
Lapzártánkig még nem került
nyilvánosságra azoknak a tár-

cavezetõknek a neve, akik a nyá-
ron beharangozott szeptember el-
sejei kormányátalakítás keretében
miniszteri bársonyszékük elha-
gyására kényszerülnek. A De-
mokrata-Liberális Párt parlamenti
frakcióival tartott tegnap esti
egyeztetés elõtt egy nappal Emil
Boc kormányfõ Traian Bãsescu
államfõ véleményét is kikérte. A
Cotroceni-ben zajlott tárgyalások-
ról kiszivárgott információk sze-
rint a kormányátalakítás négy ál-
dozatot szed majd: Radu Bercea-
nu közlekedésügyi, Mihai ªeitan
munkaügyi, Mihail Dumitru me-
zõgazdasági és Gabriel Sandu in-
formatikai tárcavezetõk távoznak
tisztségükbõl. 3. oldal 

A Realitatea valósága

Pattanásig feszült a helyzet a legnagyobb
sajtóbirodalomban, a Realitatea Mediában
a fizetések több hónapos késése miatt. Az
alkalmazottak körében sztrájkhangulat van:
a Money Channel technikai személyzete egy
órára már meg is tagadta a munkát.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2636 ▲
1 amerikai dollár 3,3335 ▼
100 magyar forint 1,4893 ▲

Rügyezõ erdélyi biotermelés

Ha óvatosabb tempóban is, de a hazai gaz-
dálkodók és fogyasztók körében egyre bõ-
vül a tábora a biogazdálkodásnak. Mindezt
a tetemes többletmunka, illetve -költségek
ellenére is. A piaci szereplõk szerint ez a tu-
datos vásárlás elterjedését is jelzi. 

Média 9

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Francia érv, román ellenérv

Brüsszelben próbálta bizonygatni igazát
Románia és Franciaország egyaránt a haza-
toloncolt romák ügyében. Román részrõl a
Bogdan Aurescu külügyi államtitkár, fran-
cia részrõl pedig Eric Besson bevándorlás-
ügyi miniszter és Pierre Lellouche államtit-
kár utazott a belga fõvárosba. 

Béremeléses 
fizetéscsökkentés
A 25 százalékos bércsökkentés sem felel
meg a valóságnak, hiszen egyszerû a
számítás: valójában a közalkalmazotti fi-

zetések ennél jóval többel
„karcsúsodnak”. Egy-

részt azért, mert az öt
százalékos áfaemelés-

sel tovább veszítenek
értékükbõl, másrészt

azért, mert a kor-
mány egyben meg-
vonta a tizenharma-

dik fizetést.  Bogdán Tibor

ÚMSZ

Eltûnhetnek a sorok az egész-
ségbiztosító pénztárak, a

nyugdíjpénztárak és a munkaügyi
hivatalok elõl, mert a kormány a
jövõ héten módosítja a szerzõi jo-
gok után fizetendõ társadalom-
biztosítási járulékról szóló elõírá-
sokat. Lapunk Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettestõl megtud-
ta: a kormány tegnap elsõ olvasat-
ban tárgyalta azt az RMDSZ-es
javaslatot, hogy ezentúl az adó-
törvénykönyv módosítása révén
bevezetett új járulékokat ne a pol-
gárok, hanem a munkáltatók tart-
sák nyilván és törlesszék. Az új
jogszabály elfogadása a jövõ hétre
várható – közölte Markó Béla.
Folytatása a 2. oldalon 

Kinek a feje
„hull porba”?Egy hónapon belül másodszor

látogatott Bukarestbe a ma-
gyar külügyminiszter. Martonyi
ezúttal a hagyományos román

misszióvezetõi értekezleten vett
részt Bukarestben, a román kül-
ügy által szervezett rendezvény
díszmeghívottjaként. 3. oldal 

Újrázás Bukarestben. Martonyi János és Teodor Baconschi Fotó: Tofán Levente

Szerzõi jog: kis
rend a káoszban

Martonyi, a „nagy visszatérõ”

Egy hónapja lépett érvénybe az ország rövid, közép- és hosszú távú árvízvédelmi stratégiá-
ja, a környezetvédelmi minisztérium elképzelései pedig hamarosan „élesben” vizsgázhat-
nak: az elõrejelzések szerint õszire újabb hatalmas áradások várhatók. Szakértõk szerint
nincsenek „védett” területek az országban: a szokatlan mennyiségû víz bárhol gondot
okozhat. Dávid Csaba, az Országos Vízügyi Hivatal vezetõje az ÚMSZ-nek azt mondta:
az augusztus elején elfogadott stratégia megvalósítása folyamatban van. A helyzetet nehe-
zíti, hogy nagyon sokan szabályellenesen árterekre építkeztek. 7. oldal 

A kormány adatai szerint ma Romániában 900 ezer ember él közvetlen árvízveszélyben és 88 ezer ingatlant vihet el bármikor az ár Fotó: Mihály László/archív

Van elég legény a gáton?
Több helyszínen csak tervezésnél, máshol a kivitelezésnél tart az árvízvédelem



Folytatás az 1. oldalról

„Én magam kezdettõl fogva el-
leneztem, hogy a szerzõi jogdí-
jakhoz hozzányúljunk, viszont
az is igaz, hogy Romániában
nagyon sok alkalmazott kap ál-
landó fizetést jogdíj címén.
Ezért döntött úgy a kormány,
hogy a rendszeren változtatni
kell, valamiféle minimális juta-
lékot, egészségügyi biztosítást
le kell vonni – magyarázta teg-
nap az ÚMSZ kérdésére az
RMDSZ szövetségi elnöke. – A
gond az alkalmazással van: az-
zal, hogy nem az alkalmazotta-
kat, hanem a munkáltatókat
kellene megterhelni ezzel az új
kötelezettséggel.”

Mint ismert, az érintettek kö-
rében nagy felháborodást váltott
ki az, hogy az új rendelkezések
szerint a szerzõi jogi jövedelem-
ben részesülõ személyeknek ha-
vonta nyilatkozniuk kellett há-
rom hivatalban is az elõzõ havi
jövedelmükrõl, és törleszteniük
kellett az összegek után járó tár-
sadalombiztosítási járulékot. Az
egészségbiztosító pénztárak, a
nyugdíjpénztárak és a munka-
ügyi hivatalok elõtt hatalmas so-
rok alakultak ki, annál is inkább
mert sok esetben a hivatalnokok
sem voltak tisztában az új jog-
szabályokkal. A felháborodást
növelte, hogy az új rendelkezé-
sek bevezetéséért felelõs Mihai

ªeitan munkaügyi miniszter le-
tagadta a valóságot. A kormány-
fõvel együtt azt állította, a hiva-
talok elõtt nincsenek is sorok,
csupán a sajtó túloz. Ezért több
újságíró adósztrájkra történõ fel-
hívást tett közzé, melyhez több
ezren csatlakoztak. 

Az új rendelkezések ellen teg-
nap Kolozsváron tüntetéssel til-

takoztak az érintettek: sajtósok,
írók, színészek, mert szerintük
megalázó módon járt el velük a
kormány. „Azt kérjük, hogy ne
kelljen havonta három hivatal
elõtt sorba állnunk, vegyenek
emberszámba minket” – mond-
ta az egyik tüntetõ újságíró.

Egyébként az adótörvény
módosító sürgõsségi kormány-

rendelet is azt írja elõ, hogy a
járulékokat a munkáltatóknak
kell kiszámítaniuk és kifizetni-
ük. A sokat vitatott jogszabály
alkalmazási elõírásai rendel-
keztek úgy, hogy a feladat az
adófizetõ polgárokra hárul. Jo-
gi szakértõk szerint ez az ellent-
mondás önmagában törvényel-
lenes volt. 
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Röviden

Jobbik: telepekre a bûnözõket!

A Jobbik a  „cigánykérdés” rövid távú
megoldása érdekében úgynevezett köz-
rendvédelmi telepekre zárná a közrendet
veszélyeztetõ egyéneket, továbbá helyi, te-
lepülési csendõrségeket és önfenntartó
börtönöket hozna létre. Szegedi Csanád
EP-képviselõ tegnap tartott sajtótájékozta-
tóján kifejtette: pártja elsõként Miskolcon
szeretne létrehozni egy minta közrendvé-
delmi telepet. A kettõs kordonnal körbe-
vett területen rendõri, illetve csendõri fel-
ügyelet mellett élhetnének az emberek,
akik csak regisztrálva hagyhatják el az es-
te 10 óra után kijárási tilalom alatt álló te-
lepet. Vona Gábor pártelnök azt emelte
ki, hogy az elmúlt húsz évben csõdöt
mondott a cigányság integrációja, ezért a
Jobbik szerint hosszú távon egyebek mel-
lett a cigány gyerekek bentlakások isko-
lákban történõ taníttatására van szükség.
A Jobbik elnöke megjegyezte, hogy az
esetek többségében a szegregáció lenne a
leghatékonyabb nevelési módszer. 

Megkezdõdött az „Új hajnal” 
mûvelet Irakban

Hivatalosan is megkezdte az amerikai
hadsereg az „Új hajnal” névre keresztelt
új mûveletét Irakban – jelentette be teg-
nap Joe Biden amerikai alelnök egy Bag-
dadhoz közeli támaszponton, ugyanazon
a napon, amikor Barack Obama elnök kö-
zölte: az amerikai csapatok harci küldeté-
se Irakban véget ért. „Irak felszabadítása
befejezõdött, de folytatjuk a munkát az Új
hajnal keretében” – mondta Biden a
Camp Victory támaszponton Robert
Gates védelmi miniszter és több parancs-
nok, tábornok és amerikai diplomata je-
lenlétében. Irakban jelenleg 49700 ameri-
kai katona állomásozik, miután augusztus
31-én befejezõdött az „Iraki Szabadság”
hadmûvelet, és véget ért az amerikai csa-
patok harci küldetése az országban.

Életfogytiglani börtön 
Oszama bin Laden alvezérének

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték
New Yorkban Oszama bin Laden terroris-
tavezér egykori alvezérét, aki tíz évvel ez-
elõtt súlyosan megsebesített egy börtön-
õrt. Mamdúh Mahmúd Szalim 2000-ben
– az Egyesült Államok kenyai és tanzáni-
ai nagykövetségei elleni 1998-as robbantá-
sos merényletekben való részvétele miatt
– volt õrizetben egy manhattani börtön-
ben, amikor egy élesre és hegyesre alakí-
tott fésûvel szemen szúrt egy õrt, aki
egyik szemére megvakult, agykárosodást
szenvedett és tolószékbe kényszerült. 

Japán megkezdte felhasználatlan
fegyvereinek megsemmisítését 

Japán megkezdte a II. világháborúban Kí-
nában hagyott vegyi fegyvereinek meg-
semmisítését a kelet-kínai Nanking
(Nanjing) külvárosi területén – közölte a
Hiraoka Hideo, a japán kabinetiroda veze-
tõ miniszterhelyettese tegnap Nankingban.
A japán kormány nevében tett bejelentés-
sel ünnepélyesen kezdetét vette a II. világ-
háborúban fel nem használt vegyi fegyve-
rek maradványainak megsemmisítése. 

Három évet kapott Hitler képe
miatt egy ukrán hacker

Ukrajnában három év felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélt a vinnyicai bíróság egy
22 éves helyi diákot, amiért feltörte egy
közeli város önkormányzatának inter-
netes honlapját, és a polgármester portré-
ját Hitler képével cserélte le. Az Ukrán
Biztonsági Szolgálat (SZBU) Vinnyica
megyei fõosztályának jelentése szerint az
egyik vinnyicai egyetem informatikus
hallgatója idén márciusban törvénytelenül
behatolt Mohiliv-Pogyilszkij város hivata-
los honlapjára, és megváltoztatta annak
belépési kulcsát.

Cs. P. T.

Brüsszelben próbálta bizony-
gatni kedden este igazát Ro-

mánia és Franciaország egy-
aránt a hazatoloncolt romák
ügyében. Román részrõl a
Bogdan Aurescu külügyi állam-
titkár vezette küldöttség, francia
részrõl pedig Eric Besson beván-
dorlásügyi miniszter és Pierre
Lellouche, az európai uniós
ügyekkel foglalkozó államtitkár
utazott a belga fõvárosba. Mind-
két delegációt fogadta Viviane
Reding alapjogi és Cecilia
Malmström belügyi biztos.

Adatokkal cáfolt Aurescu

Brüsszeli beszámolók szerint
Bogdan Aurescu statisztikai
adatokkal cáfolta azt a francia
érvet, hogy a Franciaországban
élõ romániai romák fenyegetik a
közbiztonságot és ezért van
szükség a kitoloncolásukra.
Eszerint tavaly összesen 708 ro-
mán állampolgárt tartottak fog-
va francia börtönökben, a szám

a bebörtönzött külföldiek mind-
össze 0,3 százaléka; a bûncse-
lekményekkel vádolt (de még
nem elítélt) személyek 1,2 száza-
léka román állampolgárok ará-
nya. A Romániába repatriált ro-
mák egyike sem volt büntetett
elõéletû, így nyilvánvaló, hogy
Párizs nem a közrendet féltette a
kitelepítettektõl – hívta fel a fi-
gyelmet Aurescu. „Románia el-

fogadhatatlannak tartja, hogy
korlátozzák állampolgárai sza-
bad mozgásának jogát” – szö-
gezte le az Európai Bizottság
tagjai elõtt a külügyi államtitkár.
A román diplomata arra kérte a
tárgyalópartnereit, Brüsszel
vizsgálja meg, valóban „szabad
akaratukból” hagyják-e el Fran-
ciaországot a Romániába haza-
térõ romák, mint ahogyan ezt
Párizs állítja. 

Párizs: nem sértünk jogot

A francia küldöttség ezzel
szemben azt hangoztatta: nem
sértett európai uniós jogszabályt
Franciaország a területén ideig-
lenesen letelepedett, külföldi ál-
lampolgárságú romák csoportja-
inak kitoloncolásával. Bessonék
újságírókkal beszélgetve azt fej-
tegették, hogy az uniós jog nem
szolgálhat ürügyül törvénytelen
tevékenységek, például ember-

csempészet elkövetéséhez, és
minden tagország felelõs saját
állampolgárainak integrációjá-
ért. Korábban Párizs már értésre
adta, hogy álláspontja szerint a
romák elvándorlásának problé-
májára elsõsorban a kiinduló or-
szágokban kell választ keresni.
Lellouche megbeszélést folyta-
tott európai parlamenti képvise-
lõk egy csoportjával is. Ezen
Göncz Kinga (MSZP) – mint az
MTI-t utóbb tájékoztatta – egye-
bek között arra hívta fel a figyel-
müket, hogy a francia hatóságok
által használt nyelvezet és meg-
közelítés (amelyben etnikai cso-
portot hoznak összefüggésbe a
kriminalitással) veszélyes, rá-
adásul modellként szolgálhat
más EU-tagországok számára is.
Már akadtak is követõi, például
a magyar szélsõjobb képviselõi
között – tette hozzá. A magyar
képviselõ elmondta: Franciaor-
szágnak természetesen joga van
kiutasítani azt, aki ténylegesen
bûncselekményt követ el, de
„nem látni, hogy egyéni elbírá-
lások vannak”, márpedig „kol-
lektív és etnikai alapon” az ilyen
bánásmód nem fogadható el. 

A témában eddig visszafo-
gottnak mutatkozó – bár a ro-
mákkal szembeni bánásmódról
(egyelõre nem nyilvános) vizs-
gálatot folytató -– bizottság kép-
viselõi ezt követõen nem nyilat-
koztak, de a testület egy szóvi-
võje még korábban megismétel-
te, hogy az unióban mindenkit,
így a romákat is egyenlõ jogok
illetnek meg, és Brüsszel figyeli
ennek betartását valamennyi
tagállamban. 

Románia és Franciaország nem szûkíti le kétoldalú kapcsolatait a
romák kérdésére – szögezte le Bernard Kouchner francia és Teodor
Baconschi román külügyminiszter. A román diplomácia vezetõje
tegnap Bukarestben bejelentette, hogy elõzõ nap (telefonon) beszél-
getést folytatott francia kollegájával, akivel megegyezett abban,
hogy a román-francia kapcsolatokat nem szabad a romák kérdésé-
re korlátozni, vissza kell állniuk „a racionális hangnemre”, vala-
mint „megoldásokat kell keresniük”. Megállapodtak abban, hogy a
két külügyminiszter közös cikket tesz közzé a francia és a román
sajtóban. Ez az írás a két ország együttmûködési hajlandóságát fe-
jezi majd ki – tette hozzá Baconschi. Bejelentette még, hogy hama-
rosan személyesen is fog találkozni Kouchnerrel.

