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Üdvözölték a vezetõ európai
politikusok a görög parlament

tegnap délutáni döntését, amely-
lyel elfogadták a 28,4 milliárd
eurós megszorító csomagot. Az
Európai Bizottság elnöke, José
Manuel Barroso és az Európai
Tanács elnöke, Herman van
Rompuy közös közleményben fe-
jezte ki a csomag elfogadásával
kapcsolatos örömét és „életbevá-
góan fontos lépésnek” nevezték,
amellyel Görögország elkerülheti
az államcsõdöt. A két politikus
ugyanakkor figyelmeztetett: Eu-
rópa ma is Athénra figyel majd,
és egy második kedvezõ döntés
lehetõvé teszi a 110 milliárd eurós
mentõcsomag újabb, 12 milliárd
eurós részletének kifizetését. 
Folytatása a 2. oldalon 

új magyar szó
2011. június 30., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2157 ▲
1 amerikai dollár 2,9274 ▼
100 magyar forint 1,5740 ▲

Lagarde az új IMF-elnök 

Christine Lagarde francia pénzügyminisz-
tert választotta meg a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) új vezérének a szervezet igazga-
tósága. Hivatalba lépésére nagy várakozás-
sal tekintenek az elemzõk, mivel a pénzin-
tézet egyik legnehezebb idõszakát éli.

Vezércikk 3

Tusványos „összenõ”

Összenõ, ami összetartozik – ezzel a mot-
tóval várja jövendõ táborlakóit a július 19-
24 között Tusnádfürdõn megrendezésre
kerülõ 22. Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor (Tusványos). 

Gazdaság 6

Aktuális 2

A „8+2”-es csapdája
Nacionalista retorikából – konjunkturális
politikai elõnyökön kívül – semmi jó

nem származhat. A pillanatnyi
elõnyök nagyon hamar hátrá-
nyokká változnak, és meg-
bosszulják magukat. Azok
pedig, akik ahelyett, hogy

megpróbálták volna leol-
tani a tüzet, igyekeztek
a maguk javára fordítani

a kialakult helyzetet –
bennégnek.

Salamon 
Márton László

Rekonstruálás ájuldozásokkal

Divatiskola és diákhiány
Egyre kevesebb az általános iskolát végzõ diák, mégis nehéz bejutni a hazai líceumokba 

Elõre menekül

Görögország

Egyetlen kiút: az útlezárás

Félpályás útlezárással egybekötött demonst-
rációkat tartottak tegnap Magyarországon 
a munka világát, valamint a nyugdíjakat
érintõ kormányzati intézkedések ellen. 
A forgalomban nem alakult ki nagyobb
fennakadás, bár a 4-es fõúton egy kilométe-
resnél hosszabb autósor is feltorlódott.

Aktuális 3

A végzõs nyolcadikosok vizsgaeredményeinek múlt hétvégi kifüggesztése után tegnap már megkezdõdött a középiskolai beiratkozás is

Kétszer is elájult a Csala Zsolt
gyergyóalfalvi alpolgármester

meggyilkolásával gyanúsított Lõ-
rincz Róbert tegnap, miközben a
hatóságok a helyszínen próbálták

rekonstruálni az április 22-i tragi-
kus történéseket. Az ügyész jelez-
te: amint a gyanúsított egészségi
állapota lehetõvé teszi, folytatják
Borzonton a nyomozást. Értesülé-

sek szerint az alpolgármester meg-
ölésével kapcsolatban azért me-
rült fel a homoszexuális indíték,
mert a gyanúsított azt vallotta:
Csala „molesztálta”. 7. oldal 

Gyilkosságrekonstruálás Borzonton. A gyanúsított nem vett részt, mert a helyszínen elájult

Összesítették a múlt heti nyolcadikos záróvizsgák eredményeit, megkezdõdött a líceumi 

helyek elosztása. Kevés a diák, mégsem egyszerû bejutni a hazai középiskolákba: a többség

az elit iskolákat választja, a népszerûtlen líceumok tanulók nélkül maradhatnak. Lenne ke-

reslet a szakközépiskolák iránt is, de idén még nagyon kevés a megpályázható hely, az okta-

tási minisztérium szerint leghamarabb jövõre kedvezhet a rendszer azoknak, akik érettségiz-

ni nem szeretnének, de tovább akarnak tanulni, hogy szakmát szerezhessenek. 7. oldal 

Fotó: ÚMSZ

Fotó: szekelyhon.ro
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Röviden

Horogkereszt 
a Nagy-Románia Párt székházán

Rendõrségi kivizsgálás indult tegnap
Sepsiszentgyörgyön azt követõen, hogy
ismeretlenek horogkeresztet festettek a
Nagy-Románia Párt (PRM) székházának
falára, mellé pedig azt a magyar nyelvû
feliratot mázolták fel, hogy „Székelyföld
nem Románia”. Gicã Agrigoroaie, a
szélsõségesen magyarellenes alakulat
Kovászna megyei vezetõje szerint nem
az elsõ alkalom, hogy székházukat meg-
gyalázzák. „Ezek románellenes cseleke-
detek, azért vagyunk mi a célpontjai, mi-
vel többször is megfogalmaztuk, hogy
nem értünk egyet a régió autonómiájá-
val” – mondta. 

