
Rendkívüli megyeitanács-
ülést hívott össze tegnap Cse-

hi Árpád, a Szatmár megyei ön-
kormányzat RMDSZ-es elnöke,
mert az utóbbi napokban több
iskolaigazgatót is leváltottak a
térségben, köztük több magyar
pedagógust is. Az érintettek kö-
zül sokan úgy vélik, a vezetõcse-
rék mögött politikai érdek áll, a
szakembereket a nagyobbik
koalíciós párt „pártkatonái”
váltják fel, és nem érvényesül a
kormány által szorgalmazott de-
centralizáció – azaz még mindig
a tanfelügyelõségeké és nem a
helyi önkormányzatoké a döntõ
szó. Halmiban háromszáz helyi
lakos aláírásgyûjtésbe kezdett, a

tiltakozók készek a prefektúra
elõtt tüntetni a közösségi akarat
érvényesítése érdekében. A tan-
ügyi tárca tud a konfliktussoro-
zatról, de Király András állam-
titkár szerint nem politikai érde-
kekrõl van szó: az Új Magyar
Szónak elmondta, Szatmáron
azok távoznak, akiknek lejárt a
menedzseri szerzõdésük, és az
igazgatói tisztséget versenyvizs-
gán nem pályázták meg. A jelek
szerint „szezonális” konfliktu-
sokról van szó: szeptemberben
országszerte összecsapnak az in-
dulatok, az igazgatói kinevezé-
sek körül menetrendszerûen fel-
merül a politikai nyomásgyakor-
lás gyanúja. 7. oldal 

Szabadesésben a sajtó

Naponta közel 135 ezer nyomtatott lappal
fogyott kevesebb az idei év harmadik tri-
meszterében, mint a tavalyi év április–júni-
us közötti idõszakában – derül ki a Romá-
niai Példányszám-auditáló Hivatal (BRAT)
legújabb jelentésébõl.

új magyar szó
2010. szeptember 7., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2762 ▼
1 amerikai dollár 3,3168 ▼
100 magyar forint 1,5046 ▼

Szárhegy: írók keresnek olvasót

A zsûri egyhangú döntése alapján Karácso-
nyi Zsolt, a Helikon szerkesztõje, költõ,
mûfordító vehette át a VII. Gyergyószár-
hegyi Írótábor által elsõ ízben odaítélt Csiki
László-díjat. A vasárnap zárult írótáborban
harmincöt tollforgató vett részt, többek közt
Markó Béla és Kelemen Hunor is.

Média 9

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Moldova Köztársaság: 
õsszel újabb választások 

Feloszlatni készül a chiºinãui parlamentet
Mihai Ghimpu házelnök, megbízott állam-
fõ, miután kiderült, hogy az alacsony rész-
vétel miatt érvénytelen a moldovai népsza-
vazás az elnökválasztás módozatáról. Halmi polgármestere, Incze Lajos a tiltakozó aláírásokkal

Mindegyminiszterek
Románia sorsa nem a minisztereken
múlik: az pecsételte meg, hogy politikai
elitje a szabad portya földjévé változtatta
az országot. A most bársonyszékbe ju-
tott miniszterek szintén „pártemberek”,

érdekcsoportok eszkö-
zei, akik gazdasági
szempontok helyett

továbbra is politikai
megfontolásokat követ-

nek. Vajmi kevés az
esélye annak,  nyo-
mán beindulnak  a

reformintézkedések.Bogdán Tibor

ÚMSZ

Egy újabb IMF-kölcsön felvé-
telét vetette fel tegnap Traian

Bãsescu román államfõ, amikor
hivatalában fogadta a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) romániai
küldöttségének vezetõjét. Jeffrey
Franks a Román Nemzeti Bank
megalapításának 130. évforduló-
ja alkalmából látogatott Buka-
restbe. Az ellenzéki pártok veze-
tõi hevesen bírálták az államfõ
bejelentését, ugyanis szerintük a
pénz a demokrata-liberális klien-
túra zsebébe vándorolna. Amúgy
tegnap az államfõ levélben kérte
a parlament két házelnökét, te-
gyék lehetõvé számára, hogy
szeptember 21-én „aktuális bel-
politikai kérdésekrõl” beszélhes-
sen a honatyáknak. 3. oldal 

Cs. P. T.

Bukarestben a francia nagy-
követség, Temesváron a

prefektúra elõtt tüntettek tegnap
a hazai roma civil szervezetek
képviselõi a franciaországi ci-
gány-hazatelepítések ellen. A
tiltakozó akciókat éppen azok-
ban a percekben tartották, ami-
kor Nicolas Sarkozy francia ál-
lamfõ Párizsban – egy biztonsá-
gi és bevándorlási kérdésekrõl
tartott ülés után – bejelentette:
bevezetik a bevándorlási tör-

vény azon módosítását, amely a
jövõben megkönnyítené a jogi-
lag rendezetlen helyzetû külföl-
diek – beleértve bizonyos ese-
tekben akár uniós állampolgár-
ok – kitoloncolását, abban az
esetben, ha az illetõk „veszé-
lyeztetik a közrendet, hosszú
idõn keresztül képtelenek eltar-
tani magukat, vagy visszaélnek
a szabad mozgáshoz való jog-
gal”. A mintegy hatvan buka-
resti tiltakozó fehér pólót viselt
„rom pakivalo” („tiszteletre
méltó roma”) felirattal. Egyi-

kük, a Romák Polgári Szövetsé-
gének igazgatója, Iulian Stoian
Nicolas Sarkozynek „álcázta”
magát úgy, hogy a francia ál-
lamfõt ábrázoló karikatúrát
emelt az arca elé, majd szimbo-
likusan a földre dobta és megta-
posta az Alapvetõ emberi jogok az
Európai Unióban címû kiad-
ványt. A tüntetõk emellett szim-
bolikusan szemeteskukába dob-
tak francia gyártmányú termé-
keket: több palack bort, konzer-
veket, édességeket, kozmetiku-
mokat. Folytatása a 3. oldalon 

„Szabadságot!” – követelték a francia nagykövetség elõtt a „tiszteletre méltó” romák

Újabb hitel 
a Valutaalaptól?

ÚMSZ

Mondhatni viharban váltott
kormányost a román kabinet,

miután hat miniszterét menesz-
tette. A vezetõcserén átesett tár-
cák között olyanok is vannak, me-
lyek különösen fontos szerepet
játszhatnak a gazdasági válság ál-
tal megtépázott ország talpraál-
lásában: mint a pénzügyi, gazda-
sági vagy éppen mezõgazdasági
minisztérium. Míg az ÚMSZ-nek
nyilatkozó közgazdászok és vál-
lalkozók úgy látják, a személycse-
re kényszerlépés volt, mely elsõ-
sorban a közvélemény megnyug-
tatását szolgálná, a döntéshoza-
talban részt vevõ közszereplõk
szerint az átállás zavartalan lesz.
6. oldal 

Kormányos-
váltás viharban

Fotó:  Sike Lajos 

Leváltások pártalapon?
Politikai okokat sejtenek Szatmáron az iskolaigazgatók menesztése mögött

„Állítsátok meg Sarkozyt!”

Fotó: Mediafax



Hírösszefoglaló

„Elégtelennek” ítélte a spa-
nyol belügyminiszter tegnap

az ETA baszk szeparatista szer-
vezet elõzõ napi tûzszüneti beje-
lentését, és azt követelte, hogy a
fegyveres szervezet „teljesen és
véglegesen mondjon le az erõ-
szakról”. „E közlemény nagyon
messze van attól, amit a spanyol
kormány követelt az ETA-tól és
politikai szervezetétõl, a Batasu-
nától, vagyis a végleges és feltétel
nélküli lemondást a fegyveres
harcról” – hangsúlyozta Alfredo
Pérez Rubalcaba a TVE köztele-
vízióban, elõször szólalva meg az
ügyben. „A belügyminisztérium
nem változtat eddigi terrorellenes
politikáján, a baszk fegyveres cso-
port elleni harcán” – tette hozzá.

Rubalcaba úgy vélekedett a te-
levízióban, hogy az ETA azért
tette ezt a bejelentést, mert rá-
kényszerült az ismételt rendõri
csapások, különösen a szervezet
új, portugáliai utánpótlásbázisá-
nak felszámolása és Franciaor-
szágból való kiszorulása miatt.
2008 és 2010 között a szervezet
közel 240 tagját és hét egymás
utáni vezetõjét – öt katonai és két
politikai vezetõt – fogták el, túl-
nyomórészt Franciaországban,
amely eddig az ETA hagyomá-

nyos hátországát jelentette. Ami-
kor legutóbb, májusban Délnyu-
gat-Franciaországban rendõrkéz-
re került egy magas rangú vezetõ,
Mikel Karrera, alias „Ata”, do-
kumentumok tanúskodtak „az
erõsen sújtott katonai szárny át-
szervezésérõl” – közölte a bel-
ügyminiszter. Mint mondta, a
mostani „nem egyértelmû” beje-
lentéstõl a politikai szárny, a
Batasuna még nem válik törvé-
nyessé Spanyolországban.

A radikális függetlenségpárti
Batasuna – új szövetségesével, az
Eusko Alkartasunával együtt –
elõzõleg felszólította az ETA-t
egy nemzetközileg ellenõrizhetõ
tûzszünetre, annak reményében,
hogy így majd törvényesen részt
vehet a jövõ évi baszk helyhatósá-
gi választásokon. Rubalcaba sze-
rint viszont a Batasuna „törvény-
telen, mert az ETA része. Ahhoz,
hogy ismét törvényessé váljon
(...), egyértelmûen szakítania kell
az ETA-val, és ezt tanúsítania is
kell, vagy pedig rá kell vennie az
ETA-t, hogy álljon le a gyilkolás-
sal, szüntesse be az erõszakot”. A
miniszter mindamellett azt a
meggyõzõdését hangoztatta,
hogy az ETA folytatni fogja más
illegális tevékenységeit, például
fegyverfelhalmozással próbálko-
zik majd. 
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Röviden

Újabb kétezer katonát küldene 
a NATO Afganisztánba

A NATO újabb kétezer katonát akar Afga-
nisztánba küldeni, fõleg az afgán erõk ki-
képzésének segítésére, David Petraeus ame-
rikai tábornok kérése alapján – mondta el
tegnap az atlanti szövetség egyik illetékese.
Ez a létszámbõvítés kiegészítené a döntõen
NATO-parancsnokság alatt harcoló afga-
nisztáni nemzetközi biztonsági erõk (ISAF)
már korábban elhatározott megerõsítését.
A koalíciós haderõ jelenleg 150 ezer fõt
számlál, elsõsorban a 2009 végén eldöntött
30 ezer fõs amerikai erõsítés következtében,
s mára kétharmad részben amerikai kato-
nákból áll. 

Az amerikai muszlimok támadástól 
tartanak szeptember 11-én

Az amerikai muszlimok megerõsítették a
mecsetek védelmét, az Egyesült Államok
iránti lojalitásukat hangoztatják, és más
vallások vezetõinek támogatását kérik, mert
attól tartanak, hogy közösségeiket támadá-
sok érhetik a böjti hónap, a ramadán végé-
nek megünneplésekor, ami idén szeptem-
ber 11-re esik – adták hírül a tegnapi ameri-
kai lapok. A mohamedán szervezetek
egyúttal arra is felkészülnek, hogy vissza-
tartsák tagjaikat a provokációkra adandó
választól. A Világkereskedelmi Központ
(WTC) elleni terrortámadásról tartandó
New York-i megemlékezések egyik szóno-
ka például az élesen iszlámellenes holland
képviselõ, Geert Wilders lesz. 

Rice tartotta távol Washingtontól 
Busht a 9/11-es támadások után

Az Egyesült Államok elleni 2001. szep-
tember 11-i terrortámadások után
Condoleezza Rice akkori nemzetbiztonsá-
gi tanácsadó tartotta távol Washingtontól
George W. Bush elnököt – derült ki abból
az interjúból, amelyet Rice adott a brit
Channel 4 tévécsatornának. Rice annak
idején tömören és határozottan arra szólí-
totta fel az akkor éppen Floridában tartóz-
kodó elnököt, hogy semmiképp se térjen
vissza a fõvárosba. “Az elnök – finoman
szólva – nem lelkesedett az ötletért” – em-
lékezett vissza a volt nemzetbiztonsági ta-
nácsadó. Felidézte: elmagyarázta Bush-
nak, hogy senki sem tudja, mi történhet
még, elképzelhetõ, hogy a terroristák a Fe-
hér Házat is célba veszik. 

Orosz–izraeli 
katonai megállapodást írtak alá

Orosz-izraeli katonai együttmûködési meg-
állapodást írt alá tegnap Moszkvában
Anatolij Szergyukov orosz és Ehud Barak
izraeli védelmi miniszter. Szergyukov az
aláírást követõen hangsúlyozta, hogy az
orosz hadsereg átalakításánál rendkívül
fontosnak tartja az izraeli fegyveres erõk ta-
pasztalatainak felhasználását. Bejelentette,
hogy Oroszország 12 robotrepülõgépet vá-
sárol Izraeltõl, s máris folyamatban van 50
orosz katona kiképzése ezek használatára.
Korábbi hírek szerint Oroszország és Izrael
hamarosan vegyes vállalatot alapít, amely
robotrepülõgépeket gyártana az orosz had-
sereg számára. 

Irán folytatja az urándúsítást 

Iránban az ENSZ-szankciók szigorítása el-
lenére is 15 százalékkal nõt a dúsított urán
mennyisége május óta – állapította meg a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ). A brit hírügynökséghez eljutott bi-
zalmas jelentés szerint az alacsony dúsítású
urán mennyisége elérte a 2,8 tonnát, a job-
ban dúsítotté a 22 kilogrammot. Az ENSZ-
szervezet továbbra is attól tart, hogy az Isz-
lám Köztársaság rakétafegyver számára
akar kifejleszteni nukleáris töltetet. A NAÜ
másik nyugtalanságot okozó megállapítása,
hogy az iráni hatóságok kifogásokkal aka-
dályozzák az ENSZ szakértõi csoportjának
összeválogatását.

Cs. P. T.

Feloszlatni készül a chiºinãui
parlamentet Mihai Ghimpu

házelnök, megbízott államfõ,
miután kiderült, hogy az ala-
csony részvétel miatt érvényte-
len a vasárnapi moldovai nép-
szavazás; a referendum arról
szólt, hogy közvetlenül az állam-
polgárok válasszák-e meg az or-
szág államfõjét, vagy a parla-
ment. A központi választási bi-
zottság – hivatalos, de nem vég-
leges – adatai szerint a választó-
korú polgárok 29,05 százaléka
járult az urnákhoz, a népszava-
zás érvényességéhez 33,34 szá-
zalékos jelenlétre lett volna szük-
ség. A referendum érvénytelen-

sége a parlament feloszlatását és
elõre hozott választások kiírását
vonja maga után.

Mihai Ghimpu közölte, a par-
lament feloszlatása után mielõbb
elõrehozott választásokat kell
tartani. Vlad Filat miniszterel-
nök ennek legkésõbbi dátumát
november 14-ben jelölte meg. Az
idõpontról a kormányzó Szövet-
ség az Európai Integrációért
(AIE) nevû párkoalíció dönt.
Filat nem nyilatkozott arról,
hogy a választásokon ismét
együtt indít-e jelölteket az AIE.
A kormányfõ egyébként a szava-
zóhelyiségek bezárása után úgy
nyilatkozott, hogy a szavazás ér-
vénytelenségét nem csak a kom-
munisták bojkottja eredményez-

te, hanem a liberális-demokrata
kormánykoalíción belüli széthú-
zás is.

Moldovában 2000 óta a parla-
ment választja meg a köztársasá-
gi elnököt. Tavaly tavasszal járt le
a Vladimir Voronin mandátuma,
s a parlamenti patthelyzet miatt
azóta sem sikerült megválasztani
utódját, ugyanis a mindenkori el-
lenzék távolmaradásával minden
egyes választási kísérletet megtor-
pedózott. A Voronin vezette el-
lenzéki kommunisták a referen-
dum bojkottjára szólították fel a
lakosságot. Kifogásolták, hogy
egy ilyen nagy horderejû kérdés
eldöntéséhez már a választópol-
gárok 17 százalékának akarata is
elegendõ. 

A spanyol belügyminiszter 

kevesli az ETA gesztusát
Hírösszefoglaló

A szlovák miniszterelnök egy
televíziós vitamûsorban cáfol-

ta, hogy rasszista indíttatású lett
volna a múlt heti dévényújfalui
mészárlás, – írta a bumm.sk felvi-
déki magyar hírportál. „Sok min-
den terjedt az üggyel kapcsolat-
ban, és én ezt sajnálom” – mond-
ta Iveta Radicová (képünkön). A
kormányfõ szerint az áldozatok
nem romák voltak, bár az errõl
szóló hírek már a lövöldözés nap-
ján felröppentek, sõt, ezt Daniel
Lipšic belügyminiszter is megerõ-
sítette. Radièová elmondta, erre a
munkanélküli, segélybõl élõ csa-
ládra senki sem panaszkodott. „A
szomszédok szerint is rendes,
tisztességes volt” – tette hozzá.

Az ellenzéki Smer elnöke,
Robert Fico nem nyilatkozott a
rendõrség akciójáról, megvárja a
vizsgálat eredményét. „Ebbõl a
jelentésbõl látni fogjuk, kudarcot
vallott-e valaki, vagy sem, és
szükséges-e meghozni bizonyos
intézkedéseket” - mondta a volt
kormányfõ.