Román–francia külügyminiszteri eszmecsere

A Bogdan Aurescu (balra) vezette román küldöttséget fogadta Viviane Reding

Francia érv, román ellenérv
Az Európai Bizottság elé került a hazatoloncolt romák kérdése

„Pokolra juttattátok Romániát” – üzenték a kormánynak az Emil Boc kormányfõt „hazakövetelõ” kolozsváriak

Szerzõi jog: kis rend a káoszban



Salamon Márton László 

Valamit itt felejthetett a múlt-
kor a külügyminiszter úr –

viccelõdtek a Martonyi János
tegnapi bukaresti sajtótájékozta-
tójára várakozó újságírók azon,
hogy a magyar diplomácia veze-
tõje alig egy hónap leforgása alatt
másodszor látogatott el a román
fõvárosba. Martonyi ezúttal a
hagyományos román misszióve-
zetõi értekezleten vett részt Bu-
karestben, a román külügymi-
nisztérium által szervezett ren-
dezvény díszmeghívottjaként. 

Martonyi: Romániát 
a Schengenbe!

A magyar külügyminiszter a
román diplomáciai külképvisele-
tek vezetõinek éves konferenciá-
ján a magyar külpolitika fõ irá-
nyairól tartott elõadást. „E meg-
hívásnak különleges idõszerûsé-
get ad – mondta –, hogy az euró-
pai integráció most nagyon fon-
tos fejlemények elõtt áll, és hogy
Magyarország jövõre a soros el-
nöki tisztséget fogja betölteni.”

„Az EU jövendõbeli döntéseit
illetõen Románia és Magyaror-
szág érdekei szinte minden kér-
désben azonosak” – mondta a
magyar diplomácia vezetõje.
Elõadásában és az azt követõ
sajtónyilatkozatában egyaránt
jelezte: Románia és Magyaror-
szág erõsíteni akarja a kohéziós
politikát, bõvítve az ezt elõsegítõ
forrásokat, meg akarja õrizni és
erõsíteni kívánja a közös agrár-
politikát, minden eszközzel egy
közös energiapolitika kialakulá-
sára törekszik. Érdekeltek abban
is, hogy az Európai Külügyi
Szolgálatban megfelelõ képvise-
letet kapjanak az új tagállamok
is – tette hozzá. Martonyi hang-
súlyozta, a magyar elnökség ide-
jén Romániának és Bulgáriának
a schengeni övezet teljes jogú

tagjává kell válnia, márciusban
meg kell szûnnie a határellenõr-
zésnek. 

Baconschi: erõs közös hang

Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter „egyértelmû politi-
kai üzenetnek” nevezte azt, hogy
egy hónap leforgása alatt másod-
szor találkozhat magyar kollégá-
jával Bukarestbe. Baconschi a
két ország közös érdekeltségét
hangsúlyozta az európai integrá-
ciós folyamatban, különösen a
Duna-stratégia és a közös ener-
giapolitika terén. Mint mondta,
ennek a régiónak hallatnia kell
„közös erõs hangját” Európá-
ban. A két külügyminiszter a
konferencia után külön is meg-
beszélést folytatott. 

Markó: október végén 
lesz a közös kormányülés

Martonyi János magyar kül-
ügyminisztert fogadta tegnap
Bukarestben Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes is. Mint Mar-

kó a találkozót követõen el-
mondta, a találkozóra október
vége felé kerülhet sor. Elmondta,
hogy a román kormányban már
tárgyaltak errõl, a román kor-
mányfõ felkérte a minisztereket,
hogy állítsák össze a közös kor-
mányülésen felvetendõ témákat.
A találkozón áttekintették a Ro-
mánia schengeni övezethez való
csatlakozási folyamatában nyúj-
tott magyarországi támogatás
kérdését, az RMDSZ törvényho-
zási prioritásait, valamint a ki-
sebbségek romániai helyzetét is.
Az RMDSZ elnöke jelezte, hogy
a kisebbségi törvény vitáját õsz-
szel akarják folytatni. Markó
szintén kiemelte, hogy Martonyi
rövid idõn belül másodszor jár a
román fõvárosban, és ezt a jó ro-
mán–magyar és szintén jó ma-
gyar–magyar viszonyoknak tu-
lajdonította. 

Tõkés Dunáról és Oltról... 
a Dâmboviþa partján

A magyar külügyminiszter ta-
lálkozott a magyar nagyköveti re-

zidencián Tõkés László európai
parlamenti képviselõvel, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnökével is. Tõkés a ta-
lálkozót követõen elmondta, a
magyar nemzetpolitikában és
szomszédságpolitikában is „foly-
tatódnak a változások”. Ugyan-
csak emlékeztetett arra, hogy az
elmúlt idõszakban több magas
rangú magyar politikus tett látoga-
tást Romániában, és a közeljövõ-
ben további magas szintû látogatá-
sokra kerül sor. Minden téren foly-
tatódik a román-magyar közele-
dés – fogalmazott Tõkés. Ezzel
kapcsolatosan idézte Ady Endrét:
„Dunának, Oltnak egy a hang-
ja”. Egyrészt a Duna-stratégiára
utalt, másrészt pedig arra, hogy az
Olt folyó partján, Tusnádfürdõn
rendezték meg nemrég az idei
Bálványosi Szabadegyetemet és
Diáktábort, amelyen Tõkés Orbán
Viktor miniszterelnökkel és Traian
Basescu román államfõvel együtt
beszélt nemzetpolitikai és regioná-
lis térségpolitikai ügyekrõl. 

Martonyi egyébként lapzártánk
elõtt Bãsescuval is találkozott. 
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Miután huszonöt száza-
lékkal levágta a költség-
vetési alkalmazottak
béreit, a Boc kormány
most fizetésemeléssel
vigasztalja az érintet-
teket. Az ígéret megle-
hetõsen ködös, a kor-

mányilletékesek egy és
húsz százalék közötti bérnövelésrõl beszél-
nek, ami, lássuk be, meglehetõsen széles
sáv. De nem is kell ezt komolyan venni, hi-
szen tudvalevõ: Emil Bocék sohasem mon-
danak igazat. 
Így a 25 százalékos bércsökkentés sem felel
meg a valóságnak, hiszen egyszerû a szá-
mítás: valójában a közalkalmazotti fizeté-
sek ennél jóval többel „karcsúsodnak”.
Egyrészt azért, mert az ötszázalékos
áfaemeléssel tovább veszítenek értékükbõl,
másrészt azért, mert a kormány egyben
megvonta a tizenharmadik fizetést, vala-
mint a többi kiegészítõ juttatást, egyebek
között a vakációs pótlékot is, ami a fizeté-
sek újabb, közvetett megnyirbálását jelenti.  
A Nemzetközi Valutaalap által megszabott
és a román kormány által aláírt újabb
szándéklevélben felvállalt feltételek ismere-
tében nyilvánvaló, hogy a kormánynak
csökkentenie kell a személyzeti kiadásokat,
magyarán a bérköltségeket. A Nemzetközi
Valutaalap romániai küldöttségének veze-
tõje, Jeffrey Franks csak nemrégiben figyel-
meztetett arra, hogy a román illetékesek-
nek szigorú keretek között kell tartaniuk a
közalkalmazotti fizetéseket. A nemrégiben
megígért béremelés tehát csak újabb meg-
szorító intézkedések bevezetésével valósítha-
tó meg. A másik, fájdalommentesebb lehe-
tõségrõl immár lecsúszott a kormány. Ha
ugyanis már tavaly gátat vet a kizárólag a
pártkliensek zsebeinek megtömését szolgáló
„csúsztatott” közbeszerzési akcióknak, ak-
kor most nagy valószínûséggel nem kellett
volna ígéretet tennie az „egy-húszszázalé-
kos” béremelésére sem. Ezzel pedig egy ha-
zugsággal kevesebb terhelte volna a szám-
láját (bár a nagy számok törvényének ér-
telmében a Boc-kormány esetében ez már
mit sem számítana). Nyilvánvaló ugyanis,
hogy a huszonöt nagyobb a tíznél, a hu-
szonöt százalékkal lefaragott bérek átlago-
san tíz százalékkal történõ emelése tehát
továbbra is bércsökkentést jelent, még ha
valamivel kisebb mértékût is. 
A kabinet ráadásul az sem nagyon köti a
közalkalmazottak orrára, hogy – korábbi
ígérete ellenére – a huszonöt százalékos
bérlefaragás nem csak év végéig tartó intéz-
kedés, hanem jócskán belenyúlik a követke-
zõ esztendõbe, de talán még 2012-ben is ér-
vényben lesz. És, ha csak lehet, arról is
igyekszik diszkréten hallgatni, hogy az
„egy-húsz százalékos” – azaz átlagosan tíz
százalékos – bérnövelésnek egyéb feltételei
is vannak. Így például további legkevesebb
hetvenezer közalkalmazottnak kell útilaput
kötni a talpára. A béremelésben részesülõ
„maradók” tehát voltaképpen az elbocsá-
tottak fizetésének egy részén osztoznak,
ami – túlélési módszerként – inkább már a
dzsungel törvényeire emlékeztet. 

Román lapszemle

Béremeléses 
fizetéscsökkentés

Bogdán Tibor

Luxussá válhat sok szülõ számára az
óvoda: az elkövetkezõkben tíz százalék-
kal is drágulhatnak a gyerekek gondozá-
sának költségei. (Gândul) Egy új arco-
kat felvonultató, frissen alapított párt az
összes szavazatok negyven százalékát
vinné – véli Sebastian Lãzãroiu elnöki
tanácsos. (Adevãrul) A csecsemõel-
halálozásban európai szinten elsõ helyet
foglalja el Románia. A 2009-es adatok
szerint az újszülöttek 10,1 százaléka
nem érte meg az egy évet. (EVZ) Ro-
mániai és amerikai paleontológusok
szerint egy eddig ismeretlen õslény ma-
radványaira bukkantak  a Fehér megyei
Szászsebesen. (România liberã)

Martonyi, a visszatérõ 
Egy hónap alatt másodszor látogatott Bukarestbe a magyar külügyminiszter

ÚMSZ

Közös bizalmatlansági indít-
vány benyújtásáról és annak

elfogadása esetén független kor-
mányfõ által vezetett válságkor-
mány felállításáról állapodtunk
meg – jelentette be Crin Anto-
nescu liberális pártelnök tegnap
azt követõen, hogy alakulata dele-
gációjának az élén meglátogatta
szociáldemokrata kollégáját,
Victor Pontát. „Abban remény-
kedve nyújtjuk a bizalmatlansági
indítványt, hogy segítségével mi-
nél hamarabb véget érjen a jelen-
legi kormányzás” – fogalmazott
Antonescu. 

A PSD és PNL szakértõi a lehe-
tõ leghamarabb összeülnek kidol-
gozni a közösen felállítandó vál-
ságkormány programját. Anto-
nescu elmondta: a meghatározott
idõre hivatalba lépõ válságkor-
mány vezetését egy független
szakértõre bíznák és az elõreho-
zott választások megszervezése
mellett mandátuma lenne arra
nézve is, hogy néhány konkrét,
gazdaságélénkítõ intézkedést hoz-

zon, valamint kijavítsa a Boc-
kabinet által elkövetett bakikat.
„A célunk alternatívát nyújtani a
mostani aberráns, korrupt és in-
kompetens, Traian Bãsescu és
Emil Boc irányította kormányra.
Le kell cserélnünk ezt a kormányt
egy elfogadhatóra, amely képes
menteni a menthetõt” – mondta
el a liberális elnök. A két ellenzé-
ki alakulat „közösködésének” elõ-
feltétele, hogy a maguk oldalára
tudjanak állítani kellõ számú hon-
atyát. A koalíciós pártok, vala-
mint a kormányt támogató füg-
getlen képviselõk és szenátorok
száma jelenleg huszonkettõvel na-
gyobb az ellenzékben levõkénél,
ugyanis tegnap egy újabb liberális
szenátor, Constantin Cibu jelen-
tette be, átül az UNPR-frakcióba.
Így hát a tegnapi PSD-PNL ta-
nácskozás egyik sarkalatos pontja
az volt, hogy kidolgozzák azt az
„átcsábítási stratégiát”, amellyel
demokrata-liberális honatyákat rá
tudnának bírni arra, hogy meg-
szavazzák a bizalmatlansági indít-
ványt és a felállítandó válságkor-
mány programját. 

Független szakértõ vezetné 

az ellenzék válságkormányát 

Martonyi János Tõkés Lászlóval a bukaresti nagyköveti rezidencián, Markó Bélával a kormánynál tárgyalt Fotók: Tofán Levente

M. Á. Zs.

Lapzártánkig még nem ke-
rült nyilvánosságra azoknak

a tárcavezetõknek a neve, akik a
nyáron beharangozott szeptem-
ber elsejei kormányátalakítás ke-
retében miniszteri bársonyszé-
kük elhagyására kényszerülnek.
A Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) parlamenti frakcióival
tartott tegnap esti egyeztetés
elõtt egy nappal Emil Boc kor-
mányfõ Traian Bãsescu államfõ
véleményét is kikérte a témában.
A Cotroceni palotában zajlott
tárgyalásokról kiszivárgott bizal-
mas információk szerint a kor-
mányátalakítás négy áldozatot
szed majd: Radu Berceanu köz-
lekedésügyi, Mihai ªeitan mun-
kaügyi, Mihail Dumitru mezõ-
gazdasági és Gabriel Sandu in-
formatikai tárcavezetõk távoz-
nak tisztségükbõl. Berceanu tu-
datában van annak, hogy saját
pártján belül is sokan elégedetle-
nek tevékenységével, egy újság-
írói kérdésre elmondta, arra szá-
mít, hogy „mindenfélét” felró-
nak majd neki. 

Sulfina Barbu jól informált
demokrata-liberális képviselõ

arra számított, hogy a miniszte-
rek kielemzése nem lesz könnyû
feladat, ekként elképzelhetõnek
tartotta, hogy a leváltottak ne-
vének közzététele késik majd
egy napot. „A miniszterelnök
felszólalása után bárki szót kér-
het, hogy elmondhatja vélemé-
nyét az elmúlt 7-8 hónap kor-
mányzati munkájáról” – fejtette
ki Barbu, hozzátéve, akár mára
is elhalaszthatják a hivatalos be-
jelentést. 

„Normálisnak tartom, hogy a
kormányfõ minket is tájékoztas-
son arról, melyik minisztereket
váltja le” – mondta el Markó Bé-
la, az RMDSZ szövetségi elnö-
ke, hangsúlyozva, a miniszterel-
nök nem kérte a szövetség bele-
egyezését egyik RMDSZ-es tár-
cavezetõ leváltásához sem. Hoz-
zátette: a koalíciós tanácson ab-
ban egyeztek meg, hogy mindkét
alakulat „házon belül” elemzi ki
a miniszterei tevékenységét. Ez-
zel a nyilatkozattal Markó tulaj-
donképpen eloszlatta a bizonyta-
lanságot az RMDSZ-es tárcave-
zetõk sorsát illetõen, ugyanis az
elmúlt napokban felmerült
Cseke Attila egészségügyi mi-
niszter menesztése is. 

Kinek a feje „hull porba”?
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Bogdán Tibor 

Jelenleg még csak elszi-
getelt esetekrõl tudnak

Romániában a szúnyogok ál-
tal terjesztett nyugat-nílusi
vírus támadása kapcsán, ám
az 1996–1997-es hazai jár-
vány máris elõvigyázatosság-
ra inti a szakembereket.  

A csók nem terjeszti

A csaknem másfél évtized-
del ezelõtti járvány alkalmá-
val az országban egymillió
személy szervezetébe került
be a kórokozó, amely ötszáz
esetben okozott agyvelõgyul-
ladásos megbetegedést, a ha-
lálozási ráta pedig tíz száza-
lékos volt. 

Illetékes egészségügyi ha-
tóságok szerint idén nem fe-
nyeget járvány, a szakmi-
nisztérium azonban az egész
testet beborító ruházat vise-
lését, a kirándulásoktól,

parkbeli, tóparti sétáktól va-
ló tartózkodást, illetve az
épületek alagsorainak fertõt-
lenítését, szúnyogháló felsze-
relését javasolja a lakosság-
nak. 

A tárca közlése szerint az
utóbbi években rendszeresen
jeleztek néhány megbetege-
dést. Augusztus folyamán
több mint nyolcvan fertõzés-
gyanús esetet vizsgáltak
meg, ennek során hét sze-
mélynél fedezték fel a vírust,
közülük kettõ halt meg, to-
vábbi három személynél
még folytatódnak a kivizsgá-
lások. A kórokozót idén Fe-
hér, Kolozs, Konstanca,
Dolj, Galac, Maros, Szeben
és Teleorman megyében, va-
lamint Bukarestben fedezték
fel.

A betegséget terjesztõ szú-
nyogokat többnyire a Romá-
nián keresztül is átvonuló
vándormadarak fertõzik
meg, de a kórokozót lovak,

macskák, kutyák, denevérek,
mókusok és nyulak is ter-
jeszthetik. Jó hír (elsõsorban
fiataloknak): a vírus testi
érintkezés vagy csók útján
nem terjed. 