Szobrot emeltek
Ronald Reagannek Budapesten

Ronald Reagan a bizonyíték arra, hogy
igenis létezik teljes megújulás, meg lehet
változtatni az életünket, a sorsunkat, a
világunkat, ha van hozzá elég bátorsá-
gunk és erõnk – mondta Orbán Viktor
magyar miniszterelnök tegnap az egykori

amerikai elnök szobrának (képünkön) fel-
avatásán, a budapesti Szabadság téren,
az Egyesült Államok nagykövetsége
elõtt. Úgy fogalmazott: Ronald Rea-
gan megújította a világot, benne Közép-
Európát. Soha többé nem fordulhat elõ,
hogy magukra hagyjuk a szabadságukért
küzdõ népeket – jelentette ki
Condoleezza Rice volt amerikai külügy-
miniszter ugyanazon a rendezvényen,
amely a budapesti transzatlanti diplomá-
ciai hét kiemelt eseménye volt.

Újabb összecsapások 
színhelye volt a kairói Tahrír tér

Mintegy ötvenen sebesültek meg az
egyiptomi rendõrség és a kormányellenes
tüntetõk kedd éjszakai összecsapásaiban
Kairó központjában. Kisebb összetûzé-
sek tegnap is voltak a forradalomban
nagy hírnevet szerzõ Tahrír téren és kör-
nyékén. Kisebb csoportok tagjai kõvel
dobálták a rendõröket, akik könnygáz
bevetésével válaszoltak.

Lech Walesa kijött 
a gdanski kórházból

Kiengedték a kórházból tegnap a Nobel-
békedíjas Lech Walesát. A volt lengyel
államfõ, a Szolidaritás szakszervezet ala-
pítója és elsõ elnöke három hete magas
lázzal és gyomorpanaszokkal került a
gdanski egyetemi klinikai központba. A
vizsgálatok megállapították, hogy a volt
államfõnek féloldali tüdõgyulladása van.

Útra készen áll 
az Atlantis ûrrepülõgép

A NASA július 8-ra tûzte ki az
Atlantis ûrrepülõgép indítását. A mérnö-
kök megállapítása szerint az ûrsikló ki-
váló mûszaki állapotban van és ha nem
jön közbe zavaró tényezõ, a kitûzött idõ-
pontban elindulhat négy asztronautával
úti célja felé, a Nemzetközi Ûrállomásra.
A NASA-nak ez lesz a 135. és egyben az
utolsó ûrrepülõgép-missziója. 

ÚMSZ-összeállítás

Összesen negyven helyen tar-
tottak tegnap félpályás útlezá-

rással egybekötött demonstrációt
Magyarországon a szakszerveze-
tek a munka világát, valamint a
nyugdíjakat érintõ kormányzati
intézkedések és tervek elleni tilta-
kozásul, a közlekedésben azon-
ban nem alakult ki nagyobb fenn-
akadás. A demonstrációkat min-
denütt rendõrök biztosították.
Helyszíni beszámolók szerint az
autósok békésen vették tudomá-
sul a tüntetés tényét. A Liga Szak-
szervezetek által szervezett de-
monstrációhoz szinte az összes
rendvédelmi érdekvédelmi tömö-
rülés csatlakozott. Részt vesz a
megmozduláson az Egyesült Vil-
lamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége és a
Munkástanácsok is.

Gaskó István, a magyar Liga
Szakszervezetek elnöke azt
mondta: ha a július 4-én kezdõdõ
tárgyalásokon nem sikerül megál-
lapodniuk a kormánnyal, akkor a
jelenleginél nagyobb demonstrá-
ciókat szerveznek õsszel. Mivel a
kormány a sztrájktörvény módo-
sításával megnehezítette a mun-
kahelyi tiltakozás lehetõségét,
ezért „az utakon és az utcákon” a
mostaninál sokkal hatékonyabb
és erõsebb demonstrációkat fog-
nak szervezni – tette hozzá.