Egy hete a 48 éves Lubomír
Harman Pozsony Dévényújfalu
(Devínska Nová Ves) városrész-
ben egy gépkarabéllyal megölt öt
embert a szomszédos lakásban. A
hatodik áldozatát a ház bejárata

elõtt ölte meg, a hetediket pedig
az erkélyén érte a halálos lövés.
Az ámokfutó tizenöt embert sebe-
sített meg, köztük egy rendõrt.
Miután halálos lövés érte, maga
ellen fordította fegyverét. Daniel
Lipšic belügyminiszter elrendelte,
hogy minden rendõrjárõrt szerel-
jenek fel egy Skorpió típusú gép-
fegyverrel, írta a bumm.sk.

Közben a Plus jeden den címû
lap azt írta, hogy a férfi szülei és
egyik fiútestvére állítólag magyar-
országi rokonoknál találtak me-
nedéket. Az idõs házaspárt már
több napja nem látták a szomszé-
dok. A családnak a rendõrség
ajánlotta: jó lenne, ha az áldoza-
tok hozzátartozóinak esetleges
bosszúja elõl egy idõre ismeretlen
helyre távoznának. 

Radicová: nem roma 

családdal végzett az ámokfutó

A parlament feloszlatása után, legkésõbb november közepén járulnak újra urnákhoz a moldovaiak

Hírösszefoglaló

Az izraeli külügyminiszter
kijelentette tegnap, hogy

pártja, a Jiszráél Béténu meghiú-
sít minden olyan próbálkozást,
amely a szeptember 26-án lejáró
részleges telepbõvítési moratóri-
um meghosszabbítására irányul.
Mint ismert, Izrael és a Palesztin
Hatóság 20 havi szünet után
csütörtökön Washingtonban fel-
újította közvetlen béketárgyalá-
sait, azzal a céllal, hogy egy
éven belül keretmegállapodást
kössenek egy Izraellel tartós bé-
kében élõ palesztin állam létre-
hozásáról. A palesztin fél azon-
ban figyelmeztetett, hogy kivo-
nul a tárgyalásokról, ha Izrael
nem tartja fenn a ciszjordániai
zsidó telepek építkezéseire tíz
hónapja elrendelt korlátozáso-
kat. Az izraeli hadsereg rádiójá-
nak adott interjújában Avigdor
Liberman külügyminiszter azt
hangoztatta, hogy nincs szükség
hosszabbításra, s pártja, a
Jiszráél Béténu (Izrael az Ottho-
nunk) „elegendõ befolyással és
hatalommal rendelkezik a kor-
mányban és a parlamentben is
ahhoz, hogy elérje: egyetlen,
ilyen javaslat se kerüljön elfoga-
dásra”. A Liberman által veze-
tett ultranacionalista párt a má-
sodik legnagyobb frakcióval ren-
delkezik a kormánykoalícióban,
de a koalíció vezetõ ereje, Benjá-
min Netanjahu miniszterelnök
jobboldali Likud pártja szintén
ellenzi a vállalt korlátozások
meghosszabbítását. Az izraeli
kormány tavaly november vé-
gén, Barack Obama amerikai el-
nök nyomására jelentette be,
hogy 10 hónapra felfüggeszti a
ciszjordániai zsidó telepek bõví-
tését, mintegy gesztusként a köz-
vetlen tárgyalások újrakezdése
érdekében. 

Izrael folytatja
a telepbõvítéstMoldova: újabb

választások õsszel



M. Á. Zs.

„A helyzet drámai, közel há-
rommilliárd eurós hiányt »ter-

meltünk«, csökkentenünk kell az
elõirányozott költségvetéseinket.
Októberi látogatása nem ünnepi
alkalom lesz, hanem azoknak a
nehézségeknek a számbavétele,
amelyekkel küszködünk. Meg kell
majd vizsgálnunk, hogy mi lenne
jó megoldás Románia számára: a
mostani keretszerzõdés meghosz-
szabbítása vagy egy újabb, ké-
szenléti hitelszerzõdés megköté-
se” – adta Jeffrey Franks IMF-fõ-
tárgyaló tudtára tegnap Traian
Bãsescu államfõ. Hozzátette:
mindeközben folytatni kell az ál-
lami apparátus reformját és növel-
ni kell az uniós pénzek lehívásá-
nak hatékonyságát. „Egyetértek
önnel, elnök úr. Mint ön is emlék-
szik, legutóbbi látogatásunk során
hangsúlyoztuk: óriási szükség van
az infrastrukturális beruházások-
ra fordítható európai pénzekre, és
az uniós alapok lehívásának kul-
csa az ezt nehezítõ akadályok fel-
számolása” – hangoztatta a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) románi-
ai küldöttségének vezetõje.

Népgyilkos kölcsön?

A román nép elleni bûntettnek
nevezte Victor Ponta szociálde-
mokrata pártelnök egy újabb
IMF-hitel felvételét, ugyanis
megítélése szerint a jelenlegi ha-
talom ezt csak arra használná,
hogy „még egy évet vásároljon
magának”. „Az embereknek tud-
niuk kellene, hogy mire vesszük
fel ezt a hitelt és mibõl fizetjük
vissza. Emil Boc kormányfõnek
és új pénzügyminiszterének fo-
galma sincs arról, hogy a már fel-
vett pénzt mibõl adjuk vissza” –

nyilatkozta Ponta. Szerinte Bã-
sescu államfõ saját, a PD-L és a
környezetébe tartozók üzleteit
akarja ebbõl az IMF-hitelbõl pén-
zelni. Jellemzõ Traian Bãsescura,
utána az özönvíz! Nem érdekli,
hogy eladósítja az országot a kö-
vetkezõ száz évre, ha neki és tár-
saságának ebbõl haszna szárma-
zik” – vádolt a PSD-elnök, hoz-
zátéve, minden rendelkezésre álló
eszközzel harcolnak majd az ál-
lamfõ terve ellen. 

Ellentmondásos adatok?

Hasonló véleményt fogalma-
zott meg Crin Antonescu liberális
pártelnök is, aki úgy vélte, az
IMF-megállapodás újratárgyalása
újabb hitelmegállapodást jelent,
és azzal vádolta meg az államfõt
és a demokrata-liberálisokat,

hogy az IMF-tõl érkezõ milliárdo-
kat politikai klientúrájukkal
együtt emésztik föl. A politikus
ugyanakkor felszólította a kor-
mányt, hogy hozza nyilvánosság-
ra a valós gazdasági adatokat.
„Egyértelmû ellentmondás feszül
az államfõ, a miniszterelnök és a
Franks által említett összegek kö-
zött. Az adósságokról eltérõ
számadatok keringenek, így mi,
akárcsak önök, nem tudjuk,
mennyire súlyos valójában Romá-
nia gazdasági helyzete” – muta-
tott rá a pártelnök.

Franks: az adókat jövõre 
is szinten kell tartani 

Jeffrey Franks találkozott
Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszterrel is, akit arra figyel-
meztetett, hogy „a fontosabb adó-

kat és illetékeket jövõre a jelenlegi
szinten kell tartani”. Mint ismere-
tes, Románia tavaly összesen
mintegy 20 milliárd eurós hitelke-
retrõl állapodott meg az IMF-fel
és egyéb nemzetközi pénzügyi
szervezetekkel. A hitelkeretbõl
mintegy 12,95 milliárd eurót az
IMF, 5 milliárdot az Európai
Unió, 1-1,5 milliárd eurót a Világ-
bank, a többit más pénzintézetek,
köztük az EBRD bocsátja rendel-
kezésre. A Világbank egyik veze-
tõje, Francois Rantrua hétfõn kö-
zölte: Románia október végén
újabb, 360 millió eurós hitelrészle-
tet kaphat meg a Világbanktól,
amelyet az államháztartási hiány
finanszírozására fordíthat. A hi-
telrészlet átutalásának feltétele
ugyanakkor a nyugdíjreform
megvalósítása és a vizitdíj beveze-
tése az egészségügyben. 
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Politikusok, elemzõk vitat-
ják napok óta: elegendõ
volt-e a kormányátala-
kítás, mi várható az új
miniszterektõl, megfele-
lõ ember került-e meg-
felelõ helyre? Bár az új
tárcavezetõk politikai-

szakmai karrierjének
akár sommás ismerete is inkább borúlátó
válaszokra ad okot, a tény az, hogy az új
kormánytagok személye voltaképpen nem
sokat nyom a latban.  
Mindegy, ki a gazdasági miniszter, a bruttó
nemzeti össztermék csökkenését nem tudja
egyetlen tollvonással megállítani, és nem tud
változtatni az állam növekvõ eladósodásán
sem. Aligha lehetne jelenleg olyan pénzügyi
tárcavezetõt találni, aki lemondhatna a
megnövelt áfáról, a bérlefaragásról, az újabb
adókról; lehetõségeit behatárolja a Nemzet-
közi Valutaalappal megkötött készenléti hi-
telszerzõdés, amely éppen az állampénztár
kiadásainak visszafogását és bevételeinek nö-
velését követeli meg. Így aztán a munkaügyi
miniszternek is – legyen az bárki is – tarta-
nia kell magát a százezres nagyságrendû el-
bocsátásokhoz, még ha azok a lakossági vá-
sárlóerõ csökkenésével, következésképpen a
termelés visszafogásával is járnak, amint-
hogy az összeomlás szélén álló nyugdíjrend-
szert sem tudja belátható idõn belül talpra
állítani. 
A bajok gyökere ugyanis mélyre nyúlik: idõ-
ben legalább két évtizedre, a lényeget tekint-
ve pedig az egymást követõ posztkommunis-
ta kormányok mindegyike által nagy garral
meghirdetett, de soha el nem kezdett struktu-
rális reformok hiányában, ha úgy tetszik: a
mindenkori politikai osztály teljes felelõtlen-
ségében, érdektelenségében és zsigeri korrup-
ciójában kell a siralmas helyzet okát keresni.
Románia jelenleg kölcsönökbõl él. Derûlátó
demokrata-liberálisok – hiány kormányszin-
ten sincs belõlük – nem is titkolják vélemé-
nyüket, hogy így még jó ideig elboldogulhat
az ország, hiszen a 42 milliárd eurós
küladósság alig haladja meg a bruttó hazai
termék 34 százalékát, ami jóval elmaradt a
Brüsszel által megengedett 60 százalékos
szinttõl. 
A Boc-kormány nem hajlandó számolni az
„örökkölcsön” következményeivel: például a
kamatokkal, amelyek fejében csupán jövõre
mintegy kétmilliárd eurót kell kifizetni, nem
beszélve az esedékes részletek törlesztésérõl. 
A mindenkitõl kölcsönkérõ országot az a ve-
szély is fenyegeti, hogy egy idõ után már
senki sem fog neki hitelezni. És akkor az
összeomlás elkerülhetetlenné válik. 
Románia sorsa nem a minisztereken múlik:
az pecsételte meg, hogy politikai elitje a sza-
bad portya földjévé változtatta az országot.
A most bársonyszékbe jutott miniszterek
szintén „pártemberek”, érdekcsoportok esz-
közei, akik gazdasági szempontok helyett to-
vábbra is politikai megfontolásokat követ-
nek. Vajmi kevés hát az esélye annak, hogy
a tessék-lássék kormányátalakítás nyomán
beindulnak a zuhanást legalábbis lassító re-
formintézkedések. Már csak azért is, mert a
román politikus az autonómia szónál talán
csak a reform szótól fél jobban.

Román lapszemle

Mindegyminiszterek

Bogdán Tibor

Jelentõsen csökkent a közúti balesetek szá-
ma az idei év elsõ nyolc hónapjában. A
visszaesés 12 százalékos volt az elõzõ esz-
tendõ hasonló idõszakához képest, így au-
gusztus végéig 5500 súlyosabb baleset tör-
tént, amelyben 1372 személy vesztette éle-
tét. (Curentul) Év eleje óta 215 rendõrt tá-
madtak meg az országban. Statisztikailag
naponta egy-egy rendõr ellen követtek el
agressziót. A legveszélyeztetettebb hely-
zetben a közlekedési és közrendfenntartó
rendõrök vannak. (Gândul) Tizenhárom
ellenzéki honatya készül átállni az Orszá-
gos Szövetség Románia Haladásáért nevû
tömörüléshez – közölte a párt alelnöke,
Liviu Campeanu, aki neveket egyelõre
nem kívánt elárulni (România liberã)

Újabb hitel az IMF-tõl?

ÚMSZ

Véglegesítette a szeptember
30-ra összehívott tisztújító

küldöttgyûlés összetételét széke-
lyudvarhelyi RMDSZ szervezet
tisztújítását koordináló testület.
Kovács Péter ügyvezetõ alelnök,
a bizottság elnöke elmondta: a
Küldöttgyûlésen a választott
tisztségviselõk normatív módon
vesznek részt, ennek értelmében
mandátummal rendelkezik a vá-
rosi polgármester, a helyi
RMDSZ-es tanácsosok, Udvar-
helyszék parlamenti képviselõje,
szenátora, a megyei tanács alel-
nöke, valamint a körzeti elnökök,
összesen 20 személy. Továbbá el-
mondta, az országos alapsza-
bályzat az ifjúsági képviseletet 15
százalékban határozza meg, en-
nek értelmében a Testület felkérte
az Udvarhelyszéki Ifjúsági
Egyeztetõ Tanácsot, hogy  neve-
sítse a küldötteit. A tisztújítást
koordináló Testület listázta a vá-
rosban tevékenykedõ társult civil
szervezeteket és platformokat is,
akik 1-1 küldöttel vehetnek részt
a választáson. A testület tagjai
tisztázták a szavazás technikai
részleteit is, ennek értelmében az
a jelölt nyeri el az elnöki mandá-
tumot, aki az érvényesen leadott
szavazatok fele plusz egyét meg
tudja szerezni.  

Udvarhely: 
sínen a tisztújítás

Traian Bãsescu államfõ újabb keretszerzõdést kötne a Nemzetközi Valutaalappal

Folytatása az 1. oldalról

A tiltakozó akció végén a romák
fehér szegfûket lengettek, és azt
skandálták: „Szabadságot!”, „Ele-
günk van az ujjlenyomatokból!”.

Iulian Stoian a sajtónak el-
mondta: így akarták kifejezni szo-
lidaritásukat a Franciaországból
Romániába toloncolt romákkal.
A tüntetés a román kormánynak
is szólt: a roma civil szervezetek
szerintük a hazai hatóságok nem
tettek meg mindent állampolgára-
ik védelmében; kifogásolják azt is,
hogy a hatalmon lévõkben nincs
meg a kellõ politikai akarat a ro-
mák társadalmi integrációjára. 

A román kormány magatartá-
sa miatti tiltakozásul mondott le
tegnap tisztségérõl Teodor
Baconschi külügyminiszter ro-

maügyi tanácsadója is. Gheorghe
Rãducanu szerint a Boc-kabinet
„hajlongva válaszol” Párizs elvá-
rásaira. A tanácsadó arra utalt: a
francia kormány kérése volt,
hogy Bukarest nevezzen ki külön
államtitkárt a Franciaországban
élõ romák kérdésének rendezésé-
re, s erre az igényre a román kor-
mány azonnal igennel válaszolt.
„Mi lesz majd, ha Írországnak is
hasonló elvárásai lesznek a Dub-
linban élõ romániai romák mi-
att?” – tette fel a kérdést Rãdu-
canu.

A tanácsadó egyébként ingyen
dolgozott a Külügyminisztérium-
ban. „Abban egyeztünk meg a mi-
niszterrel, hogy nem kérek fize-
tést. Nekem nincs szükségem sem
pénzre, sem irodára” – mondta
Rãducanu. 

„Állítsátok meg Sarkozyt!”

Fotó: Mediafax

A románok kétharmada nem tûrne el romát a családban

A románok kétharmada nem tûrne el roma személyt a családban,
egyharmaduk magyarral sem kerülne rokonságba – derül ki az
IRES romániai közvélemény-kutató intézet felmérésébõl, amely-
nek keretében 1 231 állampolgárt kérdeztek meg telefonon. A vá-
laszadók 37 százalékának „rossz”, 20 százalékának pedig „na-
gyon rossz” a véleménye a romákról. Ennél is erõsebb volt az el-
utasítás, amikor azt kérdezték: „Beleegyezne-e, hogy roma sze-
mély tagja lehessen az Ön családjának?”. A megkérdezettek 57
százaléka teljesen kizártnak tartotta ezt, 10 százalékuk részben
tartotta kizártnak. A magyar nemzetiségûekre vonatkozóan
ugyanerre a kérdésre 24 százalék teljes mértékben, 6 százalék pe-
dig „részben” felelt elutasítóan. Ezzel szemben a válaszolók 53
százaléka véli úgy, hogy magyarral jó házasságot kötni, 15 száza-
lék csak részben tartaná ezt jó ötletnek. 

ÚMSZ

Tovább közelítette álláspont-
ját a két ellenzéki párt, ame-

lyek a tegnap tartott újabb tárgya-
lási fordulón a közös kormány-
program részleteit is áttekintet-
ték. Mint ismeretes, a PSD és a
PNL vezetõi múlt héten meg-
egyeztek, hogy október folyamán
bizalmatlansági indítványt nyúj-
tanak be a az Emil Boc vezette
kormány ellen és addig mindkét
alakulat igyekszik minél több kor-
mánypárti honatyák megnyerni a
kezdeményezés javára. Victor
Ponta szociáldemokrata és Crin
Antonescu liberális elnök tegnap
megegyeztek abban is, hogy a kö-
zösen felállítandó válságkormány
miniszterelnökét már a kormány-
buktató kezdeményezés benyúj-
tásakor megnevezik. Közös neve-
zõre jutottak abban, hogy vissza
kell térni a 19 százalékos áfához,
de nem sikerült közelíteni az ál-
láspontokat az adórendszert ille-
tõen. A Szociáldemokrata Párt
(PSD) annak ellenére kitart a
múlt héten mezõgazdasági témá-
ban benyújtott, és ma vitára bo-
csátott egyszerû indítvány mel-
lett, hogy idõközben a szaktárca
élén minisztercserét hajtott végre
Emil Boc kormányfõ – jelentette
be tegnap Liviu Dragnea, az ala-
kulat fõtitkára. 