A fõbb tünetek

A kór lappangási ideje
5–15 nap. Ezt követõen je-
lentkeznek a tünetek, ame-
lyek kétfélék lehetnek. Az
enyhébb lefolyású megbete-
gedés esetében néhány na-
pos hõemelkedés vagy kis
láz, fejfájás, hányinger, ét-
vágytalanság, hidegrázás,
hasmenés, bõséges izzadás,
általános gyengeség és
izomfájdalom formájában
jelentkeznek. A fertõzöttek
mintegy húsz százalékánál
a kór ebben a formában
nyilvánul meg. A betegség
súlyosabb formája igen ma-
gas lázzal, hasogató fejfájás-
sal, a nyakizmok megmere-
vedésével, a tájékozódási
képesség elvesztésével, kó-
mával, komoly izomgör-
csökkel, teljes legyengülés-
sel, látásromlással, a végta-
gok zsibbadásával, bénulás-
sal jár. Mindez agyvelõgyul-
ladásba torkollhat, olykor

halálhoz vezethet. A tüne-
tek mindenképpen heteken
át eltartanak, idegi kihatá-
suk nem egyszer életre szó-
ló. Szerencsére súlyos fertõ-
zésre statisztikailag 150 eset
közül egyben kerül sor.

A kórokozóval megfertõ-
zöttek közel 80 százalékánál
azonban semmilyen tünet
nem jelentkezik, az érintett
személyek tehát azt sem tud-
ják, hogy bekerült szerveze-
tükbe a vírus. Gyermekeknél
a betegség lefolyása rendsze-
rint úgyszintén tünetmentes.

Aki egyébként egyszer
már átesett a fertõzésen, az
védettséget szerez. Az 1996-
1997. évi járvány nyomán
például Bukarest lakosságá-
nak több mint négy százalé-
ka vált immunissá a kór
iránt, országosan ez az
arány megközelíti az egy
százalékot.

A halálozási arány egyéb-
ként Romániában az 1996-
1997-ben jelzett tíz százalék-
kal európai viszonylatban a
„középmezõnyben” találha-
tó. Ennél jóval alacsonyabb,
mindössze 4,5 százalékos az
Egyesült Államokban (idén
augusztusban azonban a ten-
geren túli országban megbe-

tegedett 144 személy közül
csupán 4 vesztette életét), Iz-
raelben viszont 2000-ben el-
érte a 14 százalékot.

Ezer éves

A nyugat-nílusi vírus
nagyjából ezer évvel ezelõtt
jelent meg, állítólag Nagy
Sándor orosz cár halálát is
ez a kórokozó okozta.
Ugandában különítették el
elõször, 1937-ben. Ezt köve-
tõen terjedt el a Földközi-
tenger medencéjében vala-
mint Európában. A múlt
század hatvanas éveiben
Egyiptomban és Franciaor-
szágban lovakat betegített
meg, nem sokkal késõbb
azonban világszerte elter-
jedt. Észak-Amerikában
1999-ben jelent meg, azóta
több mint 16 ezer megbete-
gedést jeleztek itt, a halottak
száma pedig meghaladta a
hatszázat.  

Románia mellett komo-
lyabb járványokat okozott
1962–1999 között, 1999-ben
Oroszországban, 1994-ben
Kongóban, 1997-ben Cseh-
országban, 1998-ban Olasz-
országban, 1999-ben és
2009-ben az Egyesült Álla-

mokban, 1997-ben és 2007-
ben Kanadában. 

A vírus elsõsorban a hat-
vanöt éven felüli, különféle
idegbántalmakban szenvedõ
személyekre nézve veszélyes.
A kórra egyelõre nincs sem-
miféle különleges gyógyszer,
oltás sem létezik. A betegek
a tüneteknek megfelelõen
kapnak kezelést: hányinger
esetén ezt a szimptómát csil-
lapítják, fejfájás esetén csilla-
pítókat alkalmaznak stb.

A vírust egyébkén a culex
szúnyogfaj terjeszti. Ennek
egyedei, a szél segítségével
akár tíz kilométeres távolsá-
got is megtehetnek. Általá-
ban néhány hétig élnek, ked-
vezõ körülmények között
azonban élettartamuk akár a
pár hónapot is elérheti. Or-
vosok nemrégiben arra fi-
gyelmeztettek, hogy rendkí-
vüli alkalmazkodási készsé-
ge miatt, a szúnyogfaj egye-
dei télen is megjelenhetnek.
A bukaresti Cantacuzino
járványtani intézet kutatói
kísérleteik során tíz percig
tartottak culex szúnyogokat
mínusz húsz Celsius fokos
hõmérsékleten – az egyedek
„kifagyasztás” után ismét
életre keltek.  

Nyugat-Nílus gyilkos szúnyogja

Gy. Z.

Négy izraeli állampolgár
vesztette életét a Bani-

Naim keresztezõdésnél,
Kirjat Arba közelében szer-
dára virradó éjjel történt tá-
madásban: egy házaspár és
két stoppos volt a terroristák
áldozata. Az autó Kirjat
Arba felé tartott, amikor tûz
alá vették. Az áldozatok 24
és 47 év közöttiek, egyikük
egy várandós nõ. Ciszjor-
dániában 2006 márciusa óta
ez volt a legsúlyosabb me-
rénylet.

Izraeli engedmények

A Hamász fegyveres szár-
nya, az Ezzedín-el-Kasszám
Brigádok magára vállalta az
akció elkövetését. Magáról a
szervezetrõl köztudott, hogy
a hatalmat a Gázai-övezet-
ben gyakorolva nemcsak
földrajzi értelemben szakítot-
ta ketté a palesztin területe-
ket, hanem a Mahmúd
Abbász vezette Palesztin Ha-
tóság felügyelete alól is ki-
vonta magát; Abbászék tehát
valójában csak a ciszjordáni-
ai területek felett gyakorolják
a fennhatóságot. A Hamász
eltökélt ellensége az Izraellel
folytatandó mindenfajta bé-
ketárgyalásnak, így a gyilkos-
ság célja is egyértelmû: a wa-
shingtoni megbeszélések

eredményességének megaka-
dályozása. 

Az amerikai fõvárosban
tartózkodó Mahmúd Ab-
bász élesen elítélte a merény-
letet. A Palesztin Hatóság
még a nap folyamán õrizetbe
vette a gyilkossággal vádolt
Hamász iszlamista szervezet
százötven aktivistáját, ezzel
is jelezve, hogy szilárdan el-
tökélték magukat a közvet-
len izraeli–palesztin béketár-
gyalások mellett. A csaknem
két év óta elsõ közvetlen bé-
ketárgyalások Izrael és a pa-
lesztinok között tulajdon-
képpen már tegnap megkez-
dõdtek: a házigazda Barack
Obama szerdán több kétol-
dalú megbeszéléssel kívánta
egyengetni a mától tartandó
plenáris üléseket.

A megbeszélések kimene-
telét illetõen óvatos derûlá-
tásra ad okot, hogy a Háárec
címû napilap internetes ki-
adásának adott nyilatkozatá-
ban Ehud Barak izraeli vé-
delmi miniszter közölte: or-
szága kész átengedni a pa-
lesztinoknak Jeruzsálem
egyes részeit a béketárgyalá-
sok keretében; a város arabok
lakta negyedei a majdani pa-
lesztin államhoz fognak tar-
tozni. A mindkét fél (vallás)
számára szent helyeket egy
„különleges hatóság” fogja
igazgatni – tette hozzá.
Benjamin Netanjahu izraeli

miniszterelnök mindeddig el-
utasította Jeruzsálem ketté-
osztását.

Clinton, Bush Obama

A párbeszéd felvételével
kapcsolatos várakozások
mindazonáltal a legfrissebb
nyilatkozatok ellenére az iz-
raeliek és a palesztinok kö-
zött tapasztalható mély véle-
ménykülönbségek nyomán
meglehetõsen visszafogottak.
Mindkét fél kompromisz-
szumkészsége dacára ugyan-
is változatlanul vita tárgya a
zsidó telepesek kérdése. A
palesztinok azt követelik,
hogy mindenfajta építkezést
állítsanak le, amit azonban
az izraeliek elutasítanak. A
helyi sajtó meglátása szerint

pedig Izrael – különösen a
legutóbbi merénylet hatására
– emelni fogja a biztonsági
garanciákra vonatkozó köve-
teléseit.

Megfigyelõk arra is emlé-
keztetnek, hogy Obama
meglehetõsen nagy kockáza-
tot vállalt azzal, hogy magá-
nak osztotta a házigazda sze-
repét. Amerikai elnökök
rendszerint csak akkor tesz-
nek így, ha már második hi-
vatali idejük vége felé járnak:
Bill Clinton 2000-ben Camp
Davidbe invitálta a feleket
(ez volt a résztvevõk –
Arafat, Barak és Clinton –
neve után a nemzetközi saj-
tóban ABC-tárgyalásként
emlegetett találkozó), Geor-
ge W. Bush pedig 2007-ben
Annapolisban látta vendégül

Mahmúd Abbászt és Ehud
Olmertet. Obama tehát már
elsõ mandátuma félidejében
igyekszik kihasználni hivata-
la súlyát.

Négy ok a sikerre

Az idõzítésnek több oka is
lehetséges. Elõször is igye-
kezni kell, mert a zsidó tele-
pek létesítésére vonatkozó
moratórium szeptember 26-
án lejár. Másodszor kedvezõ-
ek a geostratégiai feltételek,
az arab térségben ugyanis
Irak már nem terheli oly mér-
tékben az Egyesült Államok
kilátásait, mint a 2003-ban
végrehajtott megszállás óta
eltelt hét esztendõben bármi-
kor. Nem véletlen, hogy
Obama épp a béketárgyalá-

sok elõestéjén jelentette be a
harcoló csapatok teljes kivo-
nását. (Irak helyét a fenyege-
tõ ellenfél posztján most Irán
vette át, ezért kezdõdött meg,
még ha lassan is, Teherán
nemzetközi elszigetelése.)

Harmadikként már meg-
vannak az alapok a béke-
szerzõdés megkötéséhez:
mindkét állam kölcsönösen
elismeri egymást a megsza-
bott határok között. Jeruzsá-
lemet megosztják, mindket-
tejük fõvárosa lesz. Az 1967.
évi határokat területcserék-
kel úgy változtatják meg,
hogy a két fennhatóság gaz-
daságilag és védelemtechni-
kailag életképes legyen. A
palesztin menekültek haza-
térési jogát úgy fogalmazzák
át, hogy ne fenyegesse Izrael
mint zsidó állam identitását.
Negyedikként pedig meg
kell említeni a tárgyaló sze-
mélyeket. Obama hiteleseb-
ben tudja alakítani a semle-
ges közvetítõt, mint elõdei.
Abbász gyakorlati gondol-
kodású valaki, nem az örök
forradalmár, mint Arafat
volt, aki a békemegál-
lapodást legvégül elutasítot-
ta. Jóllehet Netanjahu ke-
ményvonalas jobboldali, ám
éppen ezért tudja Izraelben
elfogadtatni a kompromis-
szumot, ami egy baloldali
politikus esetében az orszá-
got veszélyeztetõ gyengeség-
ként tûnhetne föl.

Mindez azonban csak fel-
tételezés. Az elmúlt évek, év-
tizedek azt mutatják, hogy
valami gikszer végül is min-
dig közbejött. Pedig a világ
kevés dolgot szeretne jobban,
mint végre békét a gyakorla-
tilag 1948 óta puskaporos
Közel-Keleten. 

Merénylet árnyékolja be a béketárgyalásokat

A nyugat-nílusi vírus nagyjából ezer
évvel ezelõtt jelent meg, állítólag Nagy
Sándor orosz cár halálát is ez a kór-
okozó okozta. Ugandában különítet-
ték el elõször, 1937-ben.

Négy izraeli áldozatot követelõ
Hamász-merénylet árnyékolja be a
Washingtonban ma kezdõdõ közvet-
len izraeli–palesztin béketárgyalásokat.
A felek mégis bizakodóak; a zsidó ál-
lam váratlan gesztust tett.

Egy éve történt. A szereplõk ma is ugyanazok: Netanjahu, Obama, Abbász Fotó: archív



Sophie In‘t Veldtõl származik ez a kérdés,
az Európai Parlament egyik holland
képviselõjétól, a szabad demokrata csoport
tagjától. A romák kiutasításáról szólva
megállapítja: „A hátrányos megkülönböz-
tetés praktikái, ha megtûrik azokat, meg-
nyithatják Pandora szelencéjét, és akkor
felmerül a kérdés: kik lesznek a következõ
csoportok, akiket hasonlóképpen megbé-
lyegeznek és kitoloncolnak?” A kérdés nem
is olyan nehéz: feltehetõleg ugyancsak egy
kisebbség, egy másik etnikum kerül majd
pellengérre…
Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter
is hátrányos megkülönböztetést emleget.
„Lehetetlen nem gyanítanunk, hogy rasz-
szista nézetek is szerepet játszanak” abban,
ami jelenleg Európa-szerte a romákkal tör-

ténik. 
És így már nagyjából hely-

ben vagyunk. Mert a ro-
mák képezik Európa leg-

nagyobb kisebbségét, mint-
egy 15 millióan vannak,
de nincs anyaországuk:
mindenütt csak kisebbsé-
gek. Vagyis a hatalomtól

távol esõk, kiszolgál-

tatottak, könnyû õket homokzsáknak hasz-
nálni valahányszor valamelyik politikai já-
tékosnak szüksége van rá, hogy képessége-
it, rátermettségét, harci kedvét könnyûszer-
rel demonstrálja – szavazatfogás céljából,
miként teszi azt jelen pillanatban Sarkozy
elnök Franciaországban.
És teszik Berlusconi mun-
katársai Olaszországban.
És teszik a magyarokkal
Szlovákiában, egy másik
EU-tagállamban, ahol ju-
talmul a kettõs állampol-
gárságért – egy másik EU-
tagországbeli állampolgárságért! – jó elõre
kilátásba helyezték a számûzetést. Körvo-
nalazódik tehát az újabb delikvens.
Persze egyéb is körvonalazódik. Elie
Wiesel, aki szintén felháborodott a romák-
kal szembeni francia intézkedések láttán,
hátborzongató megállapítást tett: „Ezeket a
romákat Romániába küldik, nem pedig
Auschwitzba.” Azért hátborzongató, mert
ez az állomás tranzitként is felfogható: Ro-
mániából is küldtek embereket, közöttük
romákat is haláltáborokba: Auschwitzba,
Transznisztriába. Isten ments, hogy megis-
métlõdjék. De van rá precedens, és miként

a világ minden országában, Romániában is
található olyan politikai játékos, akinek
semmi sem drága, és felnyithatja Pandora
szelencéjét.
Az ENSZ faji diszkriminációellenes taná-
csa máris aggódik a Franciaországban tör-

téntek miatt: a diszkrimi-
náló politikai beszéd elter-
jedése miatt, az erõszakos
rasszista megnyilvánulások
miatt – a francia lakosság
ugyanis kétféle módon vi-
szonyul Sarkozy romaelle-
nes politikájához: egyesek

helyeslik a roma táborok szétverését, a ke-
let-európai romák visszaküldését szülõhazá-
jukba stb. És az ENSZ említett tanácsa szá-
mára az is aggodalomra ad okot, hogy tö-
meges kiutasításnak lehetünk tanúi, nem
egyéni hanem kollektív hazatelepítésnek.
Mert ha egyenként, bûnügyi megkereséssel
küldenék haza õket, akkor talán ha nem is
kevésbé aggasztó, de valamiképpen jogos
lenne, amit a francia hatóságok a romákkal
szemben mûvelnek. Így viszont egyenlõ a
deportálással, és megint visszajutottunk
Elie Wieselhez… Július végétõl több mint
ezer romát utasítottak ki –  a francia ható-

ság szerint „önkéntes” kiutasításról, pardon
„hazatérés”-rõl van szó, amit a romák
örömmel vállaltak felnõttenként 300, gyer-
mekenként 100 euróért. Íme, milyen kevés
kell a boldogsághoz!
Igen ám, csak ha így kezelik õket, akkor
egyébre is számíthatnak. Vannak, akik
nyárára a kedélyes deportálás helyett egyéb
szórakozást választanak. Például Bordeaux
mellett elállnak egy forgalmas hidat; 250
személygépkocsit és utánfutót használtak
fel erre, a környéken felszámolt roma tábor
lakásait. És óriási forgalmi gátat építettek.
A rendõrség törhette a fejét, hogyan állítja
helyre a rendet. És Sarkozy mester népsze-
rûsége ahelyett hogy növekedett volna, na-
gyot csökkent. Mi lesz veled, nagy játékos?
A kiutasítás nem teremt alternatívát. A ro-
ma kérdést – nálunk és bárhol Európában –
csak a befogadás oldhatja meg. Nem az in-
tegráció, sem az inklúzió – és semmilyen
más erõszakos, beolvasztó hozzáállás, ha-
nem a lehetõségek teremtése, hogy ez a
népcsoport kihozza magából mindazt a jót,
ami benne van, szabadon érvényesítse a te-
hetségét azokon a területeken, amelyeken
verhetetelen – kézmûvességben, mûvészet-
ben például. Hogy otthon legyen végre.

Forradalmi megmozdulás Paraguayban
Asuncionban, az ország fõvárosában, a zsoldját keveslõ 3. páncélos
hadosztály az elnöki palota elé vonult. Rövid lövöldözés után elker-
gették Lopez Burillót, a jobboldali, amerikabarát, reakciós beállított-
ságú elnököt, és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a he-
lyére. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a
reakció újabb kudarcát Dél-Amerikában.