Pongó Géza, a magyar Függet-
len Rendõr Szakszervezet

(FRSZ) fõtitkára elmondta: tudo-
mása szerint a negyven helyszí-
nen, ahol félpályás útlezárást tar-
tottak, több mint ezer gépkocsival
vettek részt a tiltakozók. Vannak
olyan helyszínek is, ahol ma reg-
gel 7 óráig tart az útzár, máshol
azonban korábban is befejezõd-
hetett, ha a szervezõk úgy döntöt-
tek. Szavai szerint a félpályás út-
zárral nem a „fennakadás” volt a
cél, hanem az, hogy megmutas-

sák a kormányzat számára: a
szakszervezetek nyomást tudnak
gyakorolni nem csak Budapesten,
hanem vidéken is. Pongó jelezte
ugyanakkor, hogy „nem szándé-
kosan”, ám komoly forgalomlas-
sítást okozott a félpályás útzár a
4-es fõúton Monornál, ahol egy
kilométeresnél hosszabb autósor
alakult ki.

A rendvédelmi dolgozók alap-
vetõen azért tiltakoznak most

már a többedik alkalommal, mert
a megszorító intézkedések kereté-
ben úgynevezett „szerzett jogai-
kat” kívánja Orbán Viktor kor-
mánya megkurtítani. A leginkább
azt sérelmezik, hogy megszûnnék
a húsz év szolgálati viszony utáni
korengedményes nyugdíj lehetõ-
sége, ami adott esetben jelenleg
akár harmincnyolc éves kort is je-
lenthet, méghozzá az átlagnál jó-
val magasabb ellátásért. 

Folytatás az 1. oldalról

A görög parlament ma dönt a be-
jelentett 50 milliárd eurós privati-
zációs programról. A német kan-
cellár, Angela Merkel „jó hírnek”
nevezte a tegnapi szavazás ered-
ményét és hangsúlyozta a refor-
mok szükségességét. Rendkívül
sajnálatosnak nevezte ugyanak-
kor, hogy az ellenzéki képviselõk
nem támogatták a csomagot.
Merkel egy pártkonferencián úgy
fogalmazott: „érdekünkben áll,
hogy az euró és Európa erõs le-
gyen”. A német pénzügyminisz-
ter, Wolfgang Schäuble üdvözöl-
te, hogy az athéni parlament „fel-
ismerte saját felelõsségét Görög-
országgal és Európával szem-
ben”. „Most azon kell dolgozni,
hogy konszenzus alakuljon ki az
egyes intézkedésekrõl, és végre-
hajtsák azokat” – tette hozzá. A
Nemzetközi Valutaalap ügyveze-
tõ vezérigazgatója, John Lipsky
sajtótájékoztatón hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az elfogadott cso-
mag középpontjában strukturális
intézkedések vannak, amelyek a
görög gazdaság legnagyobb prob-
lémáját, a versenyképességi hát-
rányt orvosolják. „A költségvetési
kiigazításokra elsõsorban a ma-
gas deficit miatt van szükség” –
tette hozzá. Lipsky szerint a prog-
ram végrehajtása komoly lehetõ-
séget teremt Görögország rövid-
és hosszú távú teljesítményének
javítására. Egyértelmûen csök-
kent az „azonnali katasztrófa”
esélye, ám hosszabb távon válto-
zatlanul komolyak a kockázatok
– vélekedtek az athéni voksolás
eredményének kihirdetése után
londoni pénzügyi elemzõk. 

Elõre menekül

Görögország

Feltorlódott kocsisor a 43-as úton Szeged és Deszk között. Magyarország negyven pontján volt hasonló akció

MTI

A spanyol–belga–magyar el-
nökségi trió 18 hónapos

együttmûködése idején szinte ál-
landó feladatként volt jelen a vál-
ságkezelés, amelyet mindhárom
ország sikeresen hajtott végre –
hangsúlyozta Gyõri Enikõ euró-
pai uniós ügyekért felelõs magyar
államtitkár tegnap Budapesten, a
trió záró sajtótájékoztatóján. Ki-
emelte: a felmerült problémák or-
voslása közben az Európai Unió
óriásit lépett elõre a gazdasági
kormányzásban.