Kormányfõt 
keres az ellenzék
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Bogdán Tibor 

Azt senki nem tudja egé-
szen pontosan, hogy je-

lenleg hány román vendég-
munkás keresi meg kenyerét
külföldön – nem hivatalos
adatok szerint számuk im-
már meghaladja a kétmilliót
–, az viszont bizonyos, hogy
az amúgy is nyomorúságos
fizetések lefaragásával járó
egyre húzódó és mélyülõ ro-
mániai gazdasági és pénz-
ügyi válság körülményei kö-
zött, az országban egyre nép-
szerûbbé válik a határokon
túli munkavállalás, fõleg azt
követõen, hogy nemrégiben
maga Traian Basescu állam-
fõ is erre biztatott.

Nagy kereslet 
– bõ kínálat

A munkaügyi tárca nem
igazán szolgál hivatalos ada-

tokkal a külföldi román mun-
kavállalók számát illetõen,
feltehetõen azért sem, mert a
valós szám elhallgatásával
egyben a hazai munkanélkü-
liség tényleges arányait is el-
titkolhatják. A Tjobs álláskí-
náló honlap legutóbbi adatai
szerint azonban csupán az
idei év elsõ felében több mint
hetvenezer román állampol-
gár helyezkedett el külföldön.
A munkahelyet – és nem egy-
szer hazát is – cserélõk közel
fele, mintegy harminckétezer
személy felsõfokú végzettség-
gel rendelkezik. Közülük
ötezren az egészségügyben
helyezkedtek el, több mint
háromezer ötszázan mérnök-
ként háromezren pedig szá-
mítástechnikai szakember-
ként keresik meg kenyerüket.

A nagyszámú érdeklõdõ
miatt egyébként egyre több
honlap kínál külföldi álláso-
kat romániai munkavállalók

számára, a legváltozatosabb
munkaterületeken. Az elfog-
lalható munkahelyek között
egyaránt találni szakképzett-
séget nem igénylõ, illetve fel-
sõfokú végzettséggel elfoglal-
ható posztokat. Ezek száma,
csupán a nyugati uniós or-
szágokban meghaladja az öt-
venezret. Elõbbi kategóriá-
ban elsõsorban idénymunká-
kat kínálnak, legfõképpen a
mezõgazdaságban, az építke-
zésekben, de szép számban
keresnek karbantartót, bolti
eladót, gépkocsivezetõt, a
szakképzetlen romániai
munkaerõ pedig különöskép-
pen szívesen helyezkedik el a
különféle szolgáltatások –
legfõképpen a vendéglátóipar
– területén. A szakképzett,
felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ munkavállalót igen

jól fizetõ állások várják a szá-
mítástechnika, az egészség-
ügy iágazatában, de igen ke-
resettek a romániai mérnö-
kök – mindenekelõtt a táv-
közlésben, a repülõgyártás-
ban és az építkezésekben. Az
itt elfoglalható állásokból bõ-
séges választékot kínál példá-
ul a BestJobs.ro honlap.

Harmincnégyszeres 
fizetés

A hazai nyomorúságos fi-
zetések mellett a külföldön
munkát vállaló román állam-
polgárok zöme azért is in-
kább a határokon túl helyez-
kedne el, mert ott minden
esetben jobbak a munkakö-
rülmények. Különösképpen
igaz ez az orvosok esetében,
akik korszerûen felszerelt, a

legújabb gyógyszerekkel ellá-
tott kórházakban végezhetik
munkájukat. Persze a kül-
földre távozók esetében a
bérszint sem elhanyagolható
szempont. A Romániában
átlagosan havi háromszázöt-
ven eurót keresõ orvos példá-
ul Nyugat-Európában akár a
havi nyolcezer eurót is meg-
kaphatja. A nagyobb tapasz-
talattal, hosszabb praxissal
rendelkezõ szakorvos fizeté-
se Nagy-Britanniában vagy
Svédországban a tíz-tizenkét-
ezer eurót is elérheti.

Ilyen körülmények között
nem csoda, hogy – hivatalos
adatok szerint is – a Románi-
ában nyilvántartott negyven-
ezer orvos közül hatezer már
elhagyta az országot, a száz-
húszezer asszisztens közül
pedig 6800 vállalt munkát a
határokon túl, annak ellené-
re, hogy többüknek nem sike-
rült a szakmájában elhelyez-
kednie.

Az egészségügyön kívül a
legjobban fizetett szakmák a
kõolajiparban, és az építke-
zésekben vannak.

A romániai vendégmun-
kások kedvenc célországai
közé tartozik Németország,
Nagy-Britannia, Ciprus, Gö-
rögország – az ottani, ugyan-
csak súlyos válság ellenére is

–, Spanyolország, Olaszor-
szág és Franciaország. Hazai
állásközvetítõk érdekes tény-
re hívták fel a figyelmet: a
„hagyományos” nyugat-eu-
rópai országok mellett egyre
több román vendégmunkás
érdeklõdik olyan, egzotikus-
nak számító országok iránt
is, mint Kuvait, Afganisztán
vagy akár Kína.

A vendégmunkás 
fantomképe

Szociológusok elkészítet-
ték a román vendégmunkás
„fantomképét” is. Ezek sze-
rint leginkább a huszonhat és
harmincöt éves korosztály tá-
vozik elõszeretettel külföldre.
Nagyrészt családtalan vagy
gyermek nélküli, illetve szak-
képzett vagy felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ sze-
mélyrõl van szó. A házasok
soraiból csupán 49 százalék
szánja el magát a lépésre. Ér-
dekes módon túlnyomó ré-
szük – mintegy hetven száza-
lékuk – férfi. Zömmel nagy-
városokból – elsõsorban Bu-
karestbõl, Konstancából,
Brassóból, Temesvárról, Ga-
lacról, Iaºi-ból, Kolozsvárról,
Bacãuból, Vajdahunyadról és
Piteºti-bõl próbálnak szeren-
csét a határokon túl. 

Külföldre menekül a munkaerõ

Gyulay Zoltán

A Fidesz – és vele együtt
kormányzó szövetségese,

a Kereszténydemokrata Nép-
párt (KDNP) – nemcsak a
magyar politikában ritka bra-
vúrt hajtott végre: a kéthar-
madot meghaladó (a közbe-
szédben csak „alkotmányo-
zónak” nevezett) többséggel
gyõzött a tavaszi parlamenti
választásokon. Orbán Viktor,
aki a rendszerváltozás, azaz
1990 óta megszakítás nélkül
országgyûlési képviselõ, im-
már második alkalommal
alakíthatott kormányt.

Oldalváltás a patkóban

Mielõtt áttekintenénk a
legutóbbi száz nap történése-
it, érdemes némi összehason-
lítást vetnünk ezzel a húsz
esztendõvel kapcsolatban is.
A Fidesz az elsõ nyolc esz-
tendõben a parlamenti patkó
legkisebb frakcióját alkotta;
ideológiáját tekintve pedig át-
politizálta magát a balközép-
rõl a jobbközépre. Kezdetben
a balliberális eszméket hirde-
tõ Szabad Demokraták Szö-
vetségének (SZDSZ) – úgy-
mond – természetes szövetsé-

geseként mutatkozott meg,
de már akkor is külön utakat
járva (ekkor a mostanra
atomjaira hullott Magyar
Demokraták szövetsége kor-
mányzott, koalícióban má-
sok mellett a mostani Fidesz-
eszmetárs KDNP-vel). A kö-
vetkezõ négy év az állampár-
ti örökös Magyar Szocialista
Párt (MSZP) és az antibolse-
vista programot hirdetõ, de a
hatalomba kívánkozó
SZDSZ koalíciója irányította
az országot – ezen idõszak a
Fidesz átpozícionálásával telt
el, nem is sikertelenül.

A harmadik szabad válasz-
tásokon, 1998-ban a Fidesz
gyõzött, bár törékeny koalíci-
óra kényszerült. A viszony
ekkor romlott meg véglege-
sen a kormányba beemelt
MDF-fel, és a hatalomban el-
töltött idõszak alatt alaposan
fölszalámizódott a történel-
mi nevet viselõ, ezúttal kor-
rupcióiról és belharcairól el-
híresült Független Kisgazda-
párt. A szocialisták és az õket
támogató szabad demokra-
ták ügyes agitációval 2002-
ben visszajöttek, hogy a
rendszerváltás óta elsõ alka-
lommal két mandátumot is
kitöltsenek (igaz, ugyancsak

példátlan módon kétszer is
menet közben váltva minisz-
terelnököt) az ország élén.
Lehet, hogy más pártok és
pártelnökök beleroppantak
volna a kétszer egymás után
bekövetkezett vereségbe, a
Fidesz azonban arra össz-
pontosított, hogy megerõ-
södjék.

Narancsszínû ország

Az irányt már jól mutatták
a 2006 õszén megtartott hely-
hatósági választások, ame-
lyeken a 19 megyébõl és Bu-
dapestbõl kizárólag egyetlen
megye és a fõváros maradt
meg kormánypárti kézen: az
ország narancsszínre váltott.
Igaz, ehhez nagymértékben
hozzájárultak a szocialista –
szabad demokrata kormány-
zat botlásai, mint a szeptem-

beri és az októberi tüntetések
brutális megtorlásai (október
23-án az 1956. évi forrada-
lom ötvenedik évfordulóján a
rendõrség példának okáért
lovasrohamot indított, kard-
lapozott, szemmagasságban
gumilövedékeket használt),
amelyekkel kapcsolatban
számos kártérítési pert indí-
tottak, jelenleg pedig parla-
menti vizsgálat folyik.

A Fidesz innen kezdve
akár kényelmesen hátradõlve
is szemlélhette volna az ese-
mények alakulását, különö-
sen azt követõen, hogy már
az MSZP kormányzása ide-
jén látványos vizsgálatok,
rendõrségi letartóztatások és
súlyos ítéletekkel végzõdõ bí-
rósági perek indultak korrupt
szocialista politikusok ellen.
A Fidesz és Orbán Viktor
népszerûsége a kormánypro-

paganda ellenére soha nem
látott magasságokba szökött,
az idei (tavaszi) kiugró gyõ-
zelem jószerivel elõre be volt
programozva.

Töretlen népszerûség

Budapestrõl nézve külön-
leges helyzet, de a politikai
elemzõk számára csöppet
sem szokatlan, hogy az el-
múlt húsz esztendõben gya-
korlatilag már a választások
másnapján megkezdõdik a
kampány a következõre. Ezt
csak súlyosbítja, hogy a tava-
szi parlamenti voksolást Ma-
gyarországon õsszel helyha-
tósági követi, márpedig az
elõzõ négy alkalommal a
polgárok elõszeretettel „bün-
tették” az akkor épp fél éve
kormányzó erõket. Most, az
október 3-án esedékes szava-

záson különleges alkalom-
nak nézünk elébe, mert a
„szokásoktól” eltérõen a ha-
talmon lévõ Fidesz–KDNP
szövetség és Orbán Viktor
népszerûsége – eleddig pél-
dátlan módon – csupán a hi-
bahatáron belül ingadozik.

A fõ rivális az immár
középpártiságáért küzdõ,
korábban nyolc esztendõt
hatalomban töltõ MSZP,
amely minden eszközt meg-
ragad a kormány(pártok) le-
járatására. Legutóbb 100 nap
+ 100 hazugság címmel tar-
tottak értékelõ sajtótájékoz-
tatót, s miközben a tavaszi
kampány során azzal vádol-
ták a Fideszt, hogy nincs is
választási programja, most
azt vetik a szemére, hogy
túlságosan is gyorsan fogott
neki a törvénykezésnek. Va-
ló igaz: a választások óta el-
telt 28 ülésnap alatt a kor-
mányoldal által elõterjesz-
tett 116 döntést – 56 tör-
vényt és 59 országgyûlési
határozatot – hozott a parla-
ment, és megalkotott egy
politikai nyilatkozatot is. 

A jelenlegi ellenzék pusz-
tán azt hagyta figyelmen kí-
vül – hangsúlyozzák az
elemzõk – , hogy a Fidesz az
elmúlt nyolc esztendõ során
számos törvényjavaslatot
nyújtott be, amit a szocialis-
ta–szabad demokrata tan-
dem rutinszerûen lesöpört az
asztalról. Most tehát gyakor-
latilag nincs is más teendõ,
mint ezeket a tervezeteket
elõvenni és leporolni. Egy
olyan idõszakban, amikor
Orbán Viktoréknak a nem-
zetközi gazdasági ellenszéllel
is meg kell küzdeniük. 

Az Orbán-kormány elsõ száz napja

A hazai nyomorúságos fizetések mel-
lett a külföldön munkát vállaló román
állampolgárok zöme azért is inkább a
határokon túl helyezkedne le, mert ott
minden esetben jobbak a munkakörül-
mények. Persze, a sokkal magasabb
bérezés sem elhanyagolható szempont. 

Nem kért, nem is kapott – de nagy
valószínûséggel akkor sem kapott vol-
na ha kér – száz nap türelmi idõt az
új magyar kormány, amely május 29-
én lépett hivatalba. Nem tétovázott,
hanem rögvest törvénykezésbe kez-
dett – a meglehetõsen heterogén ellen-
zék bírálatai közepette.

Munkaterület Havi  bér  (euróban)
KKõõoollaajj-  ééss  ffööllddggáázziippaarr Több mint 5000
EEggéésszzssééggüüggyy 4500–5000
ÉÉppííttõõiippaarr 3500–4000
KKöözziiggaazzggaattááss 2500–3000
EEllaaddáássookk 2000–2500
SSzzáállllííttáássookk 1400–1600
VVeennddééggllááttóóiippaarr 1200–1400
MMeezzõõggaazzddaassáágg 800–1000
GGyyeerrmmeekkggoonnddoozzááss 600–800
SSzzaakkkkééppzzeettlleenn  mmuunnkkááss 500–800

Bérek Nyugat-Európában

A második Orbán-kormány. Balról jobbra Réthelyi Miklós, a nemzeti erõforrások minisztere, Hende
Csaba honvédelmi, Martonyi János külügyi, Matolcsy György nemzetgazdasági tárcavezetõ, Orbán Viktor
kormányfõ, Sólyom László akkori köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Fellegi
Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítója, Fazekas Sándor vidékfejlesztési, Pintér Sándor
belügyminiszter, Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes. 



A napokban azon tûnõdtem: a kormányát-
alakítás vajon kit vagy mit rázott meg leg-
inkább Romániában? Az érintett miniszte-
reket? A kormányt? A kormánykoalíciót?
Az ellenzéket? A bankrendszert? Az állami
alkalmazottakat? A lakosságot? 
Azután csakhamar rájöttem, hogy egyik
sem igaz. Hanem a médiát. De azt alapo-
san. A tévécsatornáktól a megyei napilap-
okon át a legkisebb helyi rádióig nem egy-
szer, nem kétszer, hanem napokon át min-
den hagyományos és hagyománytalan,
írott, mutatott és beszélt médiaforma ön-
tötte magából a legfontosabb hírt: átalakul
a kormány. Lehet, hogy megy X. De az is
lehet, hogy . is. Sõt, Z sem kizárt. És he-
lyettük lesz A, B, C. De az is lehet, hogy
D, E vagy F És mi rejlik az átalakítás mö-

gött? Elõtte, fölötte, mellet-
te, alatta? És miért jobb, ha
mindez ma történik? És mi-
ért nem holnap vagy hol-
napután, miért nem tegnap
vagy tegnapelõtt? És így to-
vább, és így tovább. A ha-
talmas kormányátalakítási

médiapánik nem ismert ha-
tárokat, néhány hír ere-

jéig csupán a nyugat-nílusi vírusok és a
szúnyogok törték meg, és egy ugyancsak
késõn felriasztott kommunikációs kacsa,
miszerint a bulgáriai aranyhomok radioak-
tív, tehát hogyha honfitársaink tízezrei a
nyáron már ott hagyták a fekete-tengerpar-
ti román fürdõhelyeket,
akkor legalább télen ne
folytassák. 
Vajon kinek és minek van
szüksége arra, hogy a ha-
zai média jellegétõl függet-
lenül ennyit foglalkozzon
egy kormányátalakítással,
amelyet a legtöbb országban elintéznek egy
rövid közleménnyel, és minden megy to-
vább a maga útján? A lakosságnak semmi-
képpen, hiszen amint eddig sem érdekelte
mondjuk az elõzõ távközlési miniszter ne-
ve, ugyanúgy közömbös az újabb meg
újabb nevekkel kapcsolatban. A demokrá-
ciának, a közéleti nyitottságnak? Éppen el-
lenkezõleg. A média állandó sürgés-forgása
és fontoskodása a személycserék körül ép-
pen azt a szemléletet sulykolja a tisztelt ál-
lampolgárok fejébe, hogy mifelénk még
mindig a központtól függ minden, soha
nem önmagunktól, továbbra is a csodavá-

rás a fontos, nem pedig a cselekvés. Talán
a nyitottságot és a szabad tájékoztatást jelzi
a kormány átalakításról való szóözön? In-
kább a médiafogyasztók lenézését, hiszen
csak azoknak kell leírni és elmondani öt-
ször vagy tizenötször ugyanazt, akiket tel-

jesen tökkelütöttnek tarta-
nak, akikrõl úgy gondol-
ják, hogy nem értenek az
elsõ szóból. 
Minden kormánynak van
egy programja, azokat a
minisztereket, akik nem
igazodnak hozzá, leváltják.