Megette a saját lábát
Mendelényi Géza, a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ elõadója,
kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. Tettének
oka: hivatali bosszúságok.

Újabb forradalmi megmozdulás Paraguayban
A zsoldjukat követelõ paraguayi légierõk egy ejtõernyõs zászlóaljat
dobtak le az elnöki palota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után
elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát, jobboldali beállítottságú elnö-
köt, aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. Az új elnök a ha-
ladó gondolkozású Lopez Burillo, akinek gyõzelmét Asuncion lakos-
sága fáklyás menettel ünnepli, mely lapunk zártakor még tart.

*
Remélem, fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációéhségét.
Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlõ apparátus, a
telsztárok, ügynökségek, kábelek és képtávírók.
Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. Még a lapszerkesztõségek dolgo-
zóit is szélnek ereszthetjük, mert e sorok írója szerény fizetségért vál-
lalkozik rá, hogy a hazai sajtót ellássa érdekes, frissnek tûnõ és hite-
lesnek látszó álhírekkel.

Örkény István: Hírek és álhírek

Ki a következõ?
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Szent István királyunk ünnepén Szatmárnémeti-
ben járt és elõadást tartott Bárdi Nándor, az is-
mert pesti történész és kisebbségkutató. A kettõs
állampolgársággal kapcsolatos fejtegetését annak
hangsúlyozásával kezdte: ha eddig nem tudtuk
volna (sokan tudtuk!), vegyük tudomásul, hogy
„ez a történet” nem rólunk, határon túli magya-
rokról szól, hanem Magyarország belsõ gondjai-
ról, identitáskeresésérõl. 
Most is, hogy a Fidesz-kormány megadta, és akkor
is errõl szólt, amikor Kovács László, az MSZP el-
nöke a 2004-es népszavazáskor azzal riogatta a vá-
lasztókat, hogy huszonhárommillió román özönli el
Magyarországot. A közvéleménnyel sikerült elhitet-
ni, hogy a szocialisták támogatói az állampolgárság
megadása ellen, a fideszesek pedig mellette voksol-
tak Bárdi szerint a valóság összetettebb, mert az
MSZP-szimpatizánsok 32 százaléka mellette,
ugyanakkor a fideszesek 20 százaléka ellene szava-
zott. Ebbõl következik, hogy nem lehet csak egy
párt nyakába önteni a szégyenlevest. A történész
külön felhívta figyelmünket: ne legyenek illúzióink,
Magyarország nem fogja, mivel nem tudja megol-
dani a határon túli magyarok problémáit. Ebbõl az
következik: a helyzet kulcsa részben a mi kezünk-
ben, részben a nemzetközi támogatottságban van. 
S akkor mit tapasztalunk? Némelyik fideszes úgy
próbálja beállítani, azt sugallja, hogy õk az erdélyi
magyarok soraiban is rendet tesznek Az elmúlt na-
pokban annyit idézték a lapok Kövér László egyik
ide vonatkozó mondását, hogy már a klasszikusok
sorába emelik. Az Országgyûlés friss elnöke, aki el-
szólásairól már korábban híressé vált, a gyergyói
EMI- táborban, amely jobbikosokat és más szélsõ-
ségeseket sem nélkülözött (ám akkor Kövér mit ke-
resett ott?!) azt mondta, hogy pártja most dolgozza
ki, miként viszonyuljon az erdélyi magyar szerveze-
tekhez, s most határozza meg, hogy melyiknek mi-
lyen szerepet és feladatot szán. 
Jól értették: feladatot! Mert hát mi ugye a Kövér
hûbérbirtoka vagyunk, csupa lüke, elmebajos, tehe-
tetlen emberek, akiknek halvány gõzük nincs, ho-
gyan kell politizálni, kivédeni a román huncutságo-
kat. Ezt sokkal jobban tudják a Rózsadombon lakó,
románul egy kukkot nem tudó, velük soha nem élõ
budapesti politikusok. 
Nem tudni, a jó ideje Brüsszelben élõ európai par-

lamenti képviselõnkön kívül kik lesznek
a kivételezettek. Tartunk tõle: a Job-
bik itteni képzõdményei is, különben
miért mutatkozott fideszes képviselõ

nem csak Gyergyóban, de Szatmár
megyében is egy olyan rendezvé-

nyen, amelyet Vona Gábor neve
fémjelzett? 
Mert ugye, más a mérce Pesten és

más Gyergyóban... Sike Lajos

Lap-top
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A kiutasítás nem teremt
alternatívát. A roma 
kérdést – nálunk és bár-
hol Európában – csak a
befogadás oldhatja meg.

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Sosincs késõ a boldog gyermekkorhoz.”
Vavyan Fable

Gasztronómia

Hivatali bosszúságok

Hûbérbirtok?A nap címe. A Kelet-Dâmboviþa vírus sú-
lyosbítja a nyugat-nílus vírus hatását,
România liberã.

Magyarázat. Bár a román hatóságok tud-
tak arról, hogy elõbb-utóbb felüti fejét az or-
szágban a halálos betegséget okozó nyugat-
nílus vírus, mégis felkészületlenül érte õket
a kór megjelenése. Bukarestben ráadásul
olyan cég kapott megbízást szúnyogirtásra,
amely 28-szor drágábban nyújtja a szolgál-
tatást, mint a Budapesten szúnyogirtást vég-
zõ vállalkozás.

Közösségi populizmus. Az Adevãrul azt
veszi számba, hogy hol kezeltetik – és fõleg
mûttetik magukat a román vezetõ politiku-
sok. Sajnos mindhárom roman elnököt mû-
teni kellett, nem is egyszer (igaz, Emil
Constantinescut nem a mandátuma idején,
hanem annak letelte után). A kérdésnek az
ad aktualitást, hogy a romániai krónikus
betegek egyik szervezete törvényt készül ja-
vasolni, miszerint a választottak, a politikai
vezetõk – sõt a családtagjaik is – csak itt-
hon, Romániában kezeltethessék magukat.
Ez a törvény, úgymond, a politikusok fele-
lõsségérzetét bizonyítaná. Természetesen
épületes marhaságról van szó, annyi jog,
mint bárkit, a politikusokat is megilleti,
márpedig alapvetõ emberi jog, hogy az em-
ber maga válassza meg, hol kezelteti magát. 

Nem (mind) voltak buták. Érdekes, hogy
szintén a vezetõkön végzett vizsgálatokról
ír a Jurnalul naþional is. Mégpedig a forra-
dalom után közvetlenül letartóztatott kom-
munista vezetõk fizikai és szellemi állapo-
táról. A meglepetés most következik: jólle-
het idõs és megviselt, deprimált emberekrõl
volt szó, legtöbbjük az átlagosnál sokkal
jobb eredményeket ért el az intelligencia-
tesztek során. A sort Paul Niculescu Mizil
vezeti 127-es intelligencia-hányadossal, õt
Dumitru Popescu követi 125-ös IQ-val. (A
lakossági átlag 100 pont, Albert Einstein
IQ-ja 160 volt.)

A nap álhíre. Tekintve, hogy úgyis õ nyeri
a következõ elnökválasztást, Dan Diaco-
nescu, az OTV vezetõje felajánlotta, hogy
addig is elvállalja a miniszterelnökséget,
mandátuma elsõ napjaiban pedig minden
románnak havi kétezer eurós támogatást
ad. Amolyan kétfarkú politikus, nemde?
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Antal Erika, 
Baloga-Tamás Erika, Totka László

A biogazdálkodás, mely
mellõzi a vegyszereket,

hozamnövelõket vagy gén-
kezelt magvakat, általában
többletköltségeket jelent a
termelõknek – ennek követ-
keztében tavaly például
mintegy ezer gazda volt
kénytelen az országban fel-
hagyni ezzel a módszerrel.
Mivel azonban Európa-szer-
te egyre nagyobb keletje van
a biotáplálkozásnak, az
Unió kiemelten kezeli ezen
ágazat felfuttatását. A mezõ-
gazdasági minisztériumon
keresztül közösségi alapok-
ból hárommillió eurót külö-
nítettek el erre a célra: pár
ezer eurós támogatásban ré-
szesülhetnek azok a hazai
termelõk, akik otthagyják az
úgynevezett hagyományos
módszert és visszatérnek, il-
letve belefognak a biogaz-
dálkodásba (legyen az állat-
tenyésztés vagy növényter-
mesztés).  

Bõvülõ biopolcok

Mivel a nagyobb termelési
erõfeszítések tükrözõdnek az
árakban is, az árversenyben a
bio legtöbbször alulmarad az
olcsóbban elõállított, hagyo-
mányos kultúrákból szárma-
zó termékekkel szemben.

Ugyanakkor az sem boríté-
kolható, hogy a „zöld” jelzé-
sért többet kellen fizetni: az
üzletek biopolcain nézelõdve
tapasztaltuk, hogy a külön-
bözõ biokonzervek ár nem
sokban tér el a klasszikus
konzervek árától.  

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az érdeklõdés fo-
lyamatosan növekszik a ter-
mészetes alapanyagokból ké-
szült élelmiszerek iránt, mely
együtt járhat a tudatos vásár-
lók számának növekedésével
– tudtuk meg Gönczi Dezsõ-
tõl, a Merkúr üzletlánc mar-
ketingmenedzserétõl. Megfi-
gyelése szerint nem csupán a
tehetõsebb fogyasztók veszik
ezeket a termékeket – igaz,
ez annak is köszönhetõ,
hogy az üzletházban vett
bioárut kisebb anyagi kocká-
zattal próbálhatja ki a vásár-
ló, mint a bioszaküzletben
forgalmazottat. 

Egy életszemlélet

„A biokertészkedés és –
termelés elsõsorban egy ter-
mészetbarát szemlélet, mely
tiszteletben tartja a természe-
tet, annak egyensúlyát és
körforgását. Az ágazat sze-
replõit nem feltétlenül az
anyagi szempontok motivál-
ják –  mondta el T. Anna, aki
Nagyvárad közelében 2008
júliusa óta foglalkozik bioter-

mesztéssel. – Mivel egyálta-
lán nem dolgozunk szinteti-
kus anyagokkal és vegysze-
rekkel, kizárólag természetes
alapanyagú növényi kivona-
tokat használunk, melyeket
házilag állítunk elõ. Annak
ellenére, hogy a folyamat
idõ- és energiaigényes, kény-
telenek vagyunk magunk ké-
szíteni, mivel az üzletben
nemcsak drágább lenne, de
Romániában egyenesen hi-
ánycikk az ilyesmi .”

Drága „mulatság”

Mivel a bioágazat sokkal
több munkát két, a termés
pedig kiszámíthatatlanabb, a
„zöld gazdák” számára nem
is éri meg nagytermelésre be-
rendezkedni. Az energián kí-
vül jelentõs pénzt is fel-
emészt az engedélyek kivál-
tása ahhoz, hogy valaki „dip-
lomás” biotermelõvé válhas-
son. Mint megtudtuk, biom-
inõsítést akkreditált cégek ad-
hatnak, amelyek minden év-

ben ellenõrzik a környezetet,
hogy vegytiszta biotermelés
zajlik-e, az európai szabályo-
zásoknak és kritériumrend-
szereknek megfelelõen. Leg-
kevesebb két évbe telik, amíg
kitisztul a talaj a különbözõ
mesterséges szerektõl, csak
ez után lehet elindítni az en-
gedélyeztetési eljárást, ezt
követõen pedig évente mint-
egy ötszáz euróba kerül ma-
ga az ellenõrzés. A különbö-
zõ terményfajták mindeniké-
ért az alaptarifán túl még kü-
lön fizetni kell.

„A terület méretétõl füg-
getlenül egy tarifát alkalmaz-
nak, így inkább megéri na-
gyobb területen monokultú-
rát mûvelni, azaz egy fajtát
termeszteni” – mutatott rá a
Bihar megyei kistermelõ, akit
hátrányosan érint, hogy vi-
szonylag kicsi, ötvenáras tel-
kén többféle növény érik. 

A „zöldmódszer” melletti
elkötelezõdés dacára sokan
inkább lemondanak a hivata-
los minõsítésrõl: egyrészt,
mert megelégszenek azzal,
hogy saját használatra ter-
melnek, másrészt pedig be-
vált módszer, hogy az érdek-
lõdõk egymásnak adják az
ajánlást, így a vevõ mindig
megtalálja õket.

Zöldül Murokország

A vegyszermentes kertész-
kedésrõl a Murokországnak

becézett Nyárádmentén is
egyre többen beszélnek elis-
merõen. A marosvásárhelyi
piacokon, ahová a zöldségek
zömét szállítják, egyre na-
gyobb a kereslet a biotermé-
kek iránt – ha néhány bani-
val drágább is, a vásárlók
egészségesebbnek tartják, és
áldoznak rá. „Murokor-
szágban mindig szép zöldség
termett, ezt a hírnevet szeret-
nénk továbbra is megõrizni”
– mondta lapunknak a pia-
con a leveszöldséget, padli-
zsánt, hagymát árusító Sza-
kács Rozália. 

Egyre népszerûbb a bio-
kertészkedés a Kis-Küküllõ
menti falvakban is: Héder-
fája, Bonyha, Mikefalva,
Szõkefalva, Vámosgálfalva,
Magyarsáros gazdálkodói
szívesen termesztenek kis te-
rületen, ház melletti kertek-
ben biozöldséget. Ez általá-
ban a háziasszonyok felada-
ta, akik ezzel pótolják a csa-
ládi jövedelmet. „A sok esõ
és a meleg idõszak miatt
idén többet kellett gyomlál-
ni” – mondta egyetlen pana-
szát Lõrinczi Erzsébet, aki
egyébként elégedett a ter-
méssel és a vevõi számával
is. A kistermelõ – aki a ma-
rosvásárhelyi mellett a dic-
sõszentmártoni piacot is el-
látja terményeivel – lapunk-
nak megerõsítette: egyre
gyakoribb, hogy a vásárlók
házhoz mennek az áruért. 

Röviden Rügyezõ erdélyi biotermelésZsugorodó valutatartalék

31,58 milliárd euróról 31,55
milliárdra enyhén csökkent
a Román Nemzeti Bank au-
gusztusi valutatartaléka az
elõzõ hónapi összeghez ké-
pest – írta a Mediafax.  A
sorrendben negyedik hónap-
ja tartó esés annak tudható
be, hogy az országba érkezõ
devizák arányát meghaladta
a kimenõ valutamennyiség.
A globális piaci árak emelke-
désének köszönhetõen nõtt
ugyanakkor a jegybank
103,7 tonna aranytartaléká-
nak az értéke.

Drágul a menetjegy

Szeptember 15-étõl nyolc
százalékkal drágulnak a Ro-
mán Államvasutak (CFR),
illetve a Metrorex társaság
által kibocsátott menetjegyek
– nyilatkozta a Mediafax sze-
rint a tegnapi kormányülést
követõen Radu Berceanu
szállításügyi miniszter.

Gyógyszer a válságra

A gazdasági válságnak kö-
szönhetõen mintegy ötven-
millió eurós piacon osztoz-
nak a romániai pszichológu-
sok és a gyógyszeripar kép-
viselõi. Az antidepresszán-
sok több mint 21 százalékos
többletnyereséget hoztak az
elsõ félévben 2009 hasonló
idõszakához képest. Szakér-
tõk elmondták: legelõször az
1930-as gazdasági világvál-
ság idején jegyeztek fel ha-
sonló szorongásos, depresz-
sziós tüneteket a vállalkozók
között.

Kitolódik a tilalom?

Magyarország kéri az Euró-
pai Uniótól, hogy a 2011.
április 30-án lejáró földmo-
ratóriumot további három
évvel hosszabbítsák meg –
közölte Fazekas Sándor ma-
gyar agrárminiszter tegnap.
A kormány ezzel kitolná a
külföldiek földvásárlási tilal-
mát annak érdekében, hogy
a magyar termõföld hosszú
távon a hazai gazdálkodók
érdekeit szolgálhassa. Ez a
húsz évre tervezett agrár-
program része.

Szigorodó frontok

Németország és Finnország
eltökélten szorgalmazzák
azon uniós tagállamok gyors
szankcionálását, melyek
nem tartják be a közösség ál-
tal elõírt, költsegvetésre vo-
natkozó szabályokat – idézte
A Reuters Angela Merkelt. A
német kancellár szerint a bü-
dzsék konszolidálása külö-
nösen fontos az euró jövõje
szempontjából.

Elkel a Burger King?

A válság miatt csökkenõ
kereslet miatt a Burger
King gyorsétterem-hálózat
egy brit magántõke-társa-
sággal tárgyal a cég eladá-
sáról – írta a The Wall Street
Journalra hivatkozva a
vg.hu. A lap úgy tudja,
hogy az i3 lehet a hambur-
gerlánc új tulajdonosa.  