A Horvátországgal való csatla-
kozási tárgyalások lezárására a
legbüszkébb Navracsics Tibor. A
magyar miniszterelnök-helyet-
tes, a közigazgatási és igazság-
ügyi tárca vezetõje, aki tegnap
Berlinbe látogatott, emlékezte-
tett arra: Magyarországnak évez-
redes, nagyon szoros történelmi
kapcsolatai vannak Horvátor-
szággal. Azok az erõfeszítések,
amelyeket a magyar elnökség tett

a horvát csatlakozási tárgyalások
lezárása érdekében, szép példá-
ját jelentik annak, hogy a politi-
kában létezik szolidaritás, létezik
régión belüli együttmûködés,
összefogás, kölcsönös segítség-
nyújtás. Utalt arra is: Horvátor-
szág európai uniós csatlakozása
nemcsak a múlt, illetve a ma-
gyar–horvát barátság, hanem az
ország geopolitikai helyzete mi-
att is fontos.

A magyarok fele sikeresnek
tartja a soros magyar EU-elnök-
séget, ugyanakkor tízbõl heten
egyetlen eseményt vagy ered-

ményt sem tudnak megnevezni
az elnökségi félév idõszakából –
áll a Policy Solutions és a Medián
tegnap nyilvánosságra hozott,
legfrissebb közös kutatásában. Az
ellenzéki pártok szavazói közül
csak a szocialista érzelmûek kö-
zött vannak relatív többségben
(50 százaléknyian) azok, akik si-
kertelennek tartják a magyar el-
nökséget. A kutatás szerint a ma-
gyar soros elnökség utolsó hónap-
jában az állampolgárok 80 száza-
léka tudta fejbõl, hogy ezt a pozí-
ciót Magyarország töltötte be
2011 elsõ felében. 

Geopolitikai megfontolások
vezették a magyar elnökséget

Egyetlen kiút: útlezárás

Duna-menti szolidaritás

Románia képviselõje átadta Magyarországnak a 8. Nemzetközi
Duna Napon, azaz tegnap azt a Duna-vándorzászlót, amely a
Duna vízgyûjtõ területe országainak együttmûködését jelképe-
zi. A Nemzetközi Duna Védelmi Egyezményt 1994. június 29-én
írták alá Szófiában, az egyezményhez tizennégy ország, köztük
Magyarország és Románia is csatlakozott. Megállapodtak, hogy
a folyó védelmében közösen lépnek fel a szennyezés ellen, vala-
mint a fenntartható vízgazdálkodás érdekében. A résztvevõ álla-
mok egyfajta dunai szolidaritás kialakítását tûzték ki célul.

Gyõri Enikõ magyar, valamint Olivier Chastel belga (balra) és Diego López Garrido spanyol államtitkár

Fotók: MTI
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Az államelnök idõközben
megtorpant régióáta-
lakítási hórukkja kap-
csán több erdélyi magyar

politikus és újságíró
szájából is elhangzott,
hogy a késõbb „8+2”-

esre szelídült, erede-
tileg nyolc mam-
mutmegyés cotro-

ceni-i elképzelésnek „legalább annyi” hasz-
na volt, hogy rivaldafénybe állította a Szé-
kelyföldet. Hogy egyértelmûvé tette a román
közvélemény számára: a magyar többségû
területek „nem ugyanolyanok”, mint a töb-
bi, fõleg románok lakta vidék.
Nos, én személyesen azt gondolom, hogy
annak a felfokozott magyarellenességnek,
amely a fenti kérdés kapcsán kialakult a ro-
mán közbeszédben, nem kell örülni, nem
szabad keresni a „jó oldalait”. Nacionalista
retorikából – konjunkturális politikai elõ-
nyökön kívül – semmi jó nem származhat.
A pillanatnyi elõnyök nagyon hamar hát-
rányokká változnak, és megbosszulják ma-
gukat. Azok pedig, akik ahelyett, hogy
megpróbálták volna leoltani a tüzet, igye-
keztek a maguk javára fordítani a kialakult
helyzetet – bennégnek.
Elmerülve kissé a „8+2”-es régiós szerke-
zet elemzésében, megállapítható egyébként,
hogy az RMDSZ – eléggé nem helyeselhe-
tõ módon – végül nem sétált bele a csapdá-
ba. A kísértés nagy volt, hiszen hosszú év-
tizedek óta elõször lett volna megjeleníthe-
tõ hivatalosan az adminisztratív különál-
lás, még ha nem is teljesen abban a formá-
ban, ahogyan a területileg autonóm Szé-
kelyföldet vizionálók elképzelik. 
Az elutasítás okai között azonban aligha
volt az elsõ helyen az, hogy Maros megye
székely része kimarad(t volna) ebbõl az
„autonómiabuliból”, illetve hogy a nem
székely erdélyi magyarok problémáira ez
az elképzelés nem ad(ott volna) választ.
Mennyivel ad(na) több választ a partiumi-
ak gondjaira ennél a javaslatnál egy há-
rom teljes megyébõl álló, területileg auto-
nóm Székelyföld? 
Sokkal inkább az történt, hogy a csábító-
nak tûnõ lehetõség láttán az RMDSZ ve-
zetõiben gyõzött a ráció. Még a két székely
megye vezetõi is belátták, hogy az admi-
nisztratív-területi különválás örömmámo-
ra után következnek a kijózanodás macs-
kajajos pillanatai, napjai, hetei, hónapjai,
évei. Amikor kiderül, hogy puszta szóla-
mokból nem lehet megélni. Kiderül, hogy
az autonómia szép dolog, csak éppen nem
csillapítja az éhséget. 
Székelyföld ugyanis nem az életszínvonalá-
ban Franciaországot jócskán felülmúló Mo-
naco, és mégcsak nem is az õt bekebelezõ,
de adminisztratív-politikai berendezkedését
meghagyó Kínát gazdaságilag messze túl-
szárnyaló Hongkong. Hanem Európa egyik
legszegényebb országának, Romániának
egyik legszegényebb vidéke.
Akár tetszik, akár nem.