A valóban demokratikus kormányzati ha-
gyományokkal rendelkezõ országokban egy
kabinetátalakítás ilyen egyszerû. Mint aho-
gyan a kormány mindennapi tevékenysége
sem médiatéma, és csak akkor válik azzá,
ha valamilyen területen nagyon eltér a szo-
kásostól. Ezekben az országokban úgyszin-
tén kevésbé érdekli a médiát, hogy ennek
vagy annak a pártnak a politikusa, az alsó-
háznak vagy a felsõháznak a tagja mit nyi-
latkozott arról, hogy miért kék az ég és mi-
ért zöld a fû, és nem sokat beszélnek általá-
ban az állami intézményekrõl sem. Azok
ugyanis mûködnek. A maguk természetes-

ségében, az állampolgárnak fölösleges is-
mernie a gépezet minden fogaskerekét vagy
– hogy huszonegyedik századiak legyünk –
az adatforgalom minden digitális kapuját,
és foglalkozhat a saját dolgaival.
A minap a Székelyföld egyik falujában a
bérlõ négykerék-meghajtásos terepjárójával
szándékosan agyongázolt húsz juhot, mert
azok a már learatott területen legeltek. Az
állatok – mondotta – mikroorganizmusok-
kal szennyezik a talajt és ezért sokkal töb-
bek kell költenie vegyszerekre. Nagyon kí-
váncsi lettem volna, mit ír a hasonló tettek-
kel kapcsolatban az állatvédelmi törvény.
Mit szólnak hozzá az állatvédõk. Mit mon-
danak a szakemberek a legeltetés és a mik-
roorganizmusok kapcsolatáról. Hogyan vé-
lekedik és hogyan cselekszik az a székely
faluközösség, amelynek hagyományos ön-
rendelkezésérõl olyan szépen tudunk öm-
lengeni. Vagy mit mond az igazságszolgál-
tatás az önbíráskodásról. 
Minderrõl azonban nem sokat tudtam
meg. Annál inkább a bukaresti kormány-
alakításról. Nagyon aggódtam, hogy nem
fog sikerülni. És akkor mi lesz velünk? De
sikerült. 
A bárányok pedig hallgatnak. 

1656-ban Erdélyben teológia és világi tudományok, Biblia és is-
kola egyaránt nélkülözhetetlenek a veszedelem elhárításához. 
Tehát, amint a Teremtés könyvének Apáczai által hivatkozott
verse bizonyítja: iskolákra van szükség, gondolkodó magyarokra,
akik elûzik határainkról a bajt, török dúlástól, német fosztogatás-
tól, hódoltságtól, hódolástól óvják, mentik hazánk.
Nagy bajban Isten nevét hívja segítségül Apáczai – és: iskolát
alapít.
Félreértette a Biblia szövegét?
Séth szavait iskolateremtõ cselekedetnek értelmezni roppantul
evilági gondolat; a hallgatóság soraiban helyet foglaló tudós teo-
lógusok egynémelyike okkal felháborodottan vonhatta össze
szemöldökét. Sokaknak az sem tetszett: matézist, fizikát tanítot-
tak Kolozsvárott, magyar nyelven földi tudományokra, evilági
jártasságra oktatták, nevelték a hallgatókat, s tette mindezt Apá-
czai kezében Bibliával, ajkán az Úr nevét segítségül hívó szóval.
Segítségül hívta az Úr nevét: felépült Kolozsvárott a kollégium.
Tanított: betûértõkbõl olvasni tudókat nevelt.
Nevelt: a Biblia szellemében formált hallgatóiból eretnekeket.
... Hamvas Béla 1936 derekán a világ válságos állapotáról gon-
dolkodik. A világválság okait, eredetét és távlatait kutatja, tárgyi-
lagos pontossággal lajstromozza a tudomány, a politika, a társa-
dalmi mozgalmak eredménytelenségeit, félmegoldásait, kudarca-
it; tudományos pontossággal értekezik az emberiség megmenthe-
tetlenségérõl. 

Genezis. Szigethy Gábor elõszava Hamvas Béla: 
A világválság címû könyvéhez 

A bárányok hallgatása
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A demokrácia, állítólag, hosszadalmas tanulási folya-
mat. A butuska népek kipróbálják az összes defektes,
zsákutcás lehetõséget, fasizmust, diktatúrát, banánköz-
társaságot, operettkirályságot, amíg végül a saját káru-
kon okulva eljutnak az egyedül üdvözítõ paradisumba.
Ezekkel az évszázadokon áthúzódó folyamatokkal, sok
generációt felölelõ társadalomfejlõdési elméletekkel
csak az a bajom, hogy, mint mindenkinek, csak egy
életem van. És senki nem ígér garanciát, hogy az uno-
káknak jobb lesz. Illetve, sokan is ígérik, de már régen
nem hiszek nekik. Általános történelmi tapasztalatok-
ból leszûrhetõ tanulság, amennyiben létezik ilyesmi. 
A magyar társadalom ráunt kicsit az elmúlt húsz év-
ben a demokráciának erre a váltógazdálkodásos for-
májára. Hogy az egyik által ásott gödröket a másik be-
temette, s amit a másik épített, azt az egyik lerombol-
ta. Értelmetlen hülye viták, megosztottság jellemezte a
tanulás két évtizedét. Most a Fidesz ennek folyomá-
nyaképp kapott egy akkora többséget a közhatalom-
ban, hogy attól koldul. Természetesen kellett ehhez az
elõzõ nyolc év böszmesége, korruptsága és hibáinak
tömkelege, de ettõl most eltekintünk.
Egy ország irányítása, bármily kicsiny és jelentéktelen
az adott territórium, megköveteli az egységet és az
összetartást. Nincs azzal semmi baj, hogy fess köztár-
sasági elnököt választottak, belepiszkáltak az alkot-
mányba, a közhivatalok élén fejcserék történtek, min-
den hatalom jutalmazza hûséges, megbízható katoná-
it. De, mintha, a rendszer éppen kitermelné a párt- és
vezérhû arctalanok tömegét. Nincs egy önálló karakter
az új elitben, nem hangzik el egyetlen eredeti gondo-
lat. Nincs vita, nem ütköznek érdekek, nincs kérdés,
amire nem lenne egyhangú a válasz. Mintha mindenki
ugyanazt a végtelen zsolozsmát mondaná. Mindenki
ugyanazzal a technikával nyomja a semmit, a lózun-
gokat, ahogy a beleépített távirányító mozgatja. 
A blogális világban droidnak és klónnak nevezik
ezeket az arcokat. Fölnõtt egy nemzedék, amelynek
a Csillagok háborúja az Iliász meg az Odüsszeia
(utóbbiak hõsköltemények az emberiség õs- és óko-
rából). Droid a gépkatona, a klón pedig az ember
hasonlatosságára létrehozott másolat. Mindkettõ hi-
bátlanul végrehajtja a parancsokat – és nem gondol-
kodik. Bizonyos szempontokból egyszerûbb és haté-

konyabb a rendszer, a fény sebessé-
gével végigfut a hálózaton az utasí-
tás, egyszerre mozdul minden
elem, nincs hezitálás, késlekedés.

De ha lebénul a központ, vagy hiba
támad a kommunikációs hálózatban,

akkor a droidok és a klónok meg-
állnak. A fémváz és az élõ szövet,
agy nélkül, önálló cselekvésre

képtelen.Krebsz János
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A demokratikus 
országokban nem sokat
beszélnek az állami
intézményekrõl.
Azok ugyanis mûködnek.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha kevesebbed van, kevesebb miatt kell 
aggódnod.” Buddha

Státus

Megmenthetetlen

Droidok 
és klónok

A nap címe. Az állampolgárok az állam
ellen, Ovidiu Nahoi, Adevãrul.

Magyarázat. Szívünknek kedves témát ír
meg Nahoi, a kormányátalakítás helyett
magunk is ezzel foglalkoztunk volna szí-
vesebben. Az Adevãrul vezércikkírója sze-
rint a múlt hét legnagyobb eseménye nem
a kormányátalakítás volt, hanem az, hogy
„az állampolgárok megnyertek az állam
ellen egy fontos csatát, amikor a kormány
bejelentette, hogy megváltoztatja a félmil-
lió embert megalázó sürgõsségi kormány-
rendelet alkalmazási módozatait”. A ro-
mán sajtó nagy rajongásában elfelejti meg-
említeni, hogy ebben a fõ érdem az
RMDSZ-é, fõleg a kormányszinten a kér-
dés rendezését a kezébe vevõ Markó Bé-
láé. Az RMDSZ mondta ki elõször, hogy
az inkriminált kormányrendelet nem meg-
oldás (még csak nem is alkotmányos, ami
nem csoda, miután az alkotmányjogász
Boc V miniszterelnök annak találta...) S
ha emlékszünk, a nyugdíjtörvény esetében
is az RMDSZ volt az, amely ellenezte a
kis nyugdíjak csökkentését. Legalább mi
figyeljünk oda.

Erõszak. Végzetes jelenségrõl ír Cristian
Tudor Popescu a Gândul vezércikkében.
Egyre több rendõr esik bûnözõk erõszaká-
nak áldozatává, általában, egyre több
gyermek és felnõtt, nõ és férfi esik erõszak
áldozatává. „A tekintély felbomlásának je-
lensége a csúcspontjához közeledik. És ki-
vált egy másik jelenséget, még iszonyato-
sabbat: a humánum felbomlását az egész
társadalom szintjén. Egy olyan országban,
ahol az állam elnöke ittasan vezet autót, a
lefejelést és az arculcsapást hirdeti, ahol a
sajtót veszélynek tekintik a nemzetbizton-
ságra nézve, ott az állampolgárok válnak a
legnagyobb veszéllyé embertársaik bizton-
ságára. A legmagasabb szinten éveken át
meghonosított gazemberség rezonancia
révén felszabadítja ennek a népnek a leg-
mélyebb tartalékait agresszivitásból és bel-
sõ rútságból. Még mielõtt végezne velük a
kormány, a románok sietnek végezni egy-
mással.” 

A nap álhíre. Emil Boc blogozni kezdett,
s már az elsõ bejegyzésében bevallotta,
hogy az idén már több mint két újabb kor-
mányátalakítást nem vállal. 
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Baloga-Tamás Erika, Totka László

Mondhatni viharban vál-
tott kormányost a Boc-

kabinet, miután hat minisz-
terét menesztette múlt hét
végén. A vezetõcserén át-
esett tárcák között olyanok is
vannak, melyek különösen
fontos szerepet játszhatnak a
gazdasági válság által megté-
pázott ország talpraál-
lásában: mint például a
pénzügy-, gazdasági vagy
éppen mezõgazdasági mi-
nisztériumok. A kormányta-
gok leváltása árnyékot vetett
Romániára: a döntést meg-
sínylette a lej is, mely kéthó-
napos mélypontra esett a
hétvégén, a külföldi elemzõk
pedig kivárásra intenek min-
den, az országgal folytatott
befektetést illetõen. Míg az
ÚMSZ-nek nyilatkozó köz-
gazdászok és vállalkozók
úgy látják, a személycsere
egy kényszerlépés volt, mely
elsõsorban a közvélemény
megnyugtatását szolgálná, a
döntéshozatalban részt vevõ
közszereplõk szerint az átál-
lás zavartalan lesz.

Sebastian Vlãdescut
Gheorghe Ialomiþianu váltja
a Pénzügyminisztérium
élén, aki korábban a parla-
ment költségvetési-, pénz- és
bankügyi bizottságában alel-
nöki tisztséget töltött be. „A
testület továbbra is változat-
lanul teszi a dolgát – vála-
szolta Erdei Doloczki István
képviselõ, a költségvetési bi-
zottság tagja arra a kérdé-
sünkre reagálva, hogy a
testület munkáját mennyire
befolyásolja majd a személy-
csere. – Több mint valószí-
nû, hogy a kormánypárt, il-
letve Demokrata–Liberális
Párt helyettesíteni fogja egy
másik képviselõvel az alel-
nökurat, mivel õ miniszter-
ként nem vehet majd részt a
bizottság ülésein.” A képvi-
selõ szerint erre annál is in-
kább szükség lesz, mert az
ellenzék nagyobb számban
van jelen a testületben –
Ialomiþianunak ezért eleve
nehéz lesz álláspontját meg-
védenie.

„Régi motorosok”  

„A kormány hatékonysága
elég alacsony volt ahhoz,
hogy valóban szükség legyen
változtatásokra – fejtette ki
véleményét a kormányátala-
kítás kapcsán Juhász Jácint
közgazdász, a kolozsvári
Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdasági és
Gazdálkodástudományi Ka-
rának dékánhelyettese, aki
nem látja, hogy a jelenlegi
cserék hogyan oldhatnák
meg azokat az elvárásokat,
melyeket a privátszféra és a
nemzetközi intézmények tá-
masztanak Romániával
szemben. „Többszörösen is
elmarasztalták a volt kor-
mányt, hogy a gazdaságélén-
kítõ tevékenysége a zéróhoz
közelített. Az a gond, hogy
az új személyekkel kapcsolat-
ban nem látni azt a friss gaz-
daságpolitikát, amire szük-
ség volna, hisz mindazok,
akik az új tisztségekbe kerül-
tek régi motorosok olyan ér-
telemben, hogy már hasonló
jellegû funkciókat elláttak. Új
típusú kezdeményezés nélkül
nem tudom, mitõl alakulhat-
nak jobban a gazdaságpoliti-
kai és a gazdaságélénkítõ
programok. Nem létezik egy

olyan, akár technokrata kor-
mányzáshoz közelítõ szakér-
tõi gárda sem, amely képes
lenne valamilyen komolyabb
változtatást véghezvinni” –
összegezte Juhász.

Tánczos Barna államtitkár
az ÚMSZ-nek elmondta: a
mezõgazdasági minisztéri-
umban mindenképp elõnyt
jelent, hogy a most hivatalba
lépõ Valeriu Tabãrã koráb-
ban már volt a tárca élén, így
belülrõl ismeri a rendszert és
jobban rálát a prioritásokra
is. Itt már szombat reggel
egyeztettek az új munka-
módszerrõl, kisebb átalakítá-
sokról, ami elsõsorban a fel-
adatkörök leosztását jelenti.
Mint megtudtuk, a küszöbön
álló változások Tánczost sze-
mélyesen is érintik, mivel a
következõkben az õ államtit-
kári feladatkörébe fog tartoz-
ni a tárca menedzsmentje is.
Az államtitkár szerint a régi-
új miniszter tovább fogja vin-
ni azon nemzetközi kapcso-
latokat amelyeket elõdje el-
kezdett – ugyanakkor remé-
nyét fejezte ki, hogy a meg-
kezdett reformfolyamatok
folytatódhatnak, és hogy az
uniós pénzek lehívásának és
leosztásának elvei változatla-
nul jutnak érvényre.

Lépés – kényszerbõl?

„Szerintem nem magukkal
a miniszterekkel volt gond.
Ez nem azt jelenti, hogy elé-
gedett lettem volna a munká-
jukkal, hanem azt, hogy a
váltás fölösleges lépés volt,
tehát egyáltalán nem vagyok
meggyõzõdve arról, hogy
akik most odakerültek azok
jobbak lesznek elõdjeiknél –
nyilatkozta megkeresésünkre
Kurkó János György, a Szé-
kelyföldi Vállalkozók és
Egyesületek Szövetségének
(SZVESZ) elnöke, aki úgy
látja, a rendszerrel, a gazda-
ságpolitikával van óriási baj,
ezen kellett volna változtatni
már néhány évvel korábban,
2008-2009-ben, a választások
idején. Ezt a cserét meglátása
szerint a közvélemény meg-
nyugtatására eszközölték,
amikorra elmérgesedett a
helyzet.

Kurkó ugyanakkor biza-
kodó, reméli, hogy az új
pénzügyminiszter körülte-
kintõbb lesz ebben a gazda-
ságilag kényes idõszakban.
„Úgy gondolom, mivel
Ialomiþianunak is volt al-
kalma végignézni elõdje
munkáját és felmérni a köz-
hangulatot, akad néhány

pont, ahol ezek alapján vál-
toztatni fog, sõt igyekszik
majd elkerülni ugyanazo-
kat a hibákat.” Kurkó vál-
lalkozóként azt tartja a leg-
fontosabbnak, hogy ne vál-
toztassák meg a 16 százalé-
kos adókulcsot, és az áfát
állítsák vissza a korábbi
szintre. „Az igazság az,
hogy ebben az ínséges idõ-
szakban nem ildomos sokat
elvárni egy olyan kormány-
tól, amelynek amúgy sincs
mibõl adnia. Kérésünk még
annyi lenne, hogy bármi-
lyen módosítást eszközöl,
azt lehetõleg ne máról hol-
napra tegye, mert így is na-
gyon nehéz lépést tartani a
változásokkal” – összegez-
te véleményét a SZVESZ
elnöke.

Külföldi fejcsóválás

A Bloomberg által figyelt
húsz fejlõdõ ország valutája
közül az elmúlt napokban a
lej viselkedett a leggyengéb-
ben, miután a miniszterek
leváltásának köszönhetõen
másfél hónapos szintre zu-
hant vissza az árfolyama. A
tekintélyes gazdasági médi-
um által megszólaltatott be-
fektetési tanácsadók a lej el-
adását szorgalmazták –
egyesek szerint nincs messze
a román fizetõeszköz 4,4 le-
jes euróárfolyama. A Brown
Brothers Hairman & Co. ár-
folyamstratégája arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy „a
körvonalazódó új valutaala-
pi kölcsön is veszélybe kerül-
het, ha az új pénzügyminisz-
ter nem elég elkötelezett a
megszorító intézkedések
mellett.”

A londoni Nomura
International elemzõje aggo-
dalmának adott hangot, ami-
ért pusztán politikai megfon-
tolásból leváltották a „meg-
lehetõsen hatékony min-
isztereket”. A Saxo Bank
koppenhágai közgazdásza bí-
zik abban, hogy a kormány-
átalakítás nyilvánvalóan ne-
gatív tényét pozitívra változ-
tatja majd az újonnan kineve-
zettek teljesítménye. 