ÚMSZ

Nemcsak a kereslet, a
gyártás is jelentõsen

visszaesett a hazai élelmi-
szer-ipari termékek, illetve
italok piacán. A Romániá-
ban jelen levõ multinacio-
nális cégek mintegy hu-
szonöt nagy gyáregység be-
zárása vagy áttelepítése
mellett döntöttek az utóbbi
öt évben – melynek követ-
keztében háromezer dolgo-
zó vesztette el állását. A
termelést jobb esetben az
országon belüli gyáregysé-
gek vették át, de gyakori
volt a produkció külföldre
való áttelepítése is. A leg-

több alkalmazottat érintõ
gyárbezárásokat a Bunge
Romania, a Kraft Foods, a
Heineken hajtotta végre, de
lehúzták a rolót a Coca Co-
la, Unilever és Friesland
egységei is. Döntésüket leg-
inkább pénzügyi okok in-
dokolták: az értékes gyár-
telkek pénzzé tétele vagy
olcsóbb külföldi beruházási
lehetõségek. A piaci szakér-
tõk ugyanakkor az elbocsá-
tási hullám újraéledését ve-
títik elõre a 2011-es évre.
„A gyárbezárások rohama
annál is inkább fájdalmas,
hogy a hazai tõkébõl finan-
szírozott hazai termelés na-
gyon szerény. A külföldi

befektetõk aránya így is ki-
csi, ezt súlyosbítja, hogy
egyre nehezebb új beruhá-
zókat vonzani az országba.
Románia elveszítheti po-
tenciálját, hogy Európa
ipari központjává váljon” –
mutatott rá a Ziarul Finan-
ciarnak adott interjúban
Michael Weiss, az A. T.
Kearney tanácsadócég alel-
nöke.

A GfK piackutató cég
legfrisebb elemzése szerint
az alapvetõ fogyasztási cik-
kek forgalma 2010 elsõ felé-
ben négy százalékkal esett
vissza a tavalyi év hasonló
idõszakához képest, melyre
tíz éve nem volt példa. 

Bár a biotermékek általában kevésbé látványosak, Lõrinczi Erzsébet egykilós padlizsánja képeskönyvbe illik

Kényszerdiétán a hazai élelmiszerpiac
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Míg Európában átlagosan minden harma-
dik polgár, a lakosok 35 százaléka rendsze-
resen vasárol bioterméket, ez az arány a
kontinens keleti részén lényegesen alacso-
nyabb, elsõsorban a magas árak miatt –
idézte a Nielsen piackutató elemzését az
mfor.hu. A vizsgált 28 európai ország vá-
laszadóit nem mindenhol az ösztönzi leg-
jobban bioárucikkek vásárlására, hogy

egészségesebbek: az osztrákok és svájciak
számára például a termékek fogyasztásának
fõ oka, hogy támogatni akarják a kisterme-
lõket és a vidéki településeket. A bioter-
melés környezetkímélõ hatását említették
legtöbben a finnek, hollandok, norvégok és
svédek. Legnagyobb mértékben a növény-
védõ szerek és más mérgek elkerülése vezér-
li a briteket, dánokat és németeket. 

Sokszínû érvek a bio mellett

Ha óvatosabb tempóban is, de a ha-
zai gazdálkodók és fogyasztók köré-
ben egyre bõvül a tábora a biogazdál-
kodásnak, mely igyekszik a természet
gyümölcseinek „visszaadni” azt,
amit elvettek tõle a vegyszerek.
Mindezt a tetemes többletmunka, 
illetve -költségek ellenére is.

Egyre kevesebb hazai céget „táplál” az élelmiszerpiac Fotó: Tofán Levente
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Baloga-Tamás Erika

Újabb árvizek fenyegetik
Romániát, noha csak

szûk két hónap telt el a „tör-
ténelminek” mondott nyár
eleji áradások óta. Az ország
kétharmadában ezekben a
napokban is sárga vészjelzés
van érvényben, heves esõzé-
sek, nagy mennyiségû csapa-
dék teszi próbára a gátakat.
Azokat a gátakat, amelyeket
megviselt a nyári ár, és jelen-
tõs többségüknek amúgy is
rég lejárt a „szavatossága”:
megerõsítésre, átépítésre szo-
rulnak. Augusztus elején a
kormány új rövid, közép- és
hosszú távú védelmi stratégi-
át fogadott el, a következõ
idõszak lesz az elsõ próbája
annak, hatékonyan tervez-e a
szakpolitika. 

Bárhol, 
bármikor jöhet a víz

A Világbank jelentése sze-
rint Romániának legalább
húsz évre van szüksége, hogy
felkészüljön a meteorológiai
szélsõségekre, és évi 250 mil-
lió eurót kell a védelmi rend-
szerek korszerûsítésére fordí-
tani ahhoz, hogy 2030-ra va-
lóban biztonságban legyen
az egész ország. Dávid Csa-
ba, az Országos Vízügyi Hi-
vatal vezetõje az ÚMSZ-nek
elmondta, hogy az augusztus
elején elfogadott stratégia

megvalósítása folyamatban
van, helyenként már most
vannak fontos elõrelépések,
számos területen azonban
még csak ezután kezdõdik
meg a konkrét védekezés. A
szakember szerint az idei
Kovászna és Hargita megyei
árvizek egyértelmûen bizo-
nyították: nincs védett terü-
let, a legkisebb patakok is
olyan katasztrófát okozhat-
nak, amelyre eddig nem volt
példa.

Mi történt eddig?

Egyelõre sürgõsségi kor-
mányhatározat révén támo-
gatáshoz jutottak azok a te-
rületek, amelyeket a nyáron
katasztrófa sújtott. Így 25
millió lejes támogatást kapott
Sãuceºti – ezen a bákói tele-
pülésen kétszer is munkaláto-
gatást tett Traian Bãsescu ál-
lamfõ, a falu helyzetét foko-
zott figyelemmel kísérte a
sajtó. Negyvenmillió lejes tá-
mogatást kapott Neamþ me-
gye, Doljeºti-Rotunda kör-
nyéke – itt Dávid Csaba tájé-
koztatása szerint nemcsak az
árvízvédelmi rendszerek új-
ratervezése, de a kivitelezés is
folyamatban van. Százmillió
lej jutott Hargita és Kovász-
na megyének, itt még csak a
tervezésnél tartanak az illeté-
kesek, de a vízügyi szakem-
ber arra hívta fel a figyelmet:
ha a tervek elkészülnek, há-

rom hónapon belül a beruhá-
zásnak is meg kell történnie.
A Hargita Megyei Tanács tá-
jékoztatása szerint eddig né-
hány, árvízzel fenyegetõ fo-
lyó és patak medrét ren-
dezték a beérkezõ támogatá-
sokból, saját forrásból pedig
Nagygalambfalva és Csík-
szentlélek rehabilitációját tá-
mogatták. 

Esztelen építkezés

Az igazán nagy gond szak-
értõk szerint ott merül fel,
ahol az „urbanizációs robba-
nás” következtében az árte-

rületek jelentõs részét beépí-
tették: az ország északi,
északnyugati régióiban, a
Szamos, a Tisza, a Körösök,
a Maros, a Bánát és a Szeret
vízgyûjtõ medencéjében. A
Környezetvédelmi Miniszté-
rium adatai szerint ma Ro-
mániában 900 ezer ember él
közvetlen árvízveszélyben és
88 ezer ingatlant vihet el bár-
melyik pillanatban az ár.
Pontos árvíztérképe még
nincs az országnak, de lesz –
legalábbis erre kötelez min-
ket egy uniós elõírás – 2013-
ig minden megyére kiterjedõ
adatbázisnak kell elkészül-

nie. A munkálatok egy része
– a Szamos-Tisza, a Körö-
sök, a Maros, a Bánát, a Zsil,
az Olt, a Ialomiþa és a Szeret
vízgyûjtõ medencéjében –
már négy éve elkészült, a
folytatásra azonban csak
most kerül sor. A közép- és
hosszú távú stratégia célki-
tûzése – a környezetvédelmi
minisztérium tájékoztatása
szerint –, hogy húsz éven be-
lül a harmadára csökkenjen
az árvizek által veszélyezte-
tett lakosok aránya. A cél, fi-
gyelmeztetnek a vízügyi
szakemberek, nem feltétlenül
az ország „elgátasítása”, a fo-

lyók természetellenes szabá-
lyozása, hanem az árterüle-
tek rehabilitációja, az „öko-
barát” árvízvédelem. 

„Dilettáns” 
biztosítási törvény

Amíg azonban ez a 25 év-
re tervezett stratégia megva-
lósul, addig gyors és szaksze-
rû védelemre van szükségük
a veszélyeztetett területen
élõknek. Az idén a kormány
elõírta például a kötelezõ la-
kásbiztosítást, ez azonban a
biztosítótársaságok ellenállá-
sa miatt akadozik. „Érthetõ,
ha a biztosítótársaságok igye-
keznek kibújni a feladat elõl,
ki köt biztosítást egy olyan
házra, amit el fog vinni a
víz?” – mondta lapunknak az
ellentmondásos helyzetrõl
Bíró Albin, a Biztosítótársa-
ságokat Felügyelõ Tanács
tagja. Leszögezte azonban: a
biztosító köteles szerzõdést
kötni minden olyan ingatlan-
ra, amely rendelkezik építke-
zési engedéllyel, függetlenül
attól, hogy az ártéren van,
vagy nincs. Bíró tájékoztatá-
sa szerint a kötelezõ biztosí-
tásról szóló törvényt máris
módosítani készül a szená-
tus. „A jelenlegi törvény, is-
merjük el, dilettáns, szükség
van egy olyan verzióra,
amely ésszerû feltételek kö-
zött biztosít védelmet” – je-
lentette ki lapunknak. 

Lesz elég legény a gáton?

HIRDETÉS

A hazai hatóságok dolgát nehezíti, hogy a házak egy része árterületekre épült Fotó: ÚMSZ/archív

Munkatársunktól

Jogorvoslatot kér a Tan-
ügyi Szabad Szakszerve-

zeti Tömörülés (FSLI), mert
szeptember 1-jétõl ország-
szerte több száz, kisegítõ sze-
mélyzetként dolgozó tanügyi
alkalmazottat bocsátanak el.
A rendkívüli intézkedéssoro-
zatot egy augusztus 24-i, tan-
ügyminisztériumi rendelet ír-
ja elõ. Az oktatási tárca szak-
értõi tájékoztatása szerint a
leépítés az iskolai adminiszt-
rációban dolgozókat, a hiva-
tásos autóvezetõket, a takarí-
tókat, és az örzõ-védõ szolgá-

latot ellátókat érinti, és a
költségvetési megszorítások
jegyében történik.  A szak-
szervezet attól tart, hogy a
most elbocsátottak feladatait
a pedagógusokra hárítják.
„Megalázó, hogy tanárok
végzik majd a takarítók és a
titkárnõk feladatait, ráadásul
úgy, hogy ezért nem kapnak
majd bérkiegészítést” – fi-
gyelmeztet a FSLI tegnapi
közleményében. A doku-
mentum arra is kitér, hogy a
kisegítõ személyzet átlagbére
600 lej, ez pedig nem akkora
összeg, amely révén jelentõs
megtakarítást lehet elérni.

Az érdekvédõk azzal vádol-
ják továbbá a tanügyminisz-
tériumot, hogy nem tartja be
a kollektív munkaszerzõdé-
sekre vonatkozó szabályokat,
az elbocsátások ugyanis
„gyorsított ütemben” hat nap
alatt léptek érvénybe, a jog-
szabályok azonban 20 nap
felmondási idõt írnak elõ. Az
egyetemek esetében, emlé-
keztet a szakszervezet, sérül
az egyetemi autonómia is: a
felsõoktatási intézményekbõl
ugyanis négyszáz alkalma-
zottat bocsátott el a szaktárca
az egyetemi vezetõ testületek
megkérdezése nélkül. 

Perelni készül a FSLI 
a tanügyi elbocsátások miatt

ÚMSZ

Egymilliárd lejt kér a kór-
házak adósságának ren-

dezésére Cseke Attila egész-
ségügy-miniszter a költségve-
tés-kiegészítésébõl. Ebbõl a
pénzbõl finanszírozzák az
egészségügyben felhalmozott
adósságok egy részét: 616,5
millió lejt a kórházak 2010.
június 30-ig felgyülemlett, fi-
zetési határidõn túli tartozá-
sát rendezik, 383,5 millió lej-
bõl az egészségügyi biztosító
kifizeti az ingyenes és ártá-
mogatott gyógyszerek egy ré-
szét. Az adósságrendezés ke-
retében térítik meg a még ki

nem fizetett, de a kórházak-
hoz már leszállított egészség-
ügyi eszközök árát, jut pénz
a gyógyszerforgalmazók kö-
veteléseinek teljesítésére és a
kórházak közüzemi számlái-
nak törlesztésére. A kifizetés-
hez az Egészségügyi Minisz-
térium kiegészített költségve-
tésébõl utalják át a pénzt az
Országos Egységes Egész-
ségbiztosítási Alapba. Innen,
90 nap alatt, részletekben fi-
zetik ki az adósságokat. Az
utófinanszírozásból jut a de-
centralizált és a minisztériu-
mi felügyelet alatt maradt in-
tézményeknek egyaránt. Az
önkormányzati és a szaktár-

cához tartozó kórházaknak
szánt pénzalapok kezelését
az Országos Egészségügyi
Biztosító látja el. Mint arról
korábban beszámoltunk, a
decentralizációs folyamat
kezdetekor Cseke Attila tár-
cavezetõ vállalta, hogy a kór-
házakat adósság nélkül adják
át. A decentralizációt jóváha-
gyó június 2-i kormányren-
delet a március 31-ig felhal-
mozott adósságok törleszté-
sére vállalt kötelezettséget,
ám a további tárgyalások
eredményeként újabb három
hónap haladékot kaptak az
önkormányzati felügyelet alá
kerülõ intézmények. 

Törlesztett kórházadósságok



Sike Lajos

„Ebben a nehéz gazdasá-
gi helyzetben is tizenegy

bemutatót tartunk, mert
nem tehetjük meg azt, hogy
ne szolgáljuk ki nagyszámú
és sokféle ízlésû közönsé-
günket. Nincs más választá-
sunk, mint az, hogy össze-
szedjük magunkat, és az
adott viszonyok közt is jól
teljesítsünk!” – kezdte sajtó-
értekezletét Keresztes Attila
a szatmárnémeti Harag
György Társulat mûvészeti
igazgatója. 

Mûfaji változatosság

Keresztes Attila külön ki-
emelte a mûfaji változatos-
ságot, ami garancia arra,
hogy mindenki megtalálja
kedvenc darabját és szerzõ-
jét. A tizenegy bemutató
közt van például Goldoni hí-
res komédiája, a Chioggiai
csetepaté, Füst Milán natura-
lista színmûve, a Boldogtala-
nok, a Dés László–Geszti
Péter–Békés Pál szerzõhár-
mas átírta és megzenésítette
Dzsungel könyve, Mrozek
Tangója, s nem utolsósorban
Tamási Áron Énekes madara
nyomán készült játék, A cso-
da. Alkalmasint takarékos-
sági okokból is, a legtöbb
elõadást maga Keresztes
igazgató és a Szilágyi Regi-
na, a gyermekszínpad veze-
tõje rendezi, de hasonló cél-
lal jön a Szamos-parti város-
ba Bocsárdi László (õ a Ta-
mási-darabot rendezi) és a

bukaresti Radu Afrim, aki
Füst Milán mûvét állítja
színpadra.

A városvezetésnél 
a labda

Keresztesi Attila külön fel-
hívta a sajtó figyelmét, hogy
a város vezetõinek a követke-
zõkben át kell gondolniuk,
hogy akarnak-e minõségi
színházat Szatmárnémeti-
ben, mert ahhoz a jövõben
minden nehézség ellenére is
biztosítani kell a forrásokat.
Az alkotó színházat ugyanis
meg kell fizetni. A Harag
Társulat vezetése – tette hoz-
zá – mindent elkövet, hogy
az új évadhoz szükséges
anyagiakat elõteremtsék. A

hiányzó pénzeket (egy-egy
elõadásra) például pályáza-
tokkal. A múlt évadban is
több sikeres pályázatuk volt,
melyek nyomán mintegy tíz-
millió forintnyi támogatást
szereztek.