A „8+2”-es csapdája

Salamon 
Márton László

Sipos M. Zoltán

Összenõ, ami összetartozik –
ezzel a mottóval várja jöven-

dõ táborlakóit a július 19-24 kö-
zött Tusnádfürdõn megrendezés-
re kerülõ 22. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor
(Tusványos). A szabadegyetem
idei elõadásainak zöme valami-
lyen formában kapcsolódik a bu-
dapesti kormány által kezdemé-
nyezett magyar állampolgárság
határon túli kiterjesztéséhez és a
könnyített honosítási eljárás biz-
tosításához. „A könnyített hono-
sítási eljárás hivatalos útra indítá-
sának pillanatától világos volt szá-
munkra, hogy az idei Tusványos
fõ üzenete az összetartozás lesz.
Ezt az üzenetet járják körül elõ-
adóink politikai, gazdasági, társa-

dalmi megvilágításban” – mondta
el tegnap Kolozsváron Sándor
Krisztina, az esemény fõszervezõ-
je. Hozzátette: a Répás Zsuzsan-
na (nemzetpolitikáért felelõs ma-
gyar államtitkár-helyettes), Szász
Péter (Demokrácia Központok
igazgatója), Wetzel Tamás (mi-
niszteri biztos) és Zsigmond Bar-
na Pál (csíkszeredai magyar fõ-
konzul) részvételével megtartott
Magyar állampolgárnak lenni cí-
mû panel-beszélgetés félévi hely-
zetképet nyújt majd a könnyített
honosítási eljárásról. 

Az idei Tusványos másik ki-
emelt fontosságú eseménye a
Nemzetpolitikai kerekasztal lesz,
amelynek keretében körüljárják
az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) megalakulását és az szé-
kelyföldi autonómia változó fel-

tételeit. A tábort az immár hagyo-
mányos „Orbán-koncert” zárja,
azt viszont még nem tudni, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök kinek a társaságában lép szín-
padra. Mint ismeretes, az elmúlt
két évben Traian Bãsescu román
államfõ is részt vett a szabadegye-
tem zárónapján.

Idén is bõséges kikapcsolódási
lehetõségeket kínál Tusványos, a
szervezõk a legkülönbözõbb stílu-
sú könnyûzenei elõadókat és
stand up comedy társulatokat hív-
tak az Olt partjára. Gondot okoz-
hat viszont a szálláshelyek szû-
kössége, ugyanis idén a tusnádi
vendéglátók kénytelenek voltak
fenntartani bizonyos számú he-
lyet a nyugdíjas üdülni vágyók
számára. A sátorhelyek ára egy éj-
szakára fejenként 20 lej. 

Román lapszemle

Annak ellenére, hogy július 1-jétõl az ipa-
ri fogyasztók 10 százalékkal magasabb
gázárat fizetnek, az csak 0,15 százalékkal
növeli az inflációt, az élelmiszerek árát pe-
dig legfeljebb egy százalékkal emelheti.
(Adevãrul) Átlagosan évi 74 ezer euró
napidíjat tüntettek fel adóbevallási nyilat-
kozataikban a romániai EP-képviselõk,
amihez hozzáadódnak az utazás- illetve a
képviselõi iroda költségei. Vagyonuk az el-
múlt évben számottevõen megnövekedett.
(Curentul) Mintegy 15 tonna kazettát,
CD-t és DVD-t kobzott el 2009 és 2011
között a Román Szerzõi Jogi Hivatal. A
legkeresettebb elõadók Adrian Minune,
Nicolae Guþã és Luciano Pavarotti. (Click)