Röviden Kormányosváltás viharbanFélúton a hitel

Október végéig megérkez-
het Románia Világbanktól
felvett kölcsönének újabb,
360 millió eurós részlete –
nyilatkozta François
Rantrua, a pénzintézet ro-
mániai fõtárgyalója a
Bloombergnek. Szerinte a
Pénzügyminisztérium kép-
viselõi napokon belül meg-
állapodnak a szerzõdés
részleteirõl, ám a hitel
nagyban függ a nyugdíj- és
az egészségbiztosítási rend-
szer módosulásaitól.

Fizet a Zöld ház

Szeptember 15-étõl számít-
hatnak a kifizetésekre a
Zöld ház programban sike-
resen résztvevõ pályázók –
jelentette be tegnap Borbély
László környezetvédelmi
miniszter. Bár a mintegy
8800 szerzõdés átvizsgálása
idõigényes, a gyorsabb ügy-
intézésrõl tíz új munkaerõ
gondoskodik. „Örvendek,
hogy az erdélyi megyék or-
szágos szinten az elsõ tíz
helyen szerepelnek” – fejtet-
te ki a tárcavezetõ.

Apadó fizetések

Hatvanhét lejjel, azaz  4,7
százalékkal csökkent az át-
lagfizetés nettó összege Ro-
mániában júliusban az elõ-
zõ hónapi szinthez képest –
írta az Országos Statisztikai
Hivatal közleményére
hivatkozva az Agerpres. Az
1868 lejes (átlagos) bruttó
jövedelem 4,3 százalékkal
lett kisebb egy hónap alatt.
Míg a legmagasabb kerese-
teket a pénzügyi szolgálta-
tások szektorában mérték,
legkevesebbet a vendéglátói-
pari alkalmazottak vihettek
haza hó végén.

Közös Nabucco

A Nabucco gázvezetéket il-
letõ közös álláspont kidol-
gozásáról tárgyalnak Romá-
nia és Bulgária gazdasági
minisztériumai lévén a pro-
jekt mindkét ország számá-
ra elsõdleges fontosságú –
írta a Mediafax az illetékes
tárca közleményére hivat-
kozva. Ugyanakkor az Eu-
rópai Fejlesztési és Újjáépí-
tési Bank az Európai Befek-
tetési Bankkal, illetve a Vi-
lágbankkal közösen tegnap
aláírták a vezeték négymilli-
árd eurós finanszírozásának
szándéklevelét.

Szigorítana az Unió

Az Európai Uniós tagál-
lamok pénzügyminiszterei-
nek találkozója elõtt Olli
Rehn valutaügyi biztos azt
követelte, hogy a jövõben
gyorsabban és egyszerûbben
lehessen bírságokat kiszabni
a deficitcélokat be nem tar-
tó országokra – írta a Die
Weltre hivatkozva a vg.hu.
Szerinte a szankcióknak kö-
zel automatikusaknak kell
lenniük, amelyre azok szá-
míthatnak, akik a szabályo-
kat ismételten megszegik,
ezzel kockázatnak téve ki
európai partnereiket. 

ÚMSZ

A román jegybank eddi-
gi kiváló pénzügyi visel-

kedését dicsérte Jean-Clau-
de Trichet, az Európai Köz-
ponti Bank elnöke, aki a
pénzintézet fennállásának
130 éves évfordulója alkal-
mából látogatott Bukarest-
be. Az elöljáró hangsúlyoz-
ta: a Román Nemzeti Bank
(BNR) pénzügyi felügyeleté-
vel a nehéz helyzet ellenére
stabilitást hozott az ország
számára, és ugyanakkor arra
ösztönözte a kormányt,
hogy ne késlekedjen a gaz-
daságot érintõ bátor dönté-
sek meghozatalával.

„Egyéb országokhoz ha-
sonlóan Románia gazdasága
is nagyon megsínylette a

pénzügyi világválságot. Az
ebbõl való kilábalást az Eu-
rópai Unióval, illetve a
Nemzetközi Valutaalappal
kötött pénzügyi megállapo-
dás segíti – ehhez fiskális,
pénzügyi és strukturális re-
formokra van szükség” – fo-
galmazott az európai bank-
vezér. 

A gazdaságpolitikai hibák
kijavítása a világon minde-
nütt fájdalmas folyamat,
mely a közvélemény számá-
ra nehezen érthetõ. Romá-
nia hosszútávú, fenntartható
fejlõdése ezen döntések ko-
herenciájától függ, ezt a ko-
herenciát pedig a következõ
években az euróövezethez
való csatlakozás biztosíthatja
– fejtette ki az ünnepségen
való felszólalásában Mugur

Isãrescu, a BNR kormány-
zója. Véleményével össz-
hangban nyilatkozott Trichet
is, aki hangsúlyozta, hogy az
egészséges és stabil fiskális
politikáknak nincs érvényes

alternatívája: ez az egyetlen
járható út ahhoz, hogy az or-
szág gazdasága középtávon
helyreállhasson. A pénzügyi
szakember szerint ezt idõben
meghozott reformokkal le-

het elérni, mely a konvergen-
ciaprogram megvalósulását
segítheti – ugyanakkor lénye-
ges, hogy az összes gazdasá-
gi szereplõ aktívan támogas-
sa ezt a folyamatot.

1880-as alapításakor a
BNR a világon létezõ tizen-
hatodik nemzeti banknak
számított.

A hétvégi jubileumi ün-
nepségek érdekes színfoltja
volt Mugur Isãrescunak a
jegybank tevékenységét be-
mutató elõadása, melyet az
elnök egy húsz évvel ezelõtti
felszólalásával indított. A
kormányzó mandátuma ele-
jérõl származó kijelentése,
miszerint „az IMF-hitel úton
van, de az ország letért az
útról” különös aktualitást
vitt a rendezvénybe. 

A kormányzati személycserék miatt könnyen zátonyra futhat a román gazdaság törékeny „flottája”

Trichet nem gyõzte dicsérni Isãrescut

F
o

tó
k
: 

a
rc

h
ív

Mugur Isãrescu és Jean-Claude Trichet egyaránt a stabilitás hívei
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Sike Lajos

Megkongatták a vészharango-
kat Szatmár megyében: pár

nap leforgása alatt tizennyolc is-
kolaigazgatót és aligazgatót vál-
tottak le a térségben. Az érintettek
egy része és több helyi önkor-
mányzati politikus úgy véli, a le-
váltások mögött politikai okok
húzódnak, és az elbocsátott intéz-
ményvezetõket  a nagyobbik kor-
mánypárt, a PD-L „pártkatonái-
val” helyettesítik. Ezt a vélekedést
erõsíti a Halmiban szolgálatot tel-
jesítõ Sárosi Tibor aligazgató ese-
te, aki állítja: közölték vele, hogy
ha a továbbiakban a demokrata-li-
berálisok zászlaja alá áll, akkor a
szomszédos Kökényesden igazga-
tó lehet. Incze Lajos, Halmi pol-
gármestere tegnap a Szatmár me-
gyei önkormányzathoz fordult és
jelezte: a helyi testület nem járul
hozzá Sárosi leváltásához. Az ön-
kormányzat döntését a helyi lako-
sok aláírásgyûjtéssel igazolják:
háromszáz csatlakozó vélte úgy,
ragaszkodik az eddigi aligazgató-
hoz. A megyei önkormányzat teg-
napi ülésén részt vett Radu
Giurca prefektus is: neki azt üzen-
ték Halmiból a tiltakozók, ha a
követelésüknek nem lesz foganat-
ja, a prefektúra épülete elõtt de-
monstrálnak a továbbiakban.

Hasonló helyzet alakult ki
Nagykárolyban, a helyi elméleti
líceumban: az igazgatócserét itt is
a tantestület és a szülõk tiltakozá-
sa követte, a frissen kinevezett
Radu Ciocotisan egy nap után
kénytelen volt lemondani.

Vámfaluban a liberális polgár-
mester, Vasile Corodan emelt szót
az intézményvezetõk cseréje el-
len, Gheorghe Jurchiº, Csehál ön-
kormányzati vezetõje szintén
csatlakozott a tiltakozók sorához.
Az elmúlt napokban olyannyira
elmérgesedett a pártpolitikai konf-
liktus a megyében, hogy híre ter-
jedt, Szatmárnémetiben a Köl-
csey Ferenc gimnázium vezetõje
is politikai játszmák áldozata lesz.

Érdekek és rémhírek

Csehi Árpád, a megyei önkor-
mányzat RMDSZ-es elnöke a so-
kasodó panaszok miatt tegnap
azonnali hatállyal összehívta a

polgármestereket és más, iskola-
ügyben illetékes tisztségviselõket.
A megyei tanács elnöke „elfogad-
hatatlannak” minõsítette mind-
azt, ami igazgatócsere címén az
elmúlt napokban történt. Csehi
úgy vélte, ez az eljárás ellentétes a
kormány által szorgalmazott de-
centralizációval: így nem nõ, ha-
nem csökken a helyi önkormány-
zatok hatásköre. Csehi álláspont-
ját kiegészítette Szatmárnémeti
polgármestere, Ilyés Gyula, aki
felháborítónak tartotta, hogy a
fenntartókat kizárták a döntésho-
zásból. Radu Giurcã prefektus
tegnapi tárgyaláson úgy nyilatko-
zott, nincs tudomása a sérelme-
zett ügyek hátterérõl, mert sza-
badságon volt, és csak a tegnap
tért haza. Dacára annak, hogy a
vitatott intézkedések mögött a
megyei tanfelügyelõség áll,
Mariana Popa fõtanfelügyelõ
más irányú elfoglaltságaira hivat-
kozva nem vett részt az megyei
önkormányzat által kezdeménye-
zett egyeztetésen.

Új törvényre várnak

Király András, az oktatási mi-
nisztérium államtitkára az ÚMSZ

megkeresésére elmondta: a szat-
mári konfliktussorozat több csa-
tornán is begyûrûzött már a szak-
tárcához, és Daniel Funeriu tárca-
vezetõ álláspontja világos: nincs
helye politikai döntéseknek ilyen
horderejû ügyekben. Az államtit-
kár szerint felesleges és káros pá-
nikot kelteni, mert  Szatmár me-
gyében sem etnikai, sem politikai
indok nem állt az igazgatócserék
mögött. „Az érvényes jogszabály-
ok szerint azok az intézményve-
zetõk, akik nem versenyvizsga ré-
vén töltik be a tisztségüket, évente
köthetnek menedzseri szerzõdést,
amelynek érvényessége szeptem-
ber 1-jétõl a következõ év augusz-
tus 31-ig tart” – ismertette a jog-
szabályt Király András, aki sze-
rint az lenne a kívánatos, hogy az
ilyen jellegû szerzõdéseket ne hos-
szabbítsák meg több alkalommal,
mert ez a versenyvizsgarendszer
kijátszására alkalmas kiskapu. Ar-
ra a kérdésre, ki felelõs az elma-
radt versenyvizsgákért, az érintett
iskolaigazgatók, vagy a vizsgázta-
tó hatóság, az államtitkár egyér-
telmû választ adott. „Három éve
nincs megfelelõ versenyvizsgázta-
tás, és azért nincs, mert az oktatá-
si tárca az új tanügyi törvényre

vár. Amíg nincs új törvény, nincs
vizsga, és elismerem, ez az állapot
lehetõséget teremt a visszaélések-
re” – fogalmazott Király. Hozzá-
tette, Daniel Funeriu tájékoztatást
kért a megyei tanfelügyelõségtõl a
szatmári ügyekben, és figyelmez-
tette a fõtanfelügyelõt jogszabályi
kötelezettségeire.

Szezonviták országszerte

A Szatmár megyeihez hasonló
konfliktusok bontakoztak ki az
utóbbi napokban országszerte. A
Gorj megyei tanfelügyelõség köz-
leményben jelezte, hogy hiába
neveztek ki három igazgatót
gyors egymásutánban Leleºti
község iskolájába, mindhárom je-
lölt gyorsan visszalépett. A tanfel-
ügyelõség szerint a helyi PSD
gyakorol nyomást az érintettekre.
Vâlcea megyében ezzel szemben
a PSD-s jelölteket szorították hát-
térbe – a hírek szerint – a PD-L-s
ellenjelöltek. A konfliktusok
„szezonális” jellegét – amelyre
Király András nyilatkozatában
utalt – erõsíti, hogy tavaly szep-
temberben Arad és Kolozs me-
gyében vált politikai kérdéssé a
kinevezések ügye. 

Leváltások pártalapon? Röviden

Romániában találkoztak 
a meteorológusok

Tegnap kezdõdött Szebenben a hatodik Eu-
rópai Meteorológiai és Hidrológiai Konfe-
rencia, amelyen negyven országból több
mint 350 meteorológiai, illetve hidrológiai
szakember vett részt. Az eseményen felszó-
lalt Borbély László környezetvédelmi mi-
niszter is, aki ismertette Romániának a
2010–2035-ös idõszakra érvényes árvízvé-
delmi stratégiáját. Borbély felszólalásában
elmondta, hogy rendkívül szélsõséges idõ-
járással küzdött Románia idén, június 12.
és augusztus 18. között mindennap sárga
vészjelzés kibocsátására volt szükség.  Mi-
vel várhatóan a továbbiakban is hasonló
légköri jelenségek határozzák meg a hazai
idõjárást, júliustól Románia is rákapcsoló-
dott egy olyan globális szatellithálózatra,
amely révén pontosabb meteorológiai
prognózis adható. Az ország több mint 50
millió dollárt fektetett be nyolc nagyteljesít-
ményû radar vásárlásába, amelyek nagy-
ságrendekkel hamarabb jelzik a szélsõséges
idõjárás-változást. Az ország évente 1,9
millió eurót fizet azért, hogy hozzáférése
legyen a globális elõrejelzõ hálózathoz

Pótfelvételi a PKE-n

Pótfelvételit hirdet a Partiumi Keresztény
Egyetem tizenegy alapszakra és öt mesteri
programra. Az õszi felvételiidõszakban, be-
iratkozási díj nélkül jelentkezhetnek a pót-
érettségizõk, illetve a továbbtanulást válasz-
tó diplomások.  Az egyetem tájékoztatása
szerint a tandíjas helyeken lehetõség van
tandíjtámogatás elnyerésére, amely a tandíj
jelentõs részét fedezi! A tandíjas és ingye-
nes helyekre való besorolás évenként módo-
sul a hallgatók tanulmányi eredményei sze-
rint, így a továbbiakban lehetõség van tan-
díjas helyrõl átkerülni ingyenes helyre. Be-
iratkozni szeptember 13–23. között lehet.
Az alapszakokra szeptember 24-én, a mes-
teri képzésre szeptember 25-én felvételiz-
hetnek a jelentkezõk.

Rosszak az egészségügyi mutatók

Az európai átlaghoz képest Romániában
magas a gyermekhalandóság és a fertõzõ
betegségek következtében elhunytak ará-
nya. A napokban nyilvánosságra hozott, a
Világbank támogatásával készített egész-
ségügyi minisztériumi felmérésbõl kiderül,
hogy különösen aggasztó a vidéken, rossz
körülmények között élõk helyzete. A gaz-
daságilag elmaradott térségekben például
csak a lakosság 13 százaléka  jut vezetékes
vízhez (ez az arány a legalacsonyabb az
Európai Unióban). A legtöbben még min-
dig  szív- és érrendszeri megbetegedések
következtében halnak meg Romániában. A
halálozási rátát a statisztikai adatok alap-
ján továbbá a daganatos betegségek, a lég-
zõszervi és az emésztõrendszeri megbete-
gedések rontják. 

Meghalt egy táborozó kisfiú

Megtalálták a holttestét annak a 13 éves fi-
únak, aki vasárnap tûnt el a costineºti-i gye-
rektáborból. Nicolae Coitu, a costineºti-i
vízimentõk parancsnoka elmondta: a holt-
test a víz fenekén volt körülbelül öt méterre
a partszakasztól, egy olyan területen, ahol
a víz mélysége körülbelül 2,5 méter. A pra-
hovai fiú egy hetet töltött a táborban, és
hétfõn kellett volna hazaindulnia. A rend-
õrség szerint a gyerek három társával
együtt elszökött a táborból, és egy olyan he-
lyen fürödtek, ahol nem volt vízimentõ-el-
lenõrzés. A viharos idõjárás miatt a fürdés
aznap az egész partszakaszon tilos volt.

Konferencia az öngyilkosságról

A Segítõk Baráti Köre és a Familia Család-
segítõ Centrum szeptember 10-én, az ön-
gyilkosság-megelõzés világnapján 16 órai
kezdettel kerekasztal-beszélgetést szervez
az öngyilkosságról Marosvásárhelyen, a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében. 