Az új évadra azonban na-
gyon is rátelepednek az
anyagi gondok. Stier Péter
ügyvezetõ igazgató el-
mondta, hogy a 25 százalé-
kos fizetéselvonás miatt van
olyan alkalmazottjuk, aki
alig 500 lejt vihet haza, ami
fölötte megalázó. A mûsza-
ki személyzet egy része
máris fizetés nélküli sza-
badságot vett ki, ami annak
a jele, hogy valahol jobban
fízetõ munkát keresnek. S
mindezt megtetézi az a kö-
vetelmény, hogy 20 száza-
lékkal csökkenteni kell a
dologi kiadásokat, benne a
fûtési költségeket. „Ha el-
fogy a fûtési pénz, akkor be-
zárhatjuk a színházat?!” –
kérdezte Stier Péter. Majd
arról beszélt, hogy azért
akadnak elõremutató dol-
gok is. Például az, hogy
korszerûsítették a studióter-
met, ahová az új évadban
több vendég, közelebbrõl
kolozsvári elõadásokat is
meghívnak. Miként az is jó
hír, hogy az új tulajdonos, a
városháza ígéretet tett,
hogy jövõre megkezdik a
színházépület teljes felújítá-
sát. Az már „hab a tortán”,
hogy a nehéz helyzetben
sem emelik a bérletek árát.
Sõt a diákoknak öt lejjel
még olcsóbban adják. 
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Baló Levente

A MAGMA Kortárs
Mûvészeti Kiállítótér ez

év áprilisában nyílt meg
Sepsiszentgyörgy központ-
jában, és egy olyan helyként
határozzák meg a házigaz-
dák, Kispál Ágnes Evelin,
Kispál Attila és Vetró Bar-
nabás, ahol az új médiu-
mokban született, új szem-
léletmódot képviselõ mun-
kákkal találkozhatnak az ér-
deklõdõk. „Úgy gondoljuk,
hogy ez egy hiánypótló al-
kotói tér, ahol a kortárs al-
kotások jelenhetnek meg.
Éppen ezért a Gyárfás Jenõ
Képtárral együtt, mellette,
alternatívát képviselve jól
tudunk mûködni a Székely
Nemzeti Múzeum fennha-
tósága alatt” – állítja Kispál
Attila. Nem a képtár ellené-
ben, hanem annak kiegészí-
téseképpen jött létre a Mag-
ma, fogalmazták meg a kez-
deményezõk a már 2007-
ben született „kiáltványuk-
ban”. Ebbõl is látszik, hogy
a kiállítótér megnyitását leg-
alább hároméves elõkészítõi
munka elõzte meg. De a
gyökerek még ennél is ko-
rábbra nyúlnak vissza.

Kiállítótér, 
nem galéria

„A MAGMA, amint ez a
nevében is benne van, kiállí-

tótér és nem galéria, szögezi
le Vetró Barnabás, el aka-
runk kerülni mindenféle fél-
reértést, nem áll szándé-
kunkban a mûvekkel keres-
kedni”. Egy olyan városban
jött létre a MAGMA Kor-
társ Képzõmûvészeti Kiállí-
tótér, ahol a Baász Imre, il-
letve Ütõ Gusztáv nevével
fémjelzett mûvészeti kezde-
ményezések kapcsán is a te-
rep jól elõ volt készítve. Bár
a legújabb kezdeményezé-
seknek kíván teret biztosíta-
ni, a hagyományokhoz is
kötõdése van ilyenképpen. 

Csiki Csaba 
„makettjei”

Szeptember ötödikéig te-
kinthetõ meg Csiki Csaba
médiamûvész Wunschtraum
(Vágyálom) kiállítása. „Ami
újszerû a Csiki kiállításában,
az hogy nagy hangsúlyt kap-
nak munkáiban a hangok. És
ez egyáltalán nem jellemzõ
egy képzõmûvészeti alkotás
esetében, pontosabban szól-
va Csiki a kép és hang talál-
kozásáról számol be” – véle-
kedik Kispál Attila. Az egyik
installációban egy kék fény
mint egy szkenner fénye vé-
gigpásztázza a földön heverõ
fekete ágyhoz hasonló tár-
gyat, amikor a pásztázó fény
elindul, taps hallatszik.

Hangoknak, képeknek és
tárgyaknak véletlenszerû ta-

lálkozásaként határozza
meg saját alkotásait a mû-
vész. Nem a koncepcióte-
remtés elvére épít hanem kí-
sérletet tesz arra, hogy az ér-
telemteremtést kizárja az al-

kotásból, következésképpen
szinte minden a nézõre van
bízva. Nem lezárt, értelme-
zési nyomvonalakkal ellá-
tott mûvek, hanem inger-
gazdag tárgyakat hoz létre.

Ezért mondja Bartha Zonga
Csiki Csaba munkáit mél-
tatva, hogy azok a „feelin-
gre” alapoznak. A mûvész
lényegében egy makettet
ajánl. 
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Nyitott, elõítéletmentes befogadói magatartást kérnek a kortárs alkotások Fotó: MAGMA

Röviden

Jelentkezni lehet 
az Utcazene Fesztiválra

Szeptember 17-e és 18-a kö-
zött lesz a Sepsiszentgyör-
gyi Utcazene Fesztivál
(SUF); a székelyföldi város
elsõ ilyen jellegû rendezvé-
nyére most vasárnapig még
lehet jelentkezni. Az elõ-
adók közé bárki bekerülhet,
stílus- és hangszerkötöttség
nélkül. Az egyetlen kitétel,
hogy a zenészek vállalják
az erõsítõ nélküli, akuszti-
kus játszást. A távolabbról
érkezõ fellépõknek elõzetes
egyeztetés után szállást is
biztosítanak. A város több
pontján egyszerre zajlanak
majd a koncertek, és a szer-
vezõk bíznak abban, hogy a
közönség a földre elhelye-
zett kalapokban is kinyilvá-
nítja majd tetszését.

Végéhez közeledik 
a musicalpályázat

Hét mû jutott a budapesti
Madách Színház új magyar
musical megalkotására meg-
hirdetett pályázatának dön-
tõjébe; a színpadon még so-
ha be nem mutatott zenés
darabok közül október vé-
gén választ a zsûri. A pályá-
zóknak a musicalek teljes ze-
nei anyagát, szövegkönyvét
és kottaanyagát be kellett ad-
niuk, ezek közül a zsûri dön-
tése alapján hét mûbõl ké-
szülhet 30 perces koncertsze-
rû bemutató.  

Színes színiévad Szatmáron Széchenyire emlékeznek 
a Domokos-dombon
S. L.

Szeptember 4-én, szom-
baton halálának 150.,

születésének 219. évfordu-
lója alkalmával megemlé-
keznek Széchenyi István
grófról Kõszegremetén. Az
ünnepségen részt vesz Ke-
lemen Hunor mûvelõdési
miniszter, Katona Tamás
budapesti történész,
Kenessey Károly, a nagy-
cenki Széchenyi Múzeum
igazgatója, Péchy Mária,
az Országos Széchenyi Kör
elnöke és sok Széchenyi-
barát, Nyíregyházától

Brassóig, Szatmárnémeti-
tõl Veszprémig.

„Olyan emlék kell a leg-
nagyobb magyarnak, amit
a szél nem hord szét, az esõ
nem mos el!” – mondta
másfél évszázada Bodoki
Henter Ferenc kurátor a kis
avasi magyar faluban, ami-
kor felvetõdött, hogy halála
után alig egy évvel valami-
lyen emlékkel tisztelegnek
gróf Széchenyi István elõtt.
Alig egy hónap múlva már
állt a hat méter magas kõ-
obeliszk Kõszegremete fe-
lett, a Domokos-dombon. 

Késõbb kiderült, hogy ez

az egyik elsõ köztéri emlék-
oszlopa a nagy reformátor-
nak. Avatásán a környezõ
települések román lakosai
is olyan jól érezték magu-
kat, hogy a krónika szerint
kalapbõl itták a bort. A szo-
bornak nevezett emlékmû
azóta is áll, hiába próbálta
kétszer is eltüntetni az új
országtulajdonosok nacio-
nalizmusa. Már hosszabb
ideje itt tartják a nemzeti
jellegû ünnepségeket a re-
meteiek, s minden szeptem-
ber elsõ szombatján külön
emlékeznek Széchenyi
grófra.  

Kortárs mûvek otthona

Keresztes Attila igazgató

A MAGMA mozgása kettõs. Egyrészt
mélyben lappangó forrongás, alakulás,
szervezõdés, másrészt pedig idõrõl idõre
való felszínre törés, erupció. Niklas
Luhman „autopoietikus” jelzõje éppúgy
érvényes rá, mint a kollektív akcióként va-
ló (ön)meghatározás. Autopoetikus abban
az értelemben, hogy önmagát fenntartja,
szüntelenül újraizzítja anélkül, hogy bár-
milyen formális vagy tematikus kötöttség-
gel, elvárással számolna. Paradox módon

azonban – ha nem is alakít ki függõségi vi-
szonyt a tetszés/nem tetszés, értelmezhetõ-
ség/értelmezhetetlenség kategóriáival pél-
dául – mégsem önmagába forduló gesztus-
ként, hanem kollektív megnyilvánulásként
képzeli el (ön)mûködését, tehát néha-néha
kitör. A következõkben ilyen kitörések nyo-
mait dokumentáljuk, amelyek a Kispál At-
tila, Kispál Ágnes Evelin és Vetró Barnabás
Magma projektjének ívét írják le a felszínre
tolulástól a szilárdulásig. (Bartha Zonga)

Kitörés(ek) és szilárdulás

Fél évszázados a „legnagyobb magyarnak” állított kõszegremetei emlékoszlop Fotó: archív
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Cs. P. T.

Pattanásig feszült a helyzet az
egyik legnagyobb hazai sajtó-

birodalomban, a Realitatea Me-
diában a fizetések több hónapos
késése miatt. Az alkalmazottak
körében sztrájkhangulat van: a
tröszthöz tartozó Money Channel
tévéadó technikai személyzete
kedden egy órára már meg is ta-
gadta a munkát.

A sztrájkfelhívást a Realitatea
egyik – nevét elhallgató – újság-
írója tette közzé tegnap nyílt le-
vélben. Ebben úgy fogalmaz: a
tarthatatlan helyzeten csak együt-
tes fellépéssel lehet változtatni.
„Fogjunk össze és tiltakozzunk.
Ne hagyjuk, hogy a cégvezetés
lábbal tiporjon, nyissuk ki a szán-
kat. Kérjük a jogainkat, kérjük a
pénzünket!” – hangzik a felhívás-
ban. A levélíró paradoxonnak
tartja, hogy a tröszt újságírói
munkájuk során az igazságtalan-
ságok feltárásával foglalkoznak, a
nagy társadalmi megmozdulások
során mindig a tiltakozók mellé
állnak, ám a saját sorsukat képte-
lenek kézbe venni. „Saját érde-
künkben már nem tudunk újság-
írók lenni” – írja.

Az alkalmazottak helyzete
foglalkoztatja már a Mediasindet
is. Az újságíró szakszervezet teg-
nap felszólította a cég vezetõsé-
gét, „vegye végre emberszámba”
a sajtósokat. A Mediasind közle-
ményében úgy fogalmaz: a
Realitateánál uralkodó állapotok
már a sajtószabadságot veszé-
lyeztetik. A szakszervezet úgy
tudja: a bérek 2-3 hóna  pos késé-
sét a cégvezetõség azzal tetézni,
hogy a munkaszerzõdések fel-
bontására kötelezi az alkalma-
zottakat, akiket ezentúl csak
cikkdíjban hajlandó fizetni. A
Mediasind információi szerint a
tröszt már hónapok óta nem fize-
ti a túlórákat és a szabadnapokat
sem.

Megalázó állapotok

A cégben uralkodó megalázó
állapotokat jól jellemzi a média-
gyár húzóintézményének számí-
tó Realitatea TV hírtelevízió terü-
leti stúdióinak helyzete. Amint
már hírt adtunk róla, a kolozsvá-
ri tévéstúdió szerkesztõsége már
nem tudta fizetni a székhely bér-
leti költségét. Az ingatlan tulaj-
donosa ezért lakatot tett a szer-
kesztõségre, miután tetten érte a
cég alkalmazottait, amint meg-
próbálták „kimenekíteni” a stú-
dió felszerelését. A fõbérlõ így
több mint kétszázezer euró érté-
kû ingóságokat vett zálogba, a té-
vé adóssága meghaladja a 25
ezer eurót.

Eközben sorra hagyják el a
trösztöt az alapemberek. Tegnap
Adrian Ivãnescu, a Realitatea TV
fõmûsoridejû híradó producere
jelentette be lemondását; nemré-

giben távozott a cégtõl Robert
Turcescu újságíró, a Realitaea
FM rádióadó igazgatója is. 

Hanyatló birodalom

Már egy jó ideje nyílt titok,
hogy a Realitatea nagy anyagi
gondokkal küzd. Korábban fel-
röppent a hír, hogy a médiabiro-
dalom jelentõs része eladó. Bu-
karesti lapértesülések szerint a
tulajdonos, Sorin Ovidiu Vîntu
üzletember „darabonként” adja
el a két tévé-, három rádióadó-
ból, valamint több mint tíz új-
ságból álló trösztöt, és csupán a
Realitatea TV-t tartja meg. Sorin
Freciu, a Realitatea-Caþavencu
igazgatótanácsának az elnöke,
Vîntu bizalmasa az Evenimentul
zilei címû napilapnak azt nyilat-
kozta, hogy valóban tárgyaláso-
kat folytatnak annak érdekében,
hogy befektetõket keressenek a

tröszt egyes médiumainak, de a
hírtévérõl nem mondanak le.

A cég gyengélkedését egyéb-
ként maga a tulajdonos is elis-
merte. Vîntu a napokban azt nyi-
latkozta az Adevãrul napilapnak,
hogy „médiaprojektjeit egytõl
egyig leállította”. Az egyetlen
terv, amit végül sikerre vitt a
tröszt, a 3,5 millió eurós moldo-
vai beruházás. Chiºinãuban a ta-
vasszal elindította a Publika TV
nevû hír- és gazdasági csatornát,
illetve a Publika.md nevû honla-
pot, ám legfrissebb moldovai ér-
tesülések szerint decemberig ezek
is bezárnak. 

Az is ismert, hogy a cég ellen
több alkalommal is indítottak
csõdeljárást, olyan társaságok,
mint a Mediafax, a Societatea R
vagy az Attica Media. Legutóbb
az AFP francia hírügynökség for-
dult a bírósághoz, hogy behajtsa
11 850 eurós tartozását. 

Egy csoport jobb döntéseket hoz, mint egyetlen
ember – bizonyították be brit kutatók. A
University College London neurológusai kétfõs
csoportok viselkedését vizsgálták döntési helyze-
tekben. A delikvenseknek kétes gólhelyzetekben
kellett eldönteniük, hogy a labda átgurult-e a
vonalon, vagy sem. Az eredmények értékelésébõl
kitûnt, hogy nem elég a saját észlelést közölni a
másikkal, javít a döntésen, ha mindketten tud-
ják, milyen biztos a másik a dolgában. Annak
ellenére, hogy a csoportosan meghozott döntések
általában jobbak, az ötletek kidolgozásánál az
az eredményesebb módszer, ha az egyén vissza-
húzódik egy csöndes kuckóba. 
Ezekbõl lesznek aztán az alkotók, a mûvészek,
akik majd kínlódhatnak a szerzõi jogdíjak utáni
járulékokkal.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Búcsúzik Michael Douglas

A 66 éves színészrõl nemrég derült ki, hogy
torokrákja van, most pedig az is, hogy daga-
natát már csak a rendkívül elõrehaladottnak
számító IV. stádiumban fedezték fel. Azon-
nal megkezdték nála a sugár- és kemoterápi-
át, és bár Douglas bizakodónak tûnik, és
legutóbbi nyilatkozatában úgy fogalmazott,
a gyógyulásra koncentrál, a súlyos kór a
karrierje végét jelentheti. 

Folytatja az Avatart James Cameron

Két folytatást készít az Avatarhoz James
Cameron. A kanadai filmrendezõ a Le Figa-
rónak adott interjújában számolt be tervei-
rõl. A francia napilap tegnapi számában
Cameron arról beszélt, hogy 2012-ben elõ-
rukkol a Titanic háromdimenziós felújításá-
val, de közben az Avatar-munkát sem hagy-
ja félbe. Már az év végére, esetleg a jövõ év
elejére szeretné befejezni az Avatar-regényt,
és folyamatosan készíti a sci-fi folytatásai-
hoz a feljegyzéseket és vázlatokat. 

Föld alatt játszanak

Számítógépes játékot kapnak a föld alatt re-
kedt chilei bányászok, akik az elhúzódó
mentési munkálatok miatt, várhatóan csak
karácsonykor jöhetnek a felszínre. A balese-
tet szenvedett bányászokhoz elektronikus já-
tékokat, úgynevezett PSP-et juttattak el a fi-
zikai és pszichikai állapotukért aggódó ható-
ságok. Ezeken a készülékeken digitális játé-
kokat lehet futtatni, továbbá alkalmasak
videónézésre és zenehallgatásra is.

Akadozott a Facebook

A napokban többször elérhetetlen volt a leg-
dinamikusabban fejlõdõ közösségi portál a
Facebook. A szokatlan technikai oka a ter-
jeszkedés: a Facebook, és a zenei tartalom-
megosztásra szakosodott Myspace a továb-
biakban összehangolja internetes felületeit,
hogy a két cég hatékonyabb szolgáltatást
nyújthasson felhasználóinak. 

A Realitatea valósága

Eladó Tusnádfürdõ déli bejáratánál, szép környe-

zetben, fákkal egy 3000 m2-es telek, rendezett

iratokkal, víz-, villany-, gázbekötési lehetõségek-

kel. Kiválóan megfelel panzió vagy hétvégi ház épí-

tésére is. Ár: 10 euró/m2. Telefon: 0745 312 511.

Csíkszeredában eladó 2 szobás földszinti lakás,

saját hõközponttal, teljesen felújítva. Adottsága

bármilyen tevékenységnek megfelel. 

Telefon: 0749 788 109 vagy 0744 477 044.