Rablóbandák vették uralmuk alá a Bu-
karest és Konstanca közötti Napfény autó-
pályát – a hatos csoportokba szervezõdõ
tolvajok a parkolókban csapnak le és fõleg
üzemanyagot lopnak. (Evenimentul zilei)

Tusványos összenõ 
Bemutatták a 22. Bálványosi Szabadegyetem kínálatát

Sándor Krisztina és Somogyi Attila ismertette tegnap Kolozsváron az idei Tusványos programját A szerzõ felvétele

K. Zs.

Közös Kovászna és Hargita
megyei önkormányzati ta-

nácsülés és kerekasztal megszer-
vezését szorgalmazza a Magyar
Polgári Párt. Nagy András, az
MPP háromszéki ügyvezetõ elnö-
ke sajtótájékoztatón bejelentette,
hogy mindkét székely megyében
elkezdték a tárgyalásokat a me-
gyei tanácsok elnökeivel Tamás
Sándorral és Borboly Csabával,
hogy a közeljövõben megszervez-
zék a két megye önkormányzatá-
nak együttes ülését, és utána egy
kerekasztal beszélgetést az MPP
és RMDSZ képviselõivel. Nagy
András szerint „ez jelzés értékû
lehetne, azt mutatná, hogy képe-
sek vagyunk összefogni és meg-
egyezni egy nemzeti minimum-
ban, amibõl semmilyen körülmé-
nyek között nem alkuszunk”. Az
MPP-sek már múlt héten össze
szerették volna hívni a magyar
szervezeteket, hogy a régióátszer-
vezés ügyében közös álláspontot
alakítsanak ki. Nagy András sze-
rint az RMDSZ jó döntést hozott,
amikor nem fogadta el az államfõ
régióátszervezési javaslatát. A
polgári párti politikus szerint a ré-
gióátszervezés szeptemberig
ugyan visszakerült a fiókba, de
addig is ki kell alakítani a közös
álláspontot az ügyben. Nagy

András hozzátette: a Kovászna és
Hargita megyei önkormányzatok
közös ülésén arról is kellene tár-
gyalni, hogy hogyan látják Szé-
kelyföld gazdasági, turisztikai,
kulturális fellendülését. „A követ-
kezõ idõszakban ugyanis fontos
lesz azt bebizonyítani, hogy képe-
sek leszünk Székelyföldet gazda-
ságilag az országos átlag fölé
emelni”, fejtette ki Nagy András. 

Borboly Csaba Hargita megyei
tanácselnök lapunk érdeklõdésére
leszögezte: az MPP képviselõi
nem keresték õt meg ebben a té-
mában, de a közös tanácsülés
megszervezésérõl már régen dön-
töttek a két megyei önkormányzat
RMDSZ-frakciói. „Ezt az ülést
azonban megfelelõen elõ kell ké-
szíteni, hogy olyan döntések szü-
lessenek rajta, amelyek már más-
nap éreztetik hatásukat. Székely-
föld többet érdemel, mint hogy a
sajtónyilvánosság elõtt politikai
showt szervezzünk” – mondta
Borboly Csaba. Hozzátette: most
dolgozni kell nem gyûlésezni.
„Az MPP által felvetett témák
már mind napirenden vannak, és
a polgári párti tanácstagoknak
nincs más dolguk, mint azokat
megszavazni” – mondta Borboly,
aki szerint a Hargita megyei
MPP-s tanácstagok egy része ko-
rábban nem támogatta ezeket a
projekteket. 

Borboly az MPP-nek: most

dolgozni kell, nem gyûlésezni
Kovács Zsolt

A magyarellenes tanácsadó
alkalmazása miatt párton be-

lül is bírálják Barót MPP-s pol-
gármesterét. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, Nagy István
az erdõvidéki város polgári párti
elöljárója nemrégiben tanácsadó-
ként alkalmazta a kétes hírû, ma-
gyarellenes kirohanásairól ismert
Dan Suciut. A visszás helyzetre a
Háromszéki Ifjúsági Tanács
(HÁRIT) hívta fel a figyelmet, és
nyílt levelében szólította fel az
MPP Kovászna megyei és helyi
vezetõit arra, hogy határolódja-
nak el Nagy Istvántól és a botrá-
nyos múltú tanácsadójától. A há-
romszéki magyar ifjúsági szerve-
zeteket tömörítõ HÁRIT aggo-
dalmát fejezte ki, hogy Nagy Ist-
ván az MPP oszlopos tagja olyan
tanácsadót választott magának,
aki mindent megtett a háromszé-
ki ifjúság ellehetetlenítéséért, és
akinek értékrendjébe csak egy
sztriptíztáncos támogatása fért
bele. A HÁRIT ezzel arra a
2009-es botrányra utalt, amikor
az éppen PDL-s színekben lévõ
helyi politikus, Dan Suciu kezde-
ményezésére a Kovászna megyei
Ifjúsági Igazgatóság élére egy
sztriptíztáncos múltú fiatalem-
bert neveztek ki. Dan Suciut ké-
sõbb kinevezték a Kovászna me-