ÚMSZ

A pótérettségin sem szerepel-
tek jól a maturandusok: a je-

lentkezõknek mintegy harmada
vizsgázott sikeresen. Daniel
Funeriu értékelésében úgy nyi-
latkozott: a rossz eredmények
azt jelzik, hatékony a tanügyi re-
form, az idén nem volt mód a
visszaélésekre. A tárcavezetõ fi-
gyelmeztetett: jövõre is az a cél,
hogy az érettségi vizsgán a diá-
kok reális tudását mérjék fel, a
vizsgáztatás módja ellenõrizhetõ
és átlátható legyen. Oana Badea,
a tanügyminisztérium szóvivõje
elmondta: a következõ tanévtõl a
minisztérium ellenõrzi azokat a
középiskolákat, ahol az idei
eredmények nem érték el az or-
szágos átlagot. A szaktárca ha-
marosan közleményben tájékoz-
tatja a megyei tanfelügyelõsége-

ket, melyek az „átvilágításra” vá-
ró intézmények. Az idei érettségi
tapasztalatai alapján a miniszté-
rium további szigorításokat vezet
be jövõre. Két érettségi vizsga-

idõszakot köteles például ki-
hagyni az, akit a következõ meg-
mérettetésen puskázáson kap-
nak. Vagyis: ha valaki júniusban
megszegi a vizsgaszabályokat,

az sem õsszel, sem a 2012-es jú-
niusi érettségin nem vehet részt.
A vizsgák tisztasága érdekében
jövõre az érettségin megfigyelõ-
ként részt vehetnek a civil szer-
vezetek képviselõi és a szülõk is.
A tanügyminisztérium a napok-
ban nyilvánosságra hozta a
2011-es érettségi menetrendjét: a
záróvizsgára 2011. május 23. és
27. között lehet jelentkezni, a
maturandusok számára a tanév
május 27-én ér véget. A kompe-
tenciavizsgákra nem évközben,
hanem június folyamán kerül
sor: június 13. és 17. között a di-
gitális ismereteket mérik fel, jú-
nius 20. és 23 .között pedig a
nyelvi készségeket ellenõrzik.
Június 27-én román, 28-én ma-
gyar írásbelin, június 29-én a
szakirányú tantárgyból, július 1-
jén pedig a választott tantárgy-
ból vizsgáznak a végzõsök. 

Jövõre szigorítják az érettségit

Hadat üzentek az érettségi csalásnak az idén

Ellenségesen fogadták tegnap a szatmárnémeti
Aurel Pop Mûvészeti Líceum új igazgatóját
azon a találkozón, amelyen az új intézményve-
zetõ mutatkozott be a szülõknek és a tanárok-

nak. Utóbbiak nehezményezték azt, hogy sze-
rintük Szabo Marcel politikai alapon került az
iskola élére, a döntésbõl a tanfelügyelõség ki-
hagyta a szülõi bizottságot. 

Nem kell az új igazgató a szatmárnémeti mûvészeti líceumban sem

Fotó: ÚMSZ/archív
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Baló Levente

Történészkánt hogyan,
milyennek látta a bécsi
döntésrõl az OSA Archí-
vumban készült kiállítást?
– Gazdag anyagot mozgat
meg, közte jó néhány eddig
nem ismert, de izgalmas
fényképpel, amelyek, külö-
nösen mai tudásunk birto-
kában nyilván nagyobb je-
lentõségre tesznek szert.
Ilyenek azok a képek, me-
lyeken zsidók  jelennek
meg, vagy az akkor már a
náci pártba szervezett erdé-
lyi szászok. Az alaphangu-
lat persze az eufória és a lel-
kesedés, ezt töri meg sok-
sok, olykor alig hallható
disszonáns hang. (Sajnos
sokkal nehezebb a magyar-
hoz mérhetõ román anyagot
találni, ezért a román nézõ-
pont érthetõen nem kap ak-
kora teret.) Ugyanakkor a
kiállításnak nem célja ennek
a kettõsségnek a feloldása,
érezhetõen azt közvetíti,
hogy minden eset része a
történetnek, a kiállítás ren-
dezõinek nem feladata
„igazságot tenni”. Új in-
terpretációval nem álltak
elõ a rendezõk, részben
azért mert a döntés körül-
ményei elég jól feltártak és
nincs szükség radikális újra-
értelmezésre. A második bé-
csi döntés elnapolt egy ro-

mán–magyar összecsapást,
lehetõséget biztosított 
Németországnak, hogy ma-
nipulálja a két országot,
egyszerre hozta el a felsza-
badulás élményét magyarok
sokaságának, egyúttal sok-
kot okozva, csalódást keltve
és a kiábránduláshoz vezet-
ve románok milliói és sok 
százezer (dél-erdélyi) ma-
gyar esetében. Nem oldotta
meg az „erdélyi kérdést”,
csak egy újabb meglehetõ-
sen labilisnak bizonyult
köztes állapotot teremtett. 

Milyen jelentõséggel bír
ez a kiállítás akár a határon
túl élõk számára is? Miért
lenne érdemes például ki-
menni, megnézni?
– Amennyire tudom ez az
elsõ ilyen kísérlet és mind-
járt meglehetõsen színvo-
nalas is. A kiállítás nem
nagy, de jól elrendezett, a
hangsúly az audio-vizuális
elemeken van, könnyen be-
fogadható. Mint említet-
tem a képanyag egy része
most kerül elõször nyilvá-
nosság elé (ezek ráadásul
színes diák) és ezek önma-
gukban is figyelemre mél-
tóak. Ami megjelenik a ro-
mán anyagból (az egyik
kurátor, Ottmar Traºcã a
Román Tudományos Aka-
démia kutatója Kolozsvá-
rott) az legalábbis elgon-

dolkodtató. Másfelõl per-
sze aki az eufóriát, a fel-
szabadulás érzését keresi,
az is megtalálhatja, noha
nem önmagában állva, ha-
nem összefüggéseibe
ágyazva. Egy olyan ese-
ményre emlékeztet, ami-
nek a megítélése gyakran
végletes, és ami családok
millióinak sorsát befolyá-
solta, emlékezetükbe ivó-
dott. Ma is hivatkozási
alapja annak a román nem-
zeti diskurzusnak, amelyik
a magyar politikát és vele a
magyarokat mindenestül
elítéli, ha ezen sikerül ki-
csit lazítani, az máris hasz-
nos lehet hosszú távon. 

Mennyiben tud segíteni
egy ilyen kiállítás a külön-
bözõ frusztrációk, sérel-
mek feldolgozásában?
– A második bécsi döntés
kapcsán egy nagyon bonyo-
lult csomót kellene kibogoz-
ni. A döntést már születése
idején sem tekintették végle-
gesnek és ennek megfelelõen
fel-fellángolt a meglehetõsen
durva propaganda-háború.
Késõbb a „horthysta-fasiszta
terror” a magyarokkal kap-
csolatos legrémesebb állítá-
sokat is igazolni látszott és
egy nagyon mély sérelmi dis-
kurzus alapköve lett. Az ippi
vagy ördögkúti kivégzések
ma is végsõ érvként szolgál-

nak sok vitában. A másik ol-

dalon viszont a döntésrõl
bármilyen értelemben pozití-
van nyilatkozni nagyon so-
káig nem volt szabad. A hall-
gatás, a kibeszéletlenség, a
pozitív emlékek elfojtása vi-
szont nehezen engedi meg a
reális számvetést azzal, ami
a bécsi döntést követte. Az
ilyen mértékben ellentétes
történelemképek szükségsze-
rû következménye, hogy
szinte lehetetlen bármit is el-
fogadni a másik álláspont-
ból, mivel az végsõ soron
nem tudományos kérdésekre
keres választ, hanem a morá-
lis felsõbbség megalapozásá-
ra és így a másik alárendelé-
sére szolgál.
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Az erdélyi magyarok, szászok, zsidók kitörõ örömmel fogadták Észak-Erdély visszacsatolását

Röviden

A Joachim von Ribbentrop német és
Galeazzo Ciano olasz külügyminiszterek
által meghozott második bécsi döntés so-
rán visszakerült Magyarországhoz egy
több mint 43 ezer négyzetkilométer nagy-
ságú terület, a Székelyföldet, Kolozsvárt
és Nagyváradot is magába foglaló úgyne-
vezett Észak-Erdély, míg román fennha-

tóság alatt maradt a Kárpátokon belül 60
ezer négyzetkilométer, többek között Bras-
sóval, Araddal és Temesvárral. Észak-Er-
dély nem lehetett sokáig Magyarország ré-
sze: a területet a szovjet és román hadse-
reg 1944-ben elfoglalta, majd a II. világhá-
borút lezáró párizsi békeszerzõdés ismét
Romániának juttatta.

A bécsi döntés

Gyergyószárhegy: írók keresnek olvasót
Baloga-Tamás Erika

„Tanácskozásunk hoza-
déka az, hogy megte-

remti az utat, amirõl együtt
gondolkodhatunk” – állítja
a VII. Gyergyószárhegyi
Írótábor kapcsán Egyed Pé-
ter író, egyetemi tanár, aki
immár harmadszor volt a
tábor szakmai vezetõje. A
Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis Központ és a Hargita
megyei tanács szervezésé-
ben, az elmúlt hét második
felében lezajlott rendezvé-
nyen mintegy harmincöt,
író, költõ, mûvészettörté-
nész kerített sort arra, hogy
a magyar irodalom utóbbi
két évének jelenségeivel, té-
máival, fontosabb könyvei-
vel, tehetséges alkotóival,
de vitáival is foglalkozzon,
jeles meghívottaik elõadásai
alapján. Ugyanakkor min-
denrõl szó esett, ami az er-
délyi írókat foglalkoztatja,
alkotásban, kiadásban, ér-
dekvédelemben.

„Az elsõ napon mindig
születik egy helyzetkép a
magyar irodalomról, a ké-
sõbbi tanácskozások, az esz-
mecserék pedig tulajdon-
képpen erre épülnek” – me-
sélte lapunknak Egyed Pé-
ter. Az idei tábor tematikája
a költészet és a zene körül
forgott, de mint minden tá-
bor alkalmával, most is
nagy hangsúly fektettek az
olvasás kérdéskörére is.
Egyik elõadásból például ki-
derült, hogy napjainkban
rendkívül problematikus az
olvasás helyzete, ugyanis
ma már nem léteznek azok
a korosztályok, akik profi
olvasónak számítanak, vagy
szó esett a fiatalok olvasási
szokásairól is, ugyanakkor
nagy érdeklõdés övezte töb-
bek között Gálfi Zsolt kriti-
kus elõadását, aki az írói
munka emberközpontúsá-
gáról beszélt.

„Egyes témáknál olykor
erõs vita bontakozott ki, és
így született meg a követke-

zõ találkozónk témája is,
mégpedig a hagyomány és
a virtuális világok viszo-
nya, aminek a leképzése a
valóságban a könyv és az
elektromos irodalom” –

mondta a tábor szakmai ve-
zetõje, aki szerint úgy tû-
nik, hogy az írótáborra to-
vábbra is szükség van, hisz
fontos, hogy szem elõtt tud-
ják tartani az írói öntudat

mûvelését. A kétévente
megrendezett írótalálkozó
idén kicsit eltért az eddigi-
ektõl, hisz most elõször a
tábor életében díjazásra is
sor került, pontosabban

Csiki László-díjjal jutal-
mazták egy fiatal erdélyi
irodalmár eddigi tevékeny-
ségét. Karácsony Zsolt ko-
lozsvári költõ, mûfordító
az emlékplakett mellett
ezer eurós pénzjutalmat is
átvehetett a Lázár-kastély-
ban tartott ünnepségen.

Az írótáborban látoga-
tást tett Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes és
Kelemen Hunor mûvelõ-
désügyi miniszter is. Mind-
ketten többkötetes szerzõk,
gyakorló irodalmárok, így
tárgyszerûen tudtak bekap-
csolódni a Gyergyószárhe-
gyen folyó beszélgetésekbe.
Jelenlétükben elsõsorban a
könyvkiadás és annak tá-
mogatása került terítékre.
Kelemen Hunor kifejtette,
az államnak a jelenleginél
jóval nagyobb részt kell
vállalnia a kultúra finanszí-
rozásában, hiszen nem le-
het kizárólag a civil szférá-
ra hárítani a mecénatúra
feladatát. 

Szálinger Balázs
Quasimodo emlékdíjas

Szálinger Balázs zalai szár-
mazású, jelenleg Kolozsvá-
ron élõ költõ vehette át a
Quasimodó Emlékdíjat a
Nobel-díjas olasz lírikus ne-
vével fémjelzett balatonfü-
redi költõverseny szombati
díjkiosztó gálaestjén. A
szerzõ a Halott porokból min-
denféle úrnõ címû versével
nyerte el a fõdíjat 300 pá-
lyázó közül. A 32 éves, Jó-
zsef Attila-díjas költõnek a
fõdíjat Mezey Katalin köl-
tõ, a Salvatore Quasimodo
Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke adta át.

Jos van Immerseel 
brémai díja

A belga karmester, aki zon-
gora- és csembalómûvész-
ként is ismert, kapta a Bré-
mai Zenei Fesztivál 25 000
eurós díját. A Brémai Zenei
Fesztivál díját 1998 óta ad-
ják át, az elõzõ évek kitün-
tetettjei között megtalálható
John Eliot Gardiner, Anne
Sofie von Otter és Hélène
Grimaud is. Jos van
Immerseel nem csupán ze-
nészként és karmesterként,
hanem hangszergyûjtõként,
kutatóként és pedagógus-
ként is ismert, az indoklás
szerint mindegyik területen
a nemzetközi zenei szcéna
legjobbjai közé tartozik. 

Felavatták 
Gustav Mahler szobrát

Felavatták Gustav Mahler
szoborportréját, Krasznai
János alkotását az Erkel-
Mahler-Liszt belvárosa ese-
ménysorozat és a Magyar
Állami Operaház Budapest
évadnyitója alkalmából a
Királyi lépcsõházban, a
Székely Bertalan terem aj-
tajánál. A zeneszerzõ II.
szimfóniájával nyílt meg a
színház új évada. 

Szóba hozni a fájó emlékeket 
Észak-Erdély 70 évvel ezelõtti vissza-
csatolásáról nyílt nagyszabású kiállí-
tás a budapesti OSA Archívumban.
Az október 10-ig megtekinthetõ tárlat
célja, hogy bemutassa a terület Ma-
gyarországhoz való visszacsatolásá-
nak korabeli fogadtatását és vissz-
hangját magyar és román oldalon. 
A kiállítás kapcsán Egry Gábor törté-
nésszel beszélgettünk.

Markó Béla és Kelemen Hunor is részt vett a VII. Gyergyószárhegyi Írótáborban
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Szeretnek csevegni, de nem szeret-
nek levelezni a romániai inter-
netezõk – így foglalhatnánk össze a
GfK Románia által készített felmé-
rés eredményeit. A nemzetközi
szinten végzett összehasonlító elem-
zések azt mutatták ki, hogy
Romániában a hipertér utazóinak
66 százaléka részesíti elõnyben az
élõ, instant üzenetcserét, míg Euró-
pa többi országában ez az arány
jóval alacsonyabb. A komolyabb
kommunikációs hagyományokkal
rendelkezõ régiók webszörferei in-
kább elektronikus leveleket írnak
ismerõseiknek, mintsem „élõ” pár-
beszédbe vonják be õket. Románia,
de, nyugodtan mondhatjuk azt,
hogy a teljes exkommunista kelet-

európai tömb lakóit felkészületle-
nül érte a kommunikáció robba-
násszerû innovációja, és a több év-
tizedes, cenzúrázott üzenetváltások
után a régió lakói valósággal bele-
vetették magukat az immár ható-
ságilag nem csonkított, szabad be-
szédfolyamba. A messenger-típusú
információcsere látszólag végtelen
lehetõséget biztosít a gondolatok és
szándékok minél árnyaltabb kifej-
tésére, de a GfK Románia összesí-
tése épp arra világít rá, hogy ezzel
a lehetõséggel nem sokan élnek. Az
instant üzenetváltás legtöbbször a
csak a „kommunikáció a kommu-
nikáció kedvéért”, jelzés, amelyben
az internetezõ önmagára hívja fel a
figyelmet, és ritkán fordul elõ, hogy

komoly megbeszélések történjenek
magánszemélyek között (az intéz-
mények az instant távkommuniká-
cióra általában zártláncú belsõ há-
lózatokat használnak). A levél, a
kapcsolattartás egyik legõsibb for-
mája kihalófélben van a romániai
hálózatokból, kevesen vetemednek
arra, hogy koherens szöveget kom-
ponáljanak, inkább beérik az azon-
nal továbbítható, betûszavakból és
„hangulatjelzõ ikonokból” összeál-
lítható pár leütéses félmondatocs-
kákkal (az SMS-ek is ilyenek). A
megkérdezett fiatalok közül sokan
annyira idegenkednek a levélírás-
tól, hogy életükben egy e-mailt sem
írtak meg. A GfK Románia sta-
tisztikája tulajdonképpen arra erõ-

sít rá, amit eddig is sejteni lehetett:
az emberek közti kommunikáció
egyre felületesebbé válik, aminek
egyenes következménye az együtt-
mûködési képesség gyors leépülése.
Bábel példáján megtanulhattuk:
akik nem tudnak egymással beszél-
getni, azok egymással dolgozni sem
tudnak. A telekommunikáció Ro-
mániában tehát a társadalmi szét-
húzás és a rossz értelemben vett in-
dividualizmus egyik eredeztetõjévé
vált. Vajon a pár betûs mondato-
kon felnõtt fiatalságot rá lehet va-
lamikor venni arra, hogy morális
szempontból teljes értékû kommu-
nikációt ûzzenek?

Péter Árpád

Médiagnózis

A hipertér (romániai) csevegõi

F. I.

Naponta közel 135 ezer
nyomtatott lappal fogyott ke-

vesebb az idei év harmadik tri-
meszterében, mint a tavalyi év
április–június közötti idõszaká-
ban – derül ki a Romániai
Példányszám-auditáló Hivatal
(BRAT) legújabb jelentésébõl.
Ez szerint – bár az év elsõ feléhez
képest több lapnak is sikerült nö-
velnie az eladott példányszámo-
kat – csupán az Adevãrul és a
Financiarul könyvelt el teljes har-
madévre vonatkozó növekedést.