Apróhirdetés

Csúcson a Stallone-különítmény
Hírösszefoglaló

Sylvester Stallone és zsol-
doskülönítménye a második

hétvégén is felküzdötte magát
az észak-amerikai kasszasiker-

lista csúcsára a The Expendables
címû akciófilmmel. Ez a hétvé-
ge azonban könnyebb menet
volt, mint az elõzõ: a veterán ak-
ciósztárokat felvonultató mozi
már 16,5 millió dolláros (3,6

milliárd forintos) bevétellel be-
vette a boxoffice-lista csúcsát. A
bemutatása óta eltelt tíz nap
alatt a régi vágású, tesz-
toszteron-fûtötte produkció ösz-
szesen mintegy 65 millió dollárt
(14 milliárd forintot) keresett az
Egyesült Államok és Kanada
filmszínházaiban.

A vállalkozás Stallone igazi
szívügye volt: részben a forgató-
könyv is az õ munkája, de a fõ-
szerep mellett a rendezést is ma-
gára vállalta. A 85 millió dollár-
ból (18,6 milliárd forintból) forga-
tott film akciócsapata olyan hú-
zónevekbõl állt össze, mint Jason
Statham, Dolph Lundgren vagy
Jet Li. De sok rajongót vonz Ar-

nold Schwarzenegger és Bruce
Willis vendégszereplése is.

A hétvégi lista második helyét
az Alkonyat-paródiának szánt
Vampires Suck foglalta el 12,2
millió dolláros (2,67 milliárd fo-
rintos) jegyeladással, alig vala-
mivel maga mögé szorítva Julia
Roberts Eat Pray Love címû, 12
millió dollárt (2,63 milliárd fo-
rintot) keresõ románcát. A ne-
gyedik helyet a Lottery Ticket
címû vígjáték csípte el 11,1 mil-
lió dolláros (2,4 milliárd forin-
tos) bevétettel, az ötödik pedig
10,1 millió dollárral (2,2 milli-
árd forinttal) Will Ferrell és
Mark Wahlberg Pancser Police
címû komédiája lett. 

Sztársarok

„Tegnap este Bruce Willisszel vacsoráztam. Õt szeretném az
Expendables 2 fõgonoszának. Mit gondoltok?” – írta Sylvester
Stallone a , és azóta minden külföldi filmes blog lehozta a hírt.
A 64 éves akciósztár már korábban is azt nyilatkozta, hogy
örömmel forgatna Expendables 2-t, de a végsõ döntést  producer
hozza meg az elsõ rész bevételei alapján. A 80 millióból forga-
tott Expendables augusztus 13. óta 100 millió dollárnál jár, így a
második rész szinte biztos. Stallone tervei szerint akár Afganisz-
tánban vagy Iránban is játszódhatna a történet. 

Bruce Willis fõgonosz lesz az Expendables 2-ben?

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. 

Az egyik legnagyobb hazai sajtóbirodalomban, a Realitatea Mediában a fizetések már több hónapja késnek
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6.55 Beszélő emlékházak
7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.50 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.45 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
10.15 Magyar orchideák
(ismerett. f.)
10.50 Carlo és vendégei
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Térkép
15.50 Felelet az életnek
16.20 A világörökség 
kincsei
16.40 Szórvány
17.10 A dzsungel könyve
(anim. sor.)
17.35 Zorro 
(am. kaland sor.)
18.05 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Puskás Hungary
(magyar életr. film, 2009)
22.00 Tűzvonalban (sor.)
23.00 Sporthírek
23.00 Kikötő
23.10 A tegnap gyermekei
(am. filmdráma, 2000)
0.45 Edvin Marton élő
koncert
2.05 Híradó (ism.)

DUNA TV, 20.00
Puskás Hungary

Puskás sztorija önmagában hollywoodi történet: a városszé-
li nyomortanyáról indulva, a szomszéd kisfiúval együtt a vi-
lág tetejére jutva, a polgári kispesti belvárosból menyas-
szonyt találva őrjöngve rajongott világsztár lesz, aki távirat-
ok százait kapja minden szállodában, ahol csak pár éjszaká-
ra megszáll bárhol a világon... Olyan világsztár, aki egész
életében mindig csak azt csinálja, amit szeret.

VIASAT3, 22.30
Dumb és Dumberer: Dilibogyók 2.

A két agyalágyult figura, Dumb és Dumber visszatér a kép-
ernyőre, hogy a középiskola kisegítő osztályában elért ko-
rábbi sikereiket most a gimnáziumban ismételjék meg. Az
együgyű duó ugyanis elhatározza, megmutatja, hogy képe-
sek rendes osztályba is járni. A nemes szándék persze bele-
botlik az iskolát 100.000 dollárra lenyúlni készülő igazgató
és az uzsis néni galád pénzszerzési manőverébe.

m2, 23.00
Az ismeretlen

A történet egy korunkbeli olasz városban játszódik. „Az Is-
meretlen”-t Irenanak hívják. Évekkel ezelőtt Ukrajanából ér-
kezett Olaszországba. Életére ma is rávetül a múlt árnyéka,
miközben a helyét keresi a jelenben. A két idősík szoros ösz-
szefonódásából apránként egy rejtélyes, feszültségekkel te-
li történet bontakozik ki. Ki is valójában Irena?

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 A Haszmann 
család hármas hűsége
11.20 Pengető
12.15 Nekem ne lenne
hazám?
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Retrock
15.05 Járóföld
15.35 Maria Montessori
- Egy élet a gyermekért
(olasz életr. drám.)
16.35 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
17.25 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Mauritius
19.35 Inami (anim. sor.)
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó
21.21 Sporthírek
21.25 Stephen Hawking
és a mindenség elmélete
22.15 24 (am. sor.)
23.00 Az ismeretlen
(olasz-francia filmdráma,
2006)
0.55 Éli a szerelmet 
(am. filmdráma, 1994)
2.25 McLeod lányai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
– Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb 
történetekkel
15.35 Wendy Wu: 
A harcos tini 
(am. akcióf., 2006)
17.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
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 CSI. A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Vámpírnaplók
(amerikai sorozat)
0.20 Smith 
(am. krimisor.)
1.30 Reflektor
1.45 ittHON
2.10 Alias (am. sor.)
3.00 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.45 Fenyvesvölgyi ka-
landok (auszt. sor.)
14.30 Kvízió
16.00 Szentek kórháza
(ausztrál sor.)
17.00 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.30 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
23.20 NCIS 
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Shark 
- Törvényszéki ragadozó 
(am. krimisor.)
1.20 Bajnokok Ligája ma-
gazin
1.50 Tények Este Hírműsor
2.20 EZO.TV
3.15 4400 (am. sor.)
4.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)

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

8.55 Gyilkos sorok 9.50
Veronica Mars 10.45 Dok-
tor House 11.40 Viharzóna
(am.-ném. film) 14.10
Monk (sorozat) 16.05 CSI
(sorozat) 17.00 Alice új
élete (sorozat) 18.05 Gor-
don Ramsay 19.05 Halott-
nak a csók (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 21.30 CSI: New
York-i helyszínelők (soro-
zat) 22.30 Dumb és Dumb-
erer: Dilibogyók 2. (ameri-
kai vígjáték)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) 17.00 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Információk (live)
Vali Moraru műsora
20.00 World Cup of Poker
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Playmate of the
year 2009

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 A kötelék (soro-
zat) 11.15 Predesztináltak
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké együtt (sorozat) 14.00
Marina (mexikói-amerikai
sorozat) 15.30 Viktória
(sorozat) 16.30 A kötelék
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Predesztináltak (so-
rozat) 21.30 Analia másik
arca (sorozat) 22.30 India
(sorozat)

8.05 K2 (amerikai-japán-
angol film) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Taffin -
Piszkos munka (angol-ír
thriller) 14.55 Kaméleon -
A renegát (amerikai thril-
ler) 16.35 A halál hullám-
hosszán (kanadai thriller)
18.20 Pusztító lavina
(német-francia-osztrák
film) 20.00 Kémek hábo-
rúja (amerikai akciófilm)
22.00 Terror a tenger alatt
(amerikai-bolgár akciófilm)
23.45 Drogkirály (ameri-
kai akcióthriller)

9.00 Teleshopping 9.30
Sztárok inkognitóban
10.30 Ezüstszerelem (so-
rozat) 12.30 Hírek 13.15
Orvosok (sorozat) 14.45
Legyél az enyém 17.00
Aliye (sorozat) 18.45 A
nap híre 19.00 D-Hírek
19.45 Aliye (sorozat)
20.30 Szemek az árnyék-
ban 21.45 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 22.45 Szi-
matnak szemét, szemét-
nek szimat (amerikai vígjá-
ték) 0.45 Intercept hadmű-
velet (amerikai akciófilm) 

6.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus (amerikai ak-
ció sorozat) 7.00 Amy-
nek ítélve (amerikai film-
sorozat) 8.00 McLeod lá-
nyai (ausztrál sorozat)
10.00 Sylvia bonyolult
élete (amerikai vígjáték,
2009) 12.00 Clara
Sheller (francia vígjáték
sorozat) 19.00 A férjem
védelmében (amerikai
sor.) 21.00 Kékpróba (ka-
nadai sorozat) 3.00 Sza-
badság, mindenáron (ka-
nadai krimi)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 80 kert nyomában
a Föld körül 
- Dél-Afrika
12.10 Nappali
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(ausztrál sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sorozat)
20.30 Híradó este
21.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.00 Éli a szerelmet
(amerikai filmdráma,
1994)
23.35 Az Este
0.00 Hírek
0.05 Sporthírek
0.15 Memento
0.25 Teadélután 
(ism.)
Hétfőtől péntekig min-
den, ami szórakoztató!
1.30 Nappali (ism.)
2.20 A halottak helye
(dokumentumf.)

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Az ezüst vadló
8.30 A talizmán titka
(sor.)
9.00 Egyszerűen ízletes
9.10 Nézd Románia!
9.15 Új paradicsomok
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 100%-ban garan-
tált
12.15 A mágikus szem
(ism.)
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sorozat)
13.50 Zsebtörténetek
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.20 Mediterana 27
(ism.)
15.50 Jó mint az élet!
(ism.)
16.20 Közelebb hozzád
17.00 A világ palotái
17.30 UEFA Champions
League
18.00 Vizor monden
18.35 Nézd Románia!
18.40 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.55 Románia-Albánia
labdarúgó mérkőzés
23.00 Foci Studió
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fantaghiro, 

a harcos hercegnő 5. 
(olasz kalandfilm, 1996)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Titkok fala 
(kanadai-amerikai thriller,
2003)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 Love Guru 
(amerikai vígjáték, 2008)
0.30 Nina otthona 
(francia filmdráma, 2005)
2.30 Fantaghiro, a harcos
hercegnő 5. (olasz fan-
tasztikus kalandf.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
Mihaela Călin és Vlad
Ionescu
8.00 Vakáció – Nicole és
Alex műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.15 Columbo: Összees-
küvők (amerikai krimi,
1978)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A legyőzhetetlen
(kan.-am. akcióf., 2001)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Élve eltemetve
(amerikai horror, 1990)
22.30 Waterworld -
Vízivilág (amerikai fan-
tasztikus kalandfilm,
1995)
1.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Élve eltemetve
(amerikai horror, 1990)
(ism.)

6.00 Az első nap 
(reality show) (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége 
vendéglátó
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.)
9.45 Koszorúslányok
(amerikai filmdráma,
1989) (ism.)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap
15.30 Kiss FM sál
16.00 A Rózsaszín 
Párduc újra lecsap 
(angol-amerikai vígjáték,
1976)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Tai Chi harcosok
(hongkongi-amerikai ak-
cióf., 2007)
22.30 A fegyverkereske-
dő (kanadai-amerikai kri-
mi, 1984)
0.30 Dick és Dorothy 
akcióban 
(kanadai-angol krimi,
2001)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Mega motorok
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők -
Bogárhátú VW
9.30 Hogyan működnek
a gépek?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Nagy durranások -
Glasgow
12.00 Gigászi 
építmények
13.00 A túlélés törvé-
nyei - A Yukon-folyó
14.00 Ötödik sebesség
15.00 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag –  Pusztí-
tó erejű hangszórók és
vezetési technika
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Mocsári favágók
20.00 A túlélés 
törvényei - Románia
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi
elit alakulatok
23.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza
0.30 Nagy durranások
1.30 Tornádók 
nyomában
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés 
törvényei - Írország

7.00 Familie Dr. Kleist (sor.)
7.55 Győzd le az árvízet
8.00 Studió 24 (ism.)
9.00 Arabela 
(csehszlovák sorozat)
10.00 Hírek
10.15 Szabad 
a szembejövő sáv
11.15 David Attenbor-
ough: Élet hidegvérrel
11.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
12.00 Hírek, Sport
12.45 Két dojnázó
13.15 A románok kincse
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 A törvény ereje
17.30 Románia-Oroszor-
szág labdarúgó mérkőzés
19.30 Románia-Horvátor-
szág vízilabda mérkőzés
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 

varázslói
21.30 Az áldozat nevében
22.00 Hírek
23.10 Szomj
0.20 Smokey és a Bandi-
ta 6.: Bandita és a szép-
ség (amerikai kalandfilm)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.15 Térerő 9.15
Cifra palota 9.55 Hirek, műsorismertetés 15.00 Slágerlis-
ta 16.00 Hírek, műsorismertetés 16.10 Falfirka 17.00 Arc-
vonások 17.30 Sorsok az operaszinpadon 17.55 Hírek,
műsorismertetés

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
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Ma Rebeka nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Rebeka héber eredetû
nõi név, a jelentése bizony-
talan, a legvalószínûbb ér-
telmezése szerint üszõ, de
más megfejtések szerint jól
táplált illetve megkötözõ,
megigézõ.
Holnap Hilda napja van.

Évfordulók
• 1849-ben Haynau elren-
deli a román felkelõ had
feloszlatását.
• 1870-ben III. Napóleon
francia császár megadja
magát a poroszoknak a
sedani vereség hatására.
• 1944-ben Anne Frank
(Anna Frank naplója) csa-
ládjával elindul az utolsó
„szállítmánnyal” Ausch-
witz-ba.
• 1945-ben a japán delegá-
ció a Missouri hadihajó fe-
délzetén aláírja a feltétel
nélküli kapitulációról szó-
ló jegyzéket. Ezzel formá-
lisan véget ér a második vi-
lágháború.

Vicc 
A jó házasság 4 alapszabá-
lya:
1. Olyan nõt kell találni, aki
jól fõz és tisztán tartja a la-
kást.
2. Olyan nõt kell találni, aki
sok pénzt keres.
3. Olyan nõt kell találni, aki
jó az ágyban.
4. Meg kell oldani, hogy ez a
3 nõ ne tudjon egymásról.

Recept
Lencsefõzelék
Hozzávalók: 40 dkg lencse, 2
evõkanál olaj, 1 púpos evõ-
kanál liszt, 1 dl tejföl, 1 kiska-
nál reszelt vöröshagyma, só,
körömnyi citromhéj.
Elkészítés: Az elõzõ este be-
áztatott lencsét másnap an-
nyi vízben, amennyi éppen
ellepi, sóval és citromhéjjal
ízesítve puhára fõzzük. Ez-
után a citromhéjat kidobjuk
belõle, az olajból, a lisztbõl
meg a hagymából barna rán-
tást készítünk, és ezzel sûrít-
jük be a fõzeléket. Megtejfö-
lözve tálaljuk.

2010. szeptember 2., csütörtök   www.maszol.ro

Az az ember, akinek egy órája
van, mindig tudja a pontos
idõt, de az, akinek két órája is
van, soha nem biztos az idõ-
ben. Vannak dolgok, amikbõl
elég csak egy, nem mintha az
az egy tökéletes lenne, hiszen
melyik óra az, amelyik tényleg
a pontos idõt mutatja? Vala-
mihez mégis kell az ember tart-
sa magát, valamit el kell fo-

gadnia teljesnek és tökéletesnek.
A tökéletesség tehát csak elfoga-
dás kérdése, és sokmindennek
megadjuk ezt az ajándékot, en-
nek ellenére az embert nem te-
kintjük tökéletesnek. Mert míg
egy órát jónak és pontosnak foga-
dunk el, addig embertársainkat
nem akarjuk megajándékozni
azzal, hogy jónak, esetleg tökéle-
tesnek fogadjuk el õket. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Munkája során iktasson be ki-
sebb szüneteket, különben kime-
rülhet a nap végére. Egy rég nem
látott baráttal beszélgetve nosz-
talgikus érzés tölti el.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A környezetében lévõ emberek
ma nyitottak az újszerû dolgok-
ra, és ezt könnyen felhasználhat-
ja saját ötletei népszerûsítésére.
Az este a szerelemé.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A személyes pénzügyei több oda-
figyelést igényelnek. Este marad-
jon otthon és próbálja kipihenni
a napi fáradalmakat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Alig várja, hogy együtt lehessen
a kedvesével. Intenzív szerelmi
életet él most a jegy szülötte, s egy
belsõ kényszer kalandokra is csá-
bítja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szeptemberben jobb lehetõsége
adódik arra, hogy saját maga
alakítsa sorsát, s kevésbé legyen
kitéve a visszahúzó erõknek. Te-
kintsen bizakodva a jövõbe, s
megingathatatlan lesz.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Minden ideje folyamatos küzde-
lemmel telik az eddig elért élet-
színvonal megtartásáért. Nem
jól teszi, ha közben elhárít min-
denféle segítségnyújtást. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nyaralásra kedvezõ volt az elõzõ
hónap, most mégis úgy tûnik, to-
vább nyújtózkodott, mint a taka-
rója ért. Csavaros észjárás és jó
üzleti érzék jellemzi. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Különös érzelmeket érez egy kö-
zelében lévõ személy iránt. Kor-
ban nem illenek egymáshoz. Le-
het, hogy titokban a kapcsolatuk
mélyítésére vágyik, de ezt még
magának sem meri bevallani.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bízik magában, és ezen a nyáron
meg is tett mindent azért, hogy
álmai teljesüljenek. A hajszolt-
ság azonban kimerültséghez ve-
zethet. A stresszt valamiképpen
oldani kell.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A remek programoknak köszön-
hetõen gyorsan eltelik az idõ, mi-
re ráébred, vége is a napnak. Sok
idõt tölt barátaival, és a társasá-
gukban megfeledkezik a problé-
mákról.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ezen a napon bármihez kezd,
minden sikerrel zárul, és komoly
eredményeket ér el. Az estét ro-
mantikus hangulatban töltheti.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nehéz feladatokat kap, de ha si-
kerül megoldani, azzal megnö-
velheti presztízsét. Egy közelgõ
társasági esemény teljesen lázba
hozza.

