához. Ilie Du-
mitrescu lemondott az utób-
bi idõben halkan muzsikáló
Dorel Stoicáról, aki valószí-
nûleg Piþurcã új csapatánál,
a Craiovánál folytatja. Az õ
esetében Becali

nem kapzsi, mindössze
azt a százezer eurót kéri ér-
te, amennyit eddig költött el
vele. 

A Dinamo és a Rapid is
erõsített. A „kutyák” leiga-
zolták a 23 éves kameruni
Yves Mboussit és a 24 éves
spanyol Oscar Rubiót, míg a
giuleºtiek lekötelezték a por-
tugál Candido Costát. 

Éllovas a Steaua a Liga 1-ben

Vízilabda 

T. J. L. 

Egy parádés harmadik
negyed végül is elegen-

dõnek bizonyult a világbaj-
nok-veréshez: a magyar férfi
vízilabda-válogatott hat éves
átkot megtörve gyõzte le leg-
nagyobb vetélytársát, Szerbi-
át. Kiszámolták: a magyarok
ezt megelõzõen utoljára
szinte napra pontosan hat
évvel ezelõtt (2192 napja), a
2004-es athéni olimpia dön-
tõjében tudták legyõzni a
nagy riválist.

A Mladost-uszoda 33 mé-
teres nyitott medencéjében,
esõben, Biros, Varga Dániel
és Madaras góljaival 3-1-re
vezetett a Kemény-gárda, de
nagyszünetben már 3-3 állt
az eredményjelzõn. Hos-
nyánszky bombája bénítólag
hatott a szerbekre, akiknek
kapusa még háromszor kel-
lett hálóba nyúljon e ne-
gyedben, Kis, Madaras és
Szivós találtai nyomán. Ek-
kora elõnyt (7-3) már nem
szabadott elherdálni, s bár
Madaras és Kis találatai
mellett három szerb gól is
született, összejött a rég várt
magyar siker. 

A szerb válogatott szövet-
ségi kapitánya elismerte,
hogy a magyar együttes meg-
érdemelten nyert. „Sok gól-
szerzési lehetõséget elmulasz-
tottunk, a végén pedig nem
koncentráltunk eléggé, és ezt
egy olyan csapat, mint a ma-
gyar, ki tudja használni”, ér-

tékelt a mérkõzés utáni sajtó-
tájékoztatón Dejan Udovicic.
A vereség tényénél aggasz-
tóbb pedig már csak a plávik
bizonytalan játéka volt. 

A B csoport másik két ta-
lálkozóján a görögök 10-5-re
verték a macedónokat, a né-
metek pedig 7-6-ra az oroszo-
kat. Tegnap pihentek a csapa-
tok, ma orosz – szerb, mace-
dón – német és magyar – gö-
rög párharcokat rendeznek.
Két forduló után a sorrend:
1. Magyarország 6 pont, 2.
Szerbia 3 (19-14), 3. Német-
ország 3 (15-16), 4. Görögor-
szág 3 (15-18), 5. Macedónia
3 (15-19), 6. Oroszország 0. 

Bravúros volt a román vá-
logatottnak a világbajnoki
ezüstérmes spanyolok elleni
gyõzelme is (11-10), amely-
nek következtében Kovács
István tanítványai a B cso-
port élére ugrottak. Az ola-
szok is meglepték a címvédõ
montenegróiakat (11-10), a
horvátok pedig oktatták a tö-
rököket, 16-3. 

A mai török–olasz, ro-
mán–horvát és monteneg-
rói–spanyol párharcokat
megelõzõen a szextettben a
sorrend: 1. Románia 6 pont
(23-16), 2. Olaszország 6 (18-
16), 3. Horvátország 3 (25-
14), 4. Montenegró 3 (21-20),
5. Spanyolország 0 (16-18),
6. Törökország 0 (9-28). 

Tegnap megkezdödött a
nõi vízilabdázók kontinens-
viadala is. Az elsõ eredmé-
nyek: Spanyolország–Né-
metország 12-10 és Hollan-
dia–Magyarország 8-9. 

Kerek hat év után 
tört meg a szerb pólóátok

Meglepetések nélküli nyitány
a Flushing Meadows-on

A táblázaton
1. Steaua 6 4 2 0 11-5 14
2. Dinamo 6 4 1 1 21-14 13
3. Oţelu 6 4 1 1 6-2 13
4. Gaz Metan 6 3 2 1 10-5 11
5. Rapid 6 3 2 1 7-3 11
6. Temesvár 6 2 4 0 11-9 10
7. Kv. U 6 3 1 2 10-10 10
8. Gloria 6 2 2 2 11-10 8
8. Brassó 6 2 2 2 7-6 8 
10. CFR 1907 6 3 2 2 8-9 8
11. Craiova 6 1 3 2 5-6 6
12. Urziceni 6 1 3 2 3-4 6
13. Sportul 6 2 0 4 10-12 6
14. Vaslui 6 1 2 3 5-10 5
15. Astra 6 0 4 2 7-10 4
16. Brăneşti 6 1 1 4 6-10 4 
17. Vásárhely 6 1 1 4 5-12 4
18. Pandurii 6 0 3 3 3-9 3
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