Veszteséges tabloidok

A nyomtatott lapok piacát
még mindig a tabloidok vezetik,
melyek úgy tûnik, behozhatatlan
elõnyre tettek szert a minõségi
újságokkal szemben. A Click!
(207 366) annak ellenére vezeti a
piacot, hogy a tavalyi év hasonló
idõszakához képest idén április
és június között 14 900-al keve-
sebb fogyott belõle. Az utána kö-
vetkezõ Libertatea (148 407) két-
ségkívül a legnagyobb vesztesek
listavezetõje, naponta 44 ezerrel
kevesebbet adott el, mint tavaly
nyáron. A Cancan (58 464) a
tabloid-lista harmadikja, bár az
összesítettben lecsúszott az ötö-
dik helyre, ami egyértelmûen a
23 ezres példányszámcsökkenés
következménye. A sportújságok
közül a Gazeta Sporturilor emel-
kedik ki napi 42 449 eladott pél-
dánnyal, ami dicséretes, hisz 24

ezres veszteséget könyvelt el. Fõ
versenytársa, a Pro Sport 33 174
példányt adott el, „csupán” 10
600-al kevesebbet, mint tavaly.
Összehasonlításképpen megem-
líthetjük, hogy az Adevãrul Sport,
az Adevãrul napilap ingyenes he-
ti melléklete 118 572 példányban
fogy el. 

Kelendõ az „Igazság” 

A felmérések alapján 2010 áp-
rilis–júniusában az Adevãrul
Holding által kiadott Adevãrul
napilap vezette a minõségi újsá-
gok eladási listáját, átlag 116
682-es példányszámmal. Az

Adevãrul 2009 ugyanazon perió-
dusához képest 6,8 százalékos
példányszám-növekedést ért el –
naponta átlagosan 7 452 pél-
dánnyal adott el többet. A lap
2008 novembere óta vezeti az el-
adási toplistákat (akkor naponta
„csupán” 56 140 példányt adott
el). A napilap ingyenes mellék-
letei vezetik a hetente megjelenõ
lapok listáját is. Az Adevãrul
Ghid TV és az Adevãrul Sport
mellett az Adevãrul Literar
Artistic is meghaladja a százez-
res példányszámot. 

Az Adevãrult az Intact tröszt
publikációja, a majdnem fele-
annyi példányt eladó Jurnalul

naþional (66 171) követi, melybõl
a tavalyi év hasonló idõszaká-
hoz képest 7 600-al fogy keve-
sebb. A sorban mögötte álló
România liberã (42 424) 4 600-al
kevesebbet adott el, mint tavaly,
de a minõségi lapok legnagyobb
vesztese az Evenimentul zilei (22
479), melybõl 12 200-al fogy ke-
vesebb. Az Adevãrul mellett az
egyetlen újság, amelyik növeke-
dést könyvelt el, a 8 800 pél-
dányt eladó Financiarul címû
gazdasági lap, mely kereken öt-
ezerrel növelte eladásait, míg
„konkurense”, a Ziarul Financiar
(12 260) azonban közel ugyan-
ennyivel esett vissza. 

Négy rendõr üldözött egy 84 éves biciklis
férfit Nagy-Britanniában, mert az a járdán
kerékpározott 3 méter hosszan. A rendõrök
közül ketten járõrautóval hajszolták a ko-
ros kerékpárost, akire helyszíni bírságot rót-
tak ki, amit nem volt hajlandó kifizetni. A
férfi utóbb azt nyilatkozta, mindig bicikli-
vel megy a nyugdíját felvenni egy bankba,
s valóban kerékpárral haladt a járdán, de
csupán három métert, majd leszállt és tolta
biciklijét. Az arra járõrözõ rendõrök ezt ak-
kora vétségnek minõsítették, hogy 30 fontra
megbírságolták, úgy viszonyulva hozzá,
mintha közveszélyes bûnözõ lenne. Az öreg-
úr nem fizet, szeretné bíróságon folytatni az
ügyet.
Fogadjunk, hogy a bankrablók betartják a
közlekedési szabályokat.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazó
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A Magyar Távirati Iroda (MTI)
Kor-képek – Rendszerváltás cí-

mû, a rendszerváltás és az An-
tall-kormány idõszakát feleleve-
nítõ tárlatát nyitották meg a hét-
végén a marosvásárhelyi
Bernády Ház tetõtéri kiállítóter-
meiben. A kiállítást tavaly már
megismerte a magyarországi kö-
zönség, s július végén a széke-
lyudvarhelyi Mûvelõdési Ház-
ban, most pedig szeptember 26-
ig a marosvásárhelyi Bernády-
házban kapott otthont. A fotóki-
állítást házigazdaként Nagy
Miklós Kund, a Népújság fõszer-

kesztõje, a Bernády Közmûvelõ-
dési Alapítvány kuratóriumi al-
elnöke, Szántó András, az MTI
szakmai alelnöke és Hadnagy
Miklós, Magyar Köztársaság
Kulturális Koordinációs
Központjának igazgatója nyitot-
ta meg. „A csaknem négy és fél
esztendõ magyarországi történé-
seit bemutató fényképek nem ki-
zárólag a politikai életrõl szól-
nak, pedig a rendszerváltás után
élénk politizálás folyt az ország-
ban” – fogalmazott a fotótárlat
megnyitóján Szántó. Az MTI
gyûjteménye az egyik legna-
gyobb hírügynökségi fotóarchí-
vum – közel 13 millió negatívot

tartalmaz, de ezek közül csupán
ötmilliót sikerült azonosítani,
ugyanis a folyamat rendkívül sok
idõt, és pénzt igényel. A kiállítás
anyaga a rendszerváltás egyik
szimbolikus napjától, 1989. ok-
tóber 23-ától a második szabad
országgyûlési választás elõest-
éjéig, az 1994. május 7-ig terjedõ
idõszak jelentõs politikai törté-
nései mellett megidézi a korszak
mindennapjait is. A képeket az
MTI által kiadott Kor-képek fotó-
album-sorozat hatodik kötetébõl
válogatták. Maga a kiadvány
264 felvételt tartalmaz, ebbõl
250 származik az MTI archívu-
mából. 

Marosvásárhelyen az MTI fotói

Nem használ a kormányátalakítás?

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
nem kormányátalakításra van szükség, ha-
nem a Boc-kabinet testületi lemondásra. A
maszol.ro szavazógépen feltett legutóbbi
kérdésünkre (Ön szerint szükség van kor-
mányátalakításra?) válaszoló olvasóink
többsége úgy véli, hogy az egyes miniszte-
rek lecserélése nem oldja meg a romániai
helyzetet. A válaszadók között nagyon ke-
vesen voltak azok, akik úgy vélekedtek,
hogy minden miniszter jól teljesít, így fö-
lösleges a kormányátalakítás. Nagyjából
ugyannyian vélekedtek úgy, hogy valóban
voltak gyengén teljesítõ miniszterek, akiket
le kellett cserélni.

E heti kérdésünk: 
Ön szerint szüksége van Romániának újabb
valutaalapi kölcsönre?
1.Igen
2. Nem
3. Nem tudom 

Idén április-június között tovább csökkent az újságvásárlási kedv – 135 ezerrel kevesebb fogyott, mint tavaly 

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

Csíkszeredában eladó kétszobás földszinti lakás,
saját hõközponttal, teljesen felújítva. Adottsága
bármilyen tevékenységnek megfelel. 
Édeklõdni a következõ telefonszámokon: 
0749–788 109 vagy 0744–477 044.

Kiadó 3 szobás (nappali, dolgozó, háló, tágas
konyha, 1 fürdõszoba) felújított, bútorozott, telje-
sen felszerelt (hûtõ, mosógép, TV, légkondicioná-
ló, internet/kábeltévé) lakás Bukarestben a
Drumul Taberei negyedben. Ár: 300 euró/hó. 
Lehetõleg hosszú távra.
Érdeklõdni lehet a 0723-965 601 számon.

Eladó roncsprogram értékjegy Csíkszeredában.
Telefon: 0722 994 890

Apróhirdetés
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6.45 Megyejáró
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.55 Lázárfalvi kaláka
10.40 A világörökség kin-
csei
10.55 Magyar történelmi
arcképcsarnok
11.30 Újrakezdés (olasz
sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
15.10 Magyar elsők
15.30 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
16.20 Titok koncert
17.15 A dzsungel könyve
17.30 Zorro (am. kaland
sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 A Karamazov testvé-
rek (orosz sor.)
22.15 A Karamazov testvé-
rek (orosz sor.)
23.05 Sporthírek
23.10 Számvetés (dok.
sor.)
0.00 Diplomatavadász
(magyar sor.) (ism.)
0.50 Háztartási könyv
(olasz vígj.)

TV2, 12.55
Sárkányszív 2. – Egy új történet

Amikor Geoff, az árva lovászfiú felfedezi Drake-et, a világ utol-
só élő sárkányát, rájön, hogy valóra válhat legnagyobb álma: ő
is ragyogó páncélzatú lovag lehet. Együtt hamarosan olyan ka-
landokba vágnak, melyek során ünnepelt hősökké válnak. De
új életük izgalmaiba merülve Geoff és Drake nem veszik észre,
hogy Lord Osric milyen gonosz tervet szőtt ellenük.

Prima Tv, 19.30
Sarokba szorítva

Jackie Kallen okos, talpraesett és céltudatos nő, a környezet,
amelyben él azonban céltalanná, kilátástalanná tette életét.
Munkája unalmas és esélye sincs a kitörésre, pedig érzi, hogy
többre hivatott. Egyik nap szemtanúja lesz egy verekedésnek.
Látja, hogy a verekedők egyike, Luther Shaw nemcsak az ut-
cán, hanem a ringben is megállná a helyét.

RTL Klub, 22.20
Rendõrakadémia 3. – Indul a kiképzés

Mahoney, Hightower, Tackleberry és társaik visszatérnek,
hogy eleget tegyenek életük egyik legfontosabb megbízatásá-
nak és megpróbálják megmenteni az akadémiát. Az állam ne-
héz anyagi helyzete ugyanis arra kényszerítette a kormányzót,
hogy a két rendőrakadémia közül az egyiket zárassa be. Hogy
melyiket éri el a szomorú vég, azt egy szigorú vizsga alapján
akarják eldönteni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak Rehabili-
tációs magazin
11.20 Századfordító ma-
gyarok - Ferenczi Sándor
12.10 Nyitott stúdió
12.30 Aphroditétől - Zeu-
szig, a görög tartományok
A-tól Z-ig
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Járóföld
15.15 A Caltech és a ma-
gyarok
15.45 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
16.35 Egy lépés előre
(sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar válogatott
19.10 Átjáró
19.40 Inami (anim. sor.)
20.00 Don Matteo 
(krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Don Matteo (krim-
isor.)
22.25 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
23.15 Záróra
0.05 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
Autósmagazin (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
15.20 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
15.50 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.15 112 - Életmentők
(német akció sor.)
18.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Rendőrakadémia
3.: Indul a kiképzés 
(amerikai vígj., 1986)
Utána: RTL-hírek
0.10 Születés 
(am. thriller, 2004)
2.05 Reflektor

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.55 Sárkányszív 2. - Egy
új történet (am. kalandf.,
2000)
14.30 Kvízió
16.00 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
17.00 Egy tini naplója (né-
met 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
Utána: Skandinávlottó sor-
solás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House (ame-
rikai sor.)
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
0.20 Szellemekkel suttogó
(amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.45 A mesterlövész (am.
akcióf., 2007)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.00 Orbán Viktor 
értékelése a kormány első
100 napjáról (ism.)
11.05 Panaszkönyv 
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai
magazinja

0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.55 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Veronica Mars
(sorozat) 10.55 Doktor
House (sorozat) 11.55 Ke-
gyetlen bánásmód (am. víg-
játék) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 Alice új élete (soro-
zat) 18.05 Gordon Ramsay
19.05 A narancsvidék (so-
rozat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI: New
York-i helyszínelők (sorozat)
22.30 Esküdt ellenségek
(sorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE Super-
stars 23.00 BoxBuster
0.00 Sport.ro Hírek 1.00
Komolyan

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak (so-
rozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Viktória (sor.) 16.30
A kötelék (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Tenger-
nyi szenvedély (sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Predesztinál-
tak (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 India (brazil-indiai
sorozat)

8.10 Sírhely kilátással (an-
gol-am.-német romantikus
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Ördögi út a
boldogsághoz (amerikai víg-
játék) 15.00 Apámra ütök
(amerikai vígjáték) 16.55
Alkímia (amerikai romanti-
kus vígjáték) 18.30 Kabin-
nyomás (amerikai kataszt-
rófa film) 20.15 A tűz hegye
(új-zél.-am. katasztrófa film)
22.10 Én és a hercegem
(amerikai-cseh vígjáték)
0.10 Rossz álmok (amerikai
thriller) 

8.00 Vacanta Mare (ismét-
lés) 9.30 Vendéglő nálunk
otthon (ismétlés) 10.30
Ezüstszerelem (ismétlés)
12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Légy az
enyém (reality show)
17.00 Aliye (török sor.)
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 19.45 Házasulandó fi-
am van 20.30 Légy a há-
zastársam! 22.00 1001 éj-
szaka (sorozat) 23.30 Halá-
los vírus (am. akciófilm)
1.30 Szenvedélyes történe-
tek (ismétlés)

9.00 Hírháló 9.30 Heti
filmajánló 10.00 Prímator-
na 10.30 Teleshop 11.00
Zodiákus 13.00 Teleshop
14.30 Nyitott Egyetem
15.00 Ne kockáztass!
15.30 Bencze-Show 16.00
Zodiákus 18.00 A polgár-
mester 18.30 Grand Prix
19.00 Tabu Tv 19.30 Vég-
zetes utóhatás (am. f. drá-
ma) 21.35 Hírháló 22.00
Tüzet nyiss (amerikai ak-
cióthriller) 0.00 A törpe
bosszúja (amerikai horror-
vígjáték)

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Kormányváró
(ism.)
16.00 Médiaguru - 0908
Ember kamerával
16.30 Arctalan árnyak
17.25 Híradó
17.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
22.05 Az Este
22.35 A félszemű Jack
(am. western, 1961) 2/2.
rész
23.45 Múlt-kor
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.35 Ez történt Ma reggel
(ism.)
2.35 Összhang
3.00 Az áruházi felügyelő
(am. burleszk, 1919)

7.30 Az első órában
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Miacarabefana.it
(olasz vígj.)
9.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
9.10 Nézd Románia!
9.15 A világ palotái
9.45 A természet nagy
eseményei
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 Napközben 
(ism.)
12.15 Életre szóló utazás
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Győzd le az
árvízet!
18.30 Nézd Románia!
18.35 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.35 A világ hercegnői
20.00 Hírek
21.10 Külön kiadás
22.00 William 
és Harry hercegek 
(dok. f.)
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (sor.)
0.00 Hírek
0.15 Grey anatómiája m.
sor.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Dr. Dolittle 2. 
(amerikai családi vígjáték,
2001) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.45 Damaszkusz kincse
(olasz kalandfilm, 1998)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 Gyilkosság 

a Fehér Házban 
(am. akcióthriller, 1997)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)
0.00 Gyilkosság 
a Fehér Házban 
(am. akcióthriller, 1997)
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, időjárás-
jelentés (ism.)
3.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és dani műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badea-val
11.15 Columbo: 
Végzetes nyom 
(amerikai krimi, 1997)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Babe 
(amerikai vígjáték, 1992)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
Alina Petrescuval
20.30 Shadows 
in Paradise 
(amerikai-orosz akció-
film, 2010)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.30 A hazug 
(amerikai krimi, 1997)
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office
(amerikai sorozat)
2.30 Egy rémrendes 
család 
(amerikai sorozat)
3.00 Titkok 
a paradicsomban 
(görög sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) (ism.)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 Együtt az igazságért
(amerikai filmdráma,
1994)
11.30 Nyakában 
az egész világ
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.00 Vírus a fedélzeten

(am. akcióf., 2007)
16.00 A cseresznye e tor-
tán – reality show (ism.)
17.00 Lököttek
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Sarokba szorítva
(amerikai-német f. dráma,
2004)
22.15 Lököttek (román víg-
játék sorozat)
23.00 Halálbiztos 2. 
(am. misztikus f., 2007)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Lököttek (ism.)

7.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Felnagyított matchbox
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők -
Ferrari 308
9.30 Hogyan működnek 
a gépek?
10.00 Piszkos munkák 
- Ásványok
11.00 Nagy durranások 
- Louisville
12.00 Harc az elemekkel -
Levegő
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Micsoda szerszám -
Megsemmisítők
20.00 A túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A túlélés törvényei
- Kilauea-hegy
23.30 A detonáció 
pillanatai
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Vigyázz, ha kész: lő! -
Mad Max
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei 
- Románia 

7.00 Familie Dr. Kleist (sor.)
8.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. sor.)
9.00 Arabella (csehszl. sor.)
10.00 Hírek, sport
10.15 Szabad 
a szembejövő sáv
11.15 David Attenborough:

Élet hidegvérrel
11.50 Időálló beszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. vígj. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Győzd le az árvízet
18.30 David Attenborough:
Élet hidegvérrel
19.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. sor.)
21.00 Bazár
22.00 Hírek, sport
23.10 A Juarez-i szűz 
(amerikai krimi, 2006)
0.45 Mosoly négy keréken
1.20 Ránk szakad az ég
(olasz f. dráma) (ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00
Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra 17.30 Jazz-
magazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon 15.30
Közbeszéd – közéleti talk-show  

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15
Gazdasági magazin, Összhang 

SZERDA
2010. szeptember 8.
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Ma Regina nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Regina nõi név latin ere-
detû, eredeti jelentése ki-
rálynõ. A keresztény név-
adásban Máriára, a meny-
nyek királynõjére utalt.
Holnap Adrienn és Mária
napja van.

Évfordulók
• 1888-ban Edith Eleanor
McLean az elsõ csecsemõ,
akit inkubátorba helyeznek
születése után.
• 1901-ben Budapesten, a
Kertész utcában megnyílik
a Fészek klub, Magyaror-
szág és Európa egyik legjel-
legzetesebb mûvészklubja.
• 1916-ban Brassó román
kézre kerül, a következõ
napokban a román csapa-
tok Petrozsényig hatolnak.
• 1940-ben a német légierõ
(Luftwaffe) elõször bom-
bázza Londont.
• 1950-ben a kommunista
kormányzat feloszlatja a
szerzetesrendeket Magyar-
országon, négy kivétellel
(bencés, ferences, piarista,
iskolanõvérek).