Horoszkóp
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Vízilabda

T. J. L.

Gyõzelemmel mutatko-
zott be a zágrábi Euró-

pa-bajnokságon a magyar
nõi vízilabda-válogatott:
Petrovics Mátyás együttese
kedden 9-8 (3-2, 1-0, 3-1, 2-
5) arányban bizonyult az
olimpiai bajnoki címvédõ
Holland gárdánál. A ma-
gyar gólokat Szücs (4),
Bujka (2), Valkai, Keszthe-

lyi és Kisteleki D. szerezte. 
A magyarok végig vezet-

tek, a harmadik „nyolcas”
végén már 7-3-ra is. A né-
metalföldiek 7-6-ig közelí-
tettek az utolsó negyedben,
de Bujka és Szücs találatai
ismét háromgólosra kerekí-
tették a magyar elõnyt (9-6). 

„Három negyeden keresz-
tül nagyon jól vízilabdázott
a csapatom, az utolsó játék-
részben viszont nem ismer-
tem rá a lányokra. Ekkor ti-
pikus nõi pólót játszottak...”

–  összegzett Petrovics Má-
tyás. Valkai Ágnes, a válo-
gatott egyik alapembere így
látta: „Nem volt könnyû
meccs, de bíztunk benne,
hogy mi nyerünk. A védeke-
zésünk tökéletes volt három
negyeden át. A célunk az,
hogy elsõk legyünk a négye-
sünkben, s akkor közvetle-
nül az elõdöntõbe jutunk.”

A B csoport másik mérkõ-
zésén Spanyolország 12-10
(3-2, 5-2, 3-4, 1-2) arányú
gyõzelmet aratott Németor-

szág felett. Blanca Gil 4,
Ona Meseguer pedig 3 gólt
szerzett a gyõzteseknek,
míg a másik oldalon Clau-
dia Blomenkamp volt a leg-
eredményesebb, három talá-
lattal. 

Az A csoportban az oro-
szok oktatták a házigazda
horvátokat, 28-3 lett a vége.
Szofija Konyuh 7, Jevge-
nyija Szoboleva és Julija
Gaufler pedig 4-4 gólt do-
bott. A nap zárómérkõzé-
sén, nagy meglepetésre, Gö-
rögország 7-5-re legyõzte
Olaszországot. 

A magyar válogatott kö-
vetkezõ Eb-csoportmeccsét
a spanyolok ellen játssza
csütörtökön. Aznap még
holland–német, görög–
orosz és horvát–olasz pár-
harcokat rendeznek. 

A férfiak kontinensviada-
lán tegnap a 3. forduló mér-
kõzéseit rendezték meg. A
magyarok Varga Dániel 2,
Biros 2, Hosnyánszky és
Madaras 1-1 góljával 6-6-ra
mérkõztek a görögökkel (0-
3, 1-0, 3-2, 2-1). 

További eredmények:
Szerbia–Oroszország 16-10,
Olaszország–Törökország
9-4, Németország–Macedó-
nia 8-7. A román–horvát ta-
lálkozó lapzárta után fejezõ-
dött be, csakúgy, mint a
m o n t e n e g r ó i – s p a n y o l
meccs. 

Röviden
Kikapott Gatlin 

Elõször gyõzték le az ameri-
kai Justin Gatlint, miután
augusztus elején visszatért
négyéves doppingeltiltása
után: a 28 éves sprinter ked-
den második lett az olaszor-
szági Roveretóban rendezett
atlétikai viadal 100 méteres
versenyében. Gatlin visszaté-
rése óta a legjobb idejét fu-
totta 10.09 másodperccel,
azonban a jamaicai Johan
Blake három századdal
gyorsabbnak bizonyult nála.
Caster Semenya a szám vi-
lágbajnokaként csak kilence-
dik lett nõi 800 méteren, mi-
után 2:07.16 perc alatt telje-
sítette a távot, így a nemiségi
vizsgálat miatt 11 hónapos
kényszerû kihagyás után jú-
liusban visszatért atléta kö-
zel hét másodperccel kapott
ki a gyõztes olasz Elisa
Cusma Piccionétól.

Hibátlan a törökök

A házigazda török váloga-
tott továbbra is hibátlanul
menetel a férfi kosárlabda vi-
lág-bajnokságon, miután a
harmadik fordulóban 76-65-
re legyõzte az örök rivális
görög együttest. További
eredmények: Oroszország–
Elefántcsontpart 72-66 (C),
Puerto Rico–Kína 84-76 (C),
Új-Zéland–Libanon 108-76
(D), Franciaország– Kanada
68-63 (D), Litvánia –Spa-
nyolország 76-73 (D). 

Jótékonykodó 
hajdúságiak

Az árvízkárosultak megsegí-
tésére jótékonysági mérkõ-
zést játszik pénteken a Deb-
recen labdarúgócsapata. A
hajdúsági klub keddi tájé-
koztatása szerint a Soproni
Liga címvédõje 17 órától a
megyei I. osztályban szerep-
lõ Sárospatak otthonában
lép pályára. A találkozó be-
vételét teljes egészében az
árvízkárosultak javára ajánl-
ják fel a szervezõk.

Halálos fenyegetések

Halálos fenyegetéseket ka-
pott a szerb válogatott ka-
pus, Vladimir Stojkovic
(képünkön), miután Crvena
zvezdás múlttal a belgrádi ri-
vális Partizan labdarúgócsa-
patához igazolt. A BL-
részvételre készülõ bajnoki
címvédõ, a Partizan Belgrád
a múlt hétvégén jelentette
be, hogy egy évre kölcsön-
vette a hálóõrt a lisszaboni

Sportingtól. Szerbiában
nagy feltûnést keltett a 27
éves, 36-szoros válogatott já-
tékos leigazolása, mert négy
éve éppen a Partizan õsi ri-
válisától, a Crvena Zvez-
dától igazolt külföldre.

Háromgólos hátrányt dolgoztak le a magyar pólósok (fehér sapka), de így is csak döntetlenre futotta

Tenisz

T. J. L.

A román Alexandra
Dulgheru (25.) gyõze-
lemmel kezdett, 8-3, 6-

1 a francia Julie Coin ellen,
Sorana Cârstea viszont na-
gyon sima vereséget szen-
vedett a svéd Sofia Arvids-
sontól, 1-6, 2-6. A két gyõz-
tes találkozik a második
fordulóban. 

A központi Arthur Ashe
Stadiumban Simona Halep
140 percig csatázott a 4. he-
lyen kiemelt Jelena Janko-
vic-csal, de a szerb végül 6-
4, 4-6, 7-5 arányú gyõzel-
met aratott. 

A második játéknapon
több favorit is búcsúzott. A
német Andrea Petkovic az
orosz Nagyja Petrovát (17.)
lepte meg (6-2, 4-6, 7-6). 

A francia Jeremy Chardy
(francia) legyõzte a 24. he-
lyen kiemelt lett Ernests
Gulbis-t (6-2, 7-6, 6-4),
honfitársa, Arnaud Cle-
ment pedig a 16. kiemelt
ciprusi Markosz Bagdatiszt
(6-3, 2-6, 1-6, 6-4, 7-5). A
kínai Na Li (18.) az ukrán
Kateryna Bondarenko (6-2,
4-6, 2-6), a cseh Lucie Safa-
rová (26.) pedig az osztrák
Tamira Paszek (6-2, 5-7, 2-
6) elõtt hajtott fejet. Az is-
meretlen kanadai Peter

Polansky legyõzte a 30. he-
lyen kiemelt argentin Juan
Monacót (6-2, 7-6, 6-3), a
francia Julien Benneteau
pedig a 28. helyen kiemelt
cseh Radek Stepaneket (6-
4, 6-2, 2-6, 6-4) . 

Bemutatkozott a világel-
sõ spanyol Rafael Nadal
(1.) is, aki két szoros játsz-
ma után végül legyõzte az
orosz Tejmuraz Gabasvilit:
7-6 (4), 7-6 (4), 6-3. Harma-
dik kiemeltként Novak
Djokovic csak 6-3, 3-6, 2-6,
7-5, 6-3-ra tudta legyõzni a
szerb honfitárs Viktor
Troickit. Igazolta remek
formáját a jelenlegi világel-
sõ dán Caroline Wozniacki
(1.) aki 6-1, 6-1 arányban
bizonyult jobbnak az ame-
rikai Chelsey Gullickson-
nál. Az orosz Marija Sara-
pova (14.) 4-6, 6-3, 6-1-re
nyert az ausztrál Jarmila
Groth ellen.     

További érdekesebb ered-
mények: Szvetlana Kuz-
nyecova (orosz, 11.) – Ki-
miko Date Krumm (japán)
6-2, 4-6, 6-1, Mirjana Lucic
(horvát) – Alicia Molik
(ausztrál) 7-6 (5), 6-1, Ara-
vane Rezai (francia, 18.) –
Magdalena Rybarikova
(szlovák) 7-6 (5), 7-6 (7),
Agnieszka Radwanska
(lengyel, 9.) – Arantxa Par-
ra Santonja (spanyol) 6-4,
6-3, Kaia Kanepi (észt, 31.)

– Alize Cornet (francia) 3-
6, 6-1, 6-0, Patty Schnyder
(svájci) – Kirsten Flipkens
(belga) 6-1, 6-3, David
Nalbandian (argentin, 31.)
– Rik De Voest (dél-afrikai)
7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-7 (6), 6-
4, Feliciano Lopez (spa-
nyol, 23.) – Santiago
Giraldo (kolumbiai) 6-4, 6-
4, 6-4, Daniel Gimeno-
Traver (spanyol) – Jarkko
Nieminen (finn) 7-6 (1), 6-
4, 6-3, David Ferrer (sany-
ol, 10.) – Alexandr Dolgo-
polov (ukrán) 6-2, 6-2, 6-3.   

Az amerikai nyílt tenisz-
bajnokság harmadik játék-
napján bemutatkozik az
egyetlen román fõtáblás,
Victor Hãnescu is, aki a 14-
es pályán az argentin Car-
los Berlocq-kal találkozik.
Szávay Ágnes már a leg-
jobb 32 közé jutásért ját-
szik, ellenfele az olasz Fla-
via Pennetta. 

Több páros-mérkõzést is
rendeznek a US Open har-
madik játéknapján, a ro-
mán Horia Tecãu például
az amerikai Vania King ol-
dalán játszik vegyespárost
Flushing Meadows-ban.
Alexandra Dulgheru part-
nere a szlovák Magdalena
Rybarikova, Sorana Cârs-
teáé a cseh Lucie Safarová,
Victor Hãnescué pedig a
dél-afrikai Kevin Ander-
son. 

Csak Dulgheru jutott tovább
a Flushing Meadows-on
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Turós-Jakab László

Urziceni-ben mindennek
vége, miután kedden az

utolsó játékosok is szerzõdést
bontottak. Bilaºco, Galamaz,
Apostol, Ricardo Gomez,
Onofraº és Marinescu a
Steauához került, míg Bran-
dan és Rusescu tegnap is tár-
gyalt a Ghencea úti vezetõ-
séggel. További négy labdarú-
gó és MM Stoica esetében
egyelõre csak a szándék sejt-
hetõ. Eszerint Vasile Maftei
legszívesebben visszatérne a
Rapidhoz, Neaga, Paraschiv
és Petre Marin pedig a brassói
csapat felé irányul, csakúgy
mint a menedzser. Dumitru
Bucºaru csapattulajdonos já-
tékosokat keres, hogy kiáll-
hasson a Steaua elleni bajno-
ki mérkõzésre. Miután leg-
jobbjai gyors kiárusításával
Bucºaru rendezte pénzügyi
adósságait Gigi Becalival, s
az Unirea-tulaj most éppen
utóbbitól várja a megoldást.
Értesülések szerint a Steaua
második csapatától Urziceni-
be megy Ionescu, Onicaº,
Alexandru Iacob, Mustaþã és
Lucian Filip, Becali pedig azt
is elképzelhetõnek tartja,
hogy a Steaua II Unirea
Urziceni-nyé alakuljon. 

Kedden két élvonalbeli
edzõt is menesztettek, de a
szekér rúdja jócskán kiáll
Lopez Caro, a Vaslui sztár-
edzõje esetében is. A beszter-
cei 1-3 után a vásárhelyi csa-

pat vezetõsége azonnali ha-
tállyal felbontotta Adrian
Falub szerzõdését, miután
kevesli az eddigi hat bajnoki
fordulóban gyûjtött négy
pontot. A Kolozsvári U és a
Gyulafehérvári Unirea után a
marosvásárhelyi volt a har-
madik csapat, amelyet Falub
feljutatatott az élvonalba,
ahol azonban soha nem tudta
megérni az idény végét.   

A hatodik forduló volt a
végállomás Mihai Stoichiþã-
nak is, miután az Astra alig
négy pontot szerzett a sze-
zonban. Ioan Niculae csapat-
tulajdonos elsõként Petre
Grigoraº-sal fog tárgyalni, de
a szakember neve Lopez
Caro utódlásával kapcsolat-
ban is felmerült. Meg nem
erõsített hírek szerint Ioan
Ovidiu Sabãu lesz a FC
Vaslui új trénere. 

További két Liga 1-es csa-
patnál van mozgolódás. A
német másodosztályban sze-
replõ Karlsruher SC egyelõre
lemondott Adrian Cristea
kölcsönzésének tervérõl. A
CFR 1907 vezetõsége vi-
szont határozottabb volt, és
erõsített: leigazolták Roberto
De Zerbit, az SSC Napoli já-
tékosát aki három évre szóló
szerzõdést írt alá, 300 ezer
eurós fizetés mellett. Tomas
Costa 25 éves argentin kö-
zéppályást a portugál FC
Portótól vette kölcsönbe Ro-
mánia bajnoka. Costa hiányt
pótol, miután Dani Görögor-
szágba igazolt, az Iraklis
Szaloniki csapatához. 

Gigi Urziceni megmentõje 

Bajnokverõ magyarok
A lányok legyõzték Hollandiát, de a  férfiak remiztek a görögökkel 
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ÚMSZ

A Real Madrid korábbi
sokszoros spanyol válo-

gatott labdarúgója, Fernando
Morientes bejelentette, hogy
befejezi pályafutását. A 34
éves csatár visszautasította
annak lehetõségét, hogy pá-
lyára lépjen a portugál Sport-
ing Lisszabon színeiben, s in-
kább már azokat az ajánlato-
kat mérlegeli, amelyeket té-
vékommentátori munkára
kapott Mexikóból, Katarból
és Dubajból. Morientes 1997
és 2003 között – Raúl csatár-
társaként – három alkalom-
mal is (1998, 2000, 2002)
Bajnokok Ligája-elsõséghez
segítette a spanyol királyi
gárdát, amellyel többek kö-
zött nyert két hazai bajnoki
címet (2001, 2003) és kétszer
Interkontinentális Kupát is
(1998, 2002). A francia AS
Monacóval 2004-ben BL-
döntõbe jutott, 2005-tõl pe-
dig a Liverpoolban futballo-
zott: az angol klub játékosa-
ként 61 fellépésén 12 alka-
lommal volt eredményes.
Megfordult a Valencia csapa-
tánál is, a spanyol gárdánál
2006 és 2009 között focizott,
mostani utolsó szezonját pe-
dig az Olympique Marseille-
nél töltötte. Morientes a
nemzeti válogatottban –
1998 és 2007 között – 47 íz-
ben szerepelt, 27 gólt szer-
zett, ezzel a negyedik a spa-
nyolok örökranglistáján. 

Morientes
cipõje szögön
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