gyei Környezetvédelmi Õrség
élére, de már elsõ munkanapján
összetörte szolgálati autóját,
majd megpróbálta elrejteni azt.
Õ volt az, aki „Turkáló város”
feliratú táblát tett ki Sepsiszent-
györgy bejáratához, ezzel a gesz-
tusával kivívta a városlakók el-
lenszenvét. Dan Suciu késõbb ki-
lépett a Demokrata Liberális
Pártból, arra hivatkozva, hogy
nem tudja elfogadni az RMDSZ-
szel közös kormányzást, beirat-
kozott a Konzervatív Pártba
(PC) amelynek egy ideig megyei
elnöke is volt. 

Lapunk érdeklõdésére Nagy
András az MPP háromszéki ügy-
vezetõ elnöke elmondta: hétvégén
a párt országos vezetõségének
ülésén is szóba került a baróti ügy,
és többen azt javasolták a polgár-
mesternek, szabaduljon meg a
botrányos múltú tanácsadójától.
Nagy István viszont azzal érvelt,
hogy Dan Suciu jó szakember, és
havi 900 lejért nem talál mást a ta-
nácsadói munkakörre. Az MPP
háromszéki ügyvezetõje szerint a
párt helyi szervezete hamarosan
hivatalos javaslatot is megfogal-
maz a baróti polgármester fele, és
amennyiben az nem bocsátja el
Dan Suciut, a párt országos veze-
tõsége dönthet arról, hogy megro-
vásban részesíti-e Nagy István
polgármestert. 

Magyarellenes tanácsosa miatt

bírálják Barót polgármesterét

ÚMSZ

„A revízió célkitûzése nem fe-
lelõsségteljes és józan külpoli-

tikai magatartás ebben a helyzet-
ben, a kormány párbeszédet kíván
fenntartani minden olyan szom-
szédos országgal, amely erre haj-
landó” – ezekkel a szavakkal vette
védelmébe Németh Zsolt külügyi
államtitkár Füzes Oszkár buka-
resti nagykövetet az országgyûlés-
ben. A politikus egy jobbikos kép-
viselõ felszólalására reagált.
Szávay István azt firtatta: egyet-
ért-e a nemzeti ügyek kormánya
Füzes Oszkár „idiótázó” kijelen-
tésével? Szerinte a „kommunista
újságíróból lett diplomata” egy ro-
mán portálnak azt mondta, Ma-
gyarország tudomásul vette, elve-
szítette a 700 éves harcot Romá-
nia ellen, 20 ezer idiótát leszámít-
va senki sem gondol arra, hogy
visszavehetjük Erdélyt, vagy an-
nak egy részét. „Erdély akkor
vész el végleg, ha mi magunk le-
mondunk róla” – hangoztatta az
ellenzéki képviselõ, aki szerint
Füzes Oszkár belegázolt a nemzet
önbecsülésébe. Németh Zsolt le-
szögezte: a kormány egyetért a
nagykövet nyilatkozatával. „A jó
viszony Romániával törékeny, és
az világossá vált: vagy reális kül-
politikai célokat, területi, kulturá-
lis autonómiát valósítunk meg,
vagy handabandázásba kezdünk,
amitõl nem állt távol az iménti fel-
szólalás” – jelentette ki. Jelezte,
hogy a kormány 70 nagykövetet
cserélt le az elmúlt egy év során, a
mostaniak munkájával elégedet-
tek. Lapunk megkeresésére Füzes
Oszkár nem kívánt reagálni a tör-
téntekre. „Az országgyûlés beosz-
tottjaként nem áll módomban
kommentálni a parlamentben el-
hangzó kijelentéseket” – mondta
az ÚMSZ-nek a nagykövet. 

Németh Zsolt

megvédte Füzest 



Bogdán Tibor

Hézagos mûveltsége, ké-
tes érettségije, az anya-

nyelv hiányos ismerete és
mindennek folytán akaratlan
„aranyköpései” ellenére,
Marian Vanghelie harmadik
kerületi polgármesteri man-
dátumát tölti és a legna-
gyobb ellenzéki tömörülés, a
Szociáldemokrata Párt alel-
nökeként, fõvárosi szerveze-
tének vezetõjeként vált is-
mertté.

A csúcs felé

Bár már 2000-ben megvá-
lasztották Bukarest 5. kerü-
letének polgármesterévé,
érettségi vizsgáját csak
2001-ben tette le, 33 éves
fejjel. Bukarest rosszhírû
negyedében, a Ferentari-
ban született. Líceumi ta-
nulmányait 1982-ben kezd-
te el, az Alexandru Sahia
ipari iskolában, ahol mind-
össze egy évet végzett el,
5,45-ös médiával; legjobb
jegye magaviseletbõl volt:
7,33-as átlagot ért el. A tize-
dik osztályba 1984-ben irat-
kozott be, amikor is jegyei
tovább romoltak – magavi-
seletbõl is. 

1990-ben már sikeres üzlet-
emberré vált, butikokat, bi-
zományi boltokat nyitott. Po-
litikai pályafutását 1992-ben
kezdte el, a Társadalmi Szo-
lidaritás Konvenciójában

1997-ben beiratkozott a
XI. osztályba, a Dimitrie
Cantemir líceum esti tagoza-
tán, 2000-ben pedig sikertele-
nül próbálkozott az érettségi-
vel. Az oklevelet egy év múl-
va szerezte meg a snagovi
Mihail Kogãlniceanu Líce-
umban, már polgármestere-
ként és pártja kerületbeli
szervezetének elnökeként.

A szociáldemokraták
2004-ben Cãtãlin Stoichiþát
ültették a pártszervezet élére
és õt támogatták a kerületi
polgármesteri tisztségért zaj-
ló küzdelemben is, amelyet
ennek ellenére Vanghelie
nyert meg, sõt, négy év múl-
va harmadszorra is megismé-
telte a bravúrt. 

Pártján belül csakhamar
komoly hatalomra tett szert,
fõleg 2005-tõl, amikor
Mircea Geoanã lett a párt el-
nöke. A demokrata liberáli-
sokkal történt közös kor-
mányzás idején azon volt,
hogy a hivatali visszaélés,
csalás vádjával jelenleg tar-
tóztatásban lévõ Cãtãlin

Voicu nyerje el a belügymi-
niszteri tárcát. Hatalmát akár
zsarolással is megerõsítette,
hírek szerint kompromitáló
videófelvételeket szerzett
meg a Belügyminisztérium
titkosszolgálatától.

Ez idõ tájt ért politikusi pá-
lyafutásának csúcsára. 

A lejtõn

Hatalma Victor Ponta
pártelnökké választásával
kezdett csökkenni. Az új el-
nök fokozatosan háttérbe
szorította párton belüli ellen-
feleit. Bár Vangheliét a tava-
lyi pártkongresszuson alel-
nökké választották, korábbi

befolyását már nem tudta
visszaszerezni és mindin-
kább kiélezõdött ellentéte
Pontával, amely 2005-re nyú-
lik vissza, amikor Mitreát tá-
mogatta a fõtitkári tisztségre
Pontával szemben.

A pártelnök számára ta-
valy kiváló alkalmat nyújtott
a Vanghelie elleni támadásra
az, hogy a polgármester em-

bereinek számító szociálde-
mokrata tanácsosok meg-
szavazták a Bukarest de-
mokrata liberálisok által ja-
vasolt költségvetését.  Ponta
ezt ügyesen kihasználta an-
nak bebizonyítására, hogy
Vangheliének nincs tekinté-
lye a bukaresti pártszerve-
zetben. Egyben bejelentette,
hogy a Szociál-Liberális
Szövetség nem Vangheliét,
hanem Sorin Oprescut tá-
mogatja a jövõ évi fõpolgár-
mester-választásokon. Rá-
adásul Adrian Nãstase nö-
vekvõ befolyása is az általa
„kis Titulescunak” titulált
Ponta erõsödését segítette
elõ, a volt pártelnök ugyanis
nem felejtette el, hogy
Vanghelie 2006-ban nyugdíj-
ba tanácsolta õt.

A veszélyt megszimatolva
Vanghelie igyekezett Ion Ili-
escuhoz közeledni: a volt ál-
lamfõ születésnapja alkalmá-
ból nagyszabású ünnepséget
és könyvbemutatót szerve-
zett Iliescu legutóbbi köteté-
nek ismertetésére. Csakhogy
Iliescunak már nincs jelentõ-
sebb szava a pártban.

Ponta a hétvégén döntõ
csapást mért ellenfelére: sike-
rült elmozdítania a tömörü-
lés bukaresti szervezetének
élérõl. A váratlan döntésnél
is meglepõbb volt azonban

az, hogy Vanghelie minden
ellenállás nélkül elfogadta a
döntést. 