Vicc 
Tanító néni az iskolában:
– Marika, mit fogsz csinálni,
ha olyan nagy leszel, mint
én?
– Fogyókúrázni!

Recept
Paradicsomos káposzta
Hozzávalók:1 fej káposzta,
1 kg friss paradicsom (vagy
sûrített paradicsom), 1 hagy-
ma, 3 evõkanál olaj, 1 evõ-
kanál darás liszt, 1 zöldpap-
rika, cukor, só.
Elkészítés: A káposztát meg-
tisztítjuk felsõ leveleitõl, me-
téltre vágjuk, megmossuk.
Az apróra vágott hagymát
olajon megpirítjuk, rátesszük
a káposztát, megsózzuk, le-
fedjük, és puhára pároljuk. A
paradicsomot megmossuk,
megfõzzük, áttörjük, ráönt-
jük a félpuhára párolt ká-
posztára, hozzáadjuk a kima-
gozott, széttördelt zöldpa-
prikát( el is maradhat), és pu-
hára fõzzük. Olajból és liszt-
bõl rántást készítünk, majd
berántjuk vele a káposztát.
Cukorral, sóval ízesítjük, és
felforraljuk.

2010. szeptember 7., kedd   www.maszol.ro

A szónak birkóznia kell a
gondolattal, de nem szabad
elgáncsolnia azt. A gondolat
megfoghatatlan mindaddig,
amíg szóba nem öntjük.
Csakhogy a szó nem csak élet-
re hívja a gondolatot, de meg
is köti, formába zárja. A szó-
nak mindig súlya van, míg a
gondolat légies, könnyû. A
szó üthet is, gondolattal vi-
szont még nem lehet senkit

megbántani. A szó és a gondo-
lat ha egyensúlyban maradnak,
nem csak szép, de hasznos is
lesz létezésük. Aki sokat beszél,
az nem sok gondolatot fejez ki,
hanem ellenkezõleg, elgáncsolja
gondolatait és csak szavait sza-
porítja. A gondolatnak csendre
van szüksége ahhoz, hogy érte-
lemmel töltekezzen meg. A sok
beszéd viszont éppen a csendet
veszi el a gondolattól. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Baráti beszélgetések során legyen
nagyon tapintatos, nehogy meg-
bántsa õket. Este szervezzen kö-
zös programot kedvesével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy különleges pénzszerzési lehe-
tõség megragadja a fantáziáját.
Legyen óvatos, ne dõljön be egy
ígéretesnek tûnõ ajánlatnak.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Zûrös helyzet alakul ki a környe-
zetében, amibõl jobb, ha kima-
rad. Egy esti rendezvényen reme-
kül szórakozhat néhány régi ba-
rátjával együtt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ami a jövõjét illeti, Ön nagyon
optimista. Egyrészt, mert tudja,
hogy milyen lehetõségek várnak
Önre, másrészt befolyásos embe-
rek támogatására számíthat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Rosszindulatú pletykák jutnak a
fülébe, amihez Ön is hozzáteszi
a magáét. Tartsa be a szabályo-
kat, mert megütheti a bokáját!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ne akarjon hatalmi játékot ját-
szani munkatársaival. Nemcsak
azért, mert ez nem etikus, de az
Ön számára negatív következmé-
nyekkel járhat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nincs könnyû helyzetben, ha
úgy gondolja, hogy Önt még az
ág is húzza. Próbáljon elvonat-
koztatni a konkrét történésektõl,
és csakis azt tegye, ami kisegíti a
bajból.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Több üzleti tárgyaláson is részt
kell vennie, ahol határozottnak
és megbízhatónak kell látszania.
Ezt úgy érheti el, ha elegánsan
öltözik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jól kezdõdik a napja. Késõbb az-
tán olyan ügyek kerülnek napvi-
lágra, amiknek jobban örült vol-
na, ha rejtve maradnak. Készül-
jön fel a magyarázkodásra!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Általában bizakodva tekint a jö-
võbe, nem hallgat negatív beállí-
tottságú emberekre, s ma éppen
ez lesz sikerének a kulcsa. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A sok elfoglaltsága ellenére meg-
õrizheti egészségét, ha rendszere-
sen táplálkozik, és mozog. Vala-
ki belép az életébe, aki teljesen fel-
forgatja azt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Barátai magánéletét tartsa tisz-
teletben, ne szóljon bele szemé-
lyes ügyeikbe, mert késõbb konf-
liktus lehet belõle. 

Horoszkóp
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Vízilabda 

T. J. L.

Utolsó csoportmérkõzé-
sén 7-4-re nyert a magyar

férfi vízilabda-válogatott a
macedónok ellen a horvátor-
szági Európa-bajnokságon,
így csoportelsõként egybõl
az elõdöntõbe jutott. Az utol-
só negyed elõtt az olimpiai
bajnok még döntetlenre állt
az Eb legmagasabb átlagélet-
korú csapatával (4-4), aztán
már csak a magyarok zörget-
ték meg a hálót, Szivós Már-
ton, illetve a Varga-fivérek,
Dániel és Dénes révén. Dr.
Kemény Dénes szövetségi
kapitány gratulált csapatá-
nak a csoportelsõséghez,
Varga Dénes pedig így nyilat-
kozott: „A komoly okok
egyike, amiért nem úgy sike-
rült, ahogy szerettük volna, a
kiváló napot kifogó macedón
kapus volt. Abba viszont be-
lekapaszkodhatunk, hogy a
végén, amikor nagyon kel-
lett, három gólra is képesek
voltunk, s egyet sem kap-
tunk, ez fontos volt. A vége
jól összejött, az eleje viszont
nem, mert azt beszéltük meg
a meccs elõtt, hogy jó lenne
gyorsan elhúzni. Ehhez ké-
pest kiegyenlítettek, mi meg
a második és fõleg a harma-

dik negyedben impotensen
játszottunk. Ha nem nye-
rünk, megkapjuk az Eb ba-
lekjai címet...” – mondta Var-
ga Dénes. Magyarország 13
ponttal lett csoportelsõ a B je-
lû szextettben, míg Szerbia
12, Németország 9, Görög-
ország 4, Macedónia 3,
Oroszország pedig 3 pontot
gyûjtött. 

A románok értékes döntet-
lent harcoltak ki az Európa-

bajnoki címvédõ monteneg-
róiakkal, de a 9-9 sem volt
elegendõ ahhoz, hogy az ér-
mekért folytathassák a küz-
delmet. A fordulatos mérkõ-
zésen Kovács István trikolór-
jai 2-1-re, majd 8-7-re vezet-
tek, ellenfeleik pedig 6-4-re,
majd 9-8-ra, Iosep 24 másod-
perccel a vége elõtt egyenlí-
tett emberelõnybõl. Az utol-
só másodpercben Danilovic
lövését hárította Dragoº

Stoenescu, akinek azonban
ez csak a negyedik védése
volt a meccsen. A másik ol-
dalon Denis Sefik 12-õt vé-
dett a kapujára zúdított 21 lö-
vésbõl. A roman gólokon
Iosep (3), Radu (2), Negrean,
Diaconu, Buºilã és Matei-
Guiman osztozott. További
eredmények: Olaszország–
Horvátország 8-5, Spanyol-
ország–Törökország 12-6.
Az A csoport végeredménye:

1. Horvátország 12 pont, 2.
Olaszország 12, 3. Monte-
negró 10, 4. Románia 7, 5.
Spanyolország 3, 6. Törökor-
szág 0. 

A két csoportgyõztes, azaz
Horvátország és Magyaror-
szág egyenes ágon jutott az
elõdöntõbe, míg a második
és harmadik helyezettek ke-
resztbe játszanak ma a leg-
jobb négy közé jutásért. A
csütörtöki elõdöntõben a ma-
gyarok az olasz–német, a
horvátok pedig a szerb–mon-
tenegrói párharc gyõztesével
játszanak a döntõbe jutásért. 

A román válogatott a 7-12.
helyezettek tornáján folytatja
és a török-macedón párharc
gyõztesével mérkõzik a 7-10
helyekért. A másik ágon a
görögök a spanyol–orosz
mérkõzés gyõztesével játsza-
nak a 7-10. helyekért. 

Tegnap a nõi torna elsõ
helyosztóján a németek 23-
7-re verték a horvátokat és a
7. helyen zárták a szebbik
nem 13. kontinensviadalát.
Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be a Magyarország –
Oroszország mérkõzés,
amelyet utóbbiak nyertek
meg 12-9 arányban. Petro-
vics Mátyás tanítványai
szerdán a spanyol-olasz
meccs vesztesével játszanak
az 5. helyért. 

Röviden
EB-nagyüzem

Ma újabb 23 mérkõzéssel
folytatódik a 2012-es labda-
rúgó Európa-bajnokság selej-
tezõsorozata. A D csoport-
ban románok 20.30 órától
Minszkben játszanak a fe-
héroroszokkal, a magyarok
pedig a Szusza Ferenc Stadi-
onban Moldovát fogadják az
E csoport keretében. 

Hengereltek 
az amerikaiak 

A szerbek és a spanyolok
után a szlovénok és a házi-
gazdák jutottak be a legjobb
nyolc közé a törökországi
férfi kosárlabda-világbajnok-
ságon. Szlovénia 87-58-ra
nyert Ausztrália, Törökor-
szág pedig 95-77-re Francia-
ország ellen. Tegnap az ame-
rikaiak oktatták az angola-
iakat, 121-66 lett a vége. 

Idegenben hengerelt 
az Oþelul

A nõi kézilabda Nemzeti
Liga 2010-11-es idénynyi-
tójának eredményei: Ko-
lozsvári U Jolidon– HCM
Roman 30-25, CSM Cetate
Devatrans–Nagybányai
HCM 26-28, Resicabányai
Universitatea –HC Oþelul
Dunarea Galaþi 22-36,
Dunãrea Brãila–Bukaresti
CSM 29-33. 

Remiztek Kovács trikolórjai

Kovács István román tanítványai 2-1-re, majd 8-7-re is vezettek, a hajrában kifulladtak

Tenisz

T. J. L.

A negyedik helyen ki-
emelt skót Andy Murray

meglepetésre kikapott a sváj-
ci Stanislav Wawrinkától
(25.) a New Yorkban zajló
amerikai nyílt teniszbajnok-
ságon: 7-6 (3), 6-7 (4), 3-6, 3-
6. Ezzel egy komoly akadály
elhárult Rafael Nadal útjá-
ból, miután a US Open elsõ
számú kiemeltje gond nélkül
bejutott a legjobb 16 közé: 6-
4, 6-4, 6-2 a francia Gilles Si-
monnal. 

Nyolcaddöntõs az orosz
Mihajil Juzsnij (12.) is miu-
tán 6-4, 6-7 (7), 7-6 (5), 6-4
arányban bizonyult jobbnak
az amerikai óriás John
Isnerrél. Tovcábbi eredmé-

nyek a 3. fordulóból: Tommy
Robredo (spanyol)–Michae-
lo Llodra (francia) 3-6, 7-6
(6), 6-4, 2-1 feladás, David
Ferrer (spanyol, 10.) – Daniel
Gimeno-Traver (spanyol) 7-6
(2), 6-2, 6-2, Fernando
Verdasco (spanyol, 8.)–Da-
vid Nalbandian (argentin,
31.) 6-2, 3-6, 6-3, 6-2, Sam
Querrey (amerikai, 20.) –
Nicolas Almagro (spanyol,
14.) 6-3, 6-4, 6-4, Feliciano
Lopez (spanyol, 23.)–Szerhij
Sztahovszki (ukrán) 6-3, 4-0
– feladás. 

A nõi egyes elsõ nyolcad-
döntõit elkerülték a meglepe-
tések: Venus Williams (ame-
rikai, 3.)–Shahar Peer (izrae-
li, 16.) 7-6 (3), 6-3, Kim
Clijsters (belga, 2.)–Ana
Ivanovic (szerb) 6-2, 6-1,
Francesca Schiavone (olasz,

6.)–Anasztaszja Pavljucsen-
kova (orosz, 20.) 6-3, 6-0,
Samantha Stosur (ausztrál,
5.)–Jelena Gyementyjeva
(orosz, 12.) 6-3, 2-6, 7-6 (2). 

Kiesett az Alexandra
D u l g h e r u – M a g d a l e n a
Rybarikova román-szlovák
páros miután 7-5, 6-3-ra kika-
pott a 14. helyen kiemelt
Jelena Vesznyina–Vera
Zvonarjova orosz duótól. A
juniorok közül csak a magyar
Fucsovics Márton mutatko-
zott be tegnap, s 4-6, 7-5, 6-4-
re nyert a cseh Lukas Vrnak
ellen. A tavaly párosban US
Open-bajnok Fucsovics mel-
lett Zsiga Máté (12.) és Babos
Tímea (2.) indul egyesben a
New York-i viadalon. Páros-
ban Fucsovics Zsigával, Ba-
bos pedig az amerikai Sloane
Stephensszel szerepel. 

Dulgheru-búcsú párosban is

Kézilabda

T. J. L.

A férfi és nõi kézilabda-
Bajnokok Ligája selejte-

zõjének lezárultával kialakul-
tak a sorozat csoportjai. A
férfiaknál az MKB Veszprém
hatosához a szlovák Tatran
Presov, a Pick Szegedéhez
pedig a fehérorosz Dinamo
Minszk csatlakozott.

A B csoportban az MKB
Veszprém a Presov mellett a
HSV Hamburggal, a francia
Montpellier HB-vel, a dán
KIF Koldinggal és a svéd IK
Sävehoffal találkozik majd.

A C jelû szextettben a szege-
diek a Minszk mellett az
orosz Csehovszki Medvegyi,
a dán Aalborg HB, a spanyol
Cuatro Rayas BM Vallado-
lid, a svájci Kadetten Schaff-
hausen csapataival mérkõz-
nek. A D csoportba osztott
HCM Konstanca öt ellenfele
a spanyol Renovalia Ciudad
Real, a horvát HC Croatia
Osiguranje Zágráb, az orosz
Szentpétervár HC, a német
SG Flensburg-Handewitt és
a bosnyák HC Bosna Szara-
jevó. A csoportmeccsek
szeptember 22-én kezdõd-
nek, és 2011. március 6-án
zárulnak. A hölgyeknél vég-

legesítõdött a második selej-
tezõkör négyes csoportjai-
nak összetétele. A Kolozsvá-
ri U Jolidon 3. csoportjába
az elõselejtezõ-gyõztes svéd
IK Sävehof került, a kvartet-
tet a norvég Byasen és a
mecedón HC Metalurg
Szkopje egészíti ki. A kör-
mérkõzést szeptember 17. és
19. között, Szkopjében ren-
dezik. 

A Debreceni VSC-Korvex
a 4. selejtezõcsoportban sze-
repel, három ellenfele sor-
rendben a házigazda lengyel
SPK Lublin SSA, a szerb
RK Zajecar és a dán KIF Ve-
jen.

Kialakultak a BL-csoportok

Turós-Jakab László

Jól szerepelt a múlt hét
végén a 30. alkalommal

kiírt bulgáriai Szliven-ralin
részt vevõ két román csapat,
hiszen Marco Tempestini
(becenevén Tempesta) és
Dorin Pulpea második, Vlad
Cosma és Florin Dorca pedig
ötödik lett az összetettben.
Utóbbiak az A csoport har-
madik helyét is megszerez-
ték, és biztosították helyüket
az év végi Pirelli Star Driver-
fináléban. 

A hazai malõrök után
Tempestáék pechsorozata
bolgár földön is folytatódott,
hiszen az olaszoktól kölcsön-
zött Peugeot S2000 egyik lét-
fontosságú szelepe felmond-
ta a szolgálatot a pénteki sza-
badedzések során. A rende-
zõk engedélyezték a motor-

cserét, s a szombat hajnalban
Kolozsvárról leszállított haj-
tómûvet idejében beszerel-
hették. 

Szombaton és vasárnap is
nyolc részfutamot rendeztek.
Az elsõ napon Tempestáék
az ötödik helyen zárták az el-
sõ speciált, majd fokozatosan
feljavulva az ötödik szakasz
végén felkapaszkodtak a do-
bogó utolsó fokára. A vasár-
napi folytatás még jobban si-
került a román duónak,
amely a 13. speciált követõen
a második helyre ugrott, és
ott is maradt a viadal végéig.
A Szliven-ralit a Krum
Doncsev–Petar Jordanov
bolgár kettõs nyerte, a 29 in-
dulóból csak 17-nek sikerült
befejeznie a versenyt. 

A ralisok Kelet-Európa
Kupája (KEK) harmadik fu-
tamának számító Szliven-

ralin megtört az átok, így
Tempestáék bizakodva vár-
ják a hétvégi, ukrajnai folyta-
tást, a Jalta-ralit. Ezt megelõ-
zõen A Napoca Rally Aca-
demy-gárda a második helyet
foglalja el a FIA European
Rally Cup (East) összetett
pontversenyében. 

A versenynapot az A cso-
port 4. és az összetett 10. he-
lyén zárt Cosma–Dorca-duó
javított vasárnap, amikor a
14. speciálon éppenséggel a
második legjobb idõered-
ményt jegyezte. A fiatal piló-
tapáros bulgáriai eredménye
kvalifikálta õket az év bvégi
Pirelli Star Driver-döntõre.
Az ottani hat legjobb, 25
éven aluliakból álló csapat
díja nem csekély, hiszen el-
nyerik a világhírû Pirelli cég
támogatását a 2011-es rali-
világbajnokságra. 

Tempestáék másodikok 

A tavalyi siker után Tempestáék idén is megnyernék a KEK-et 
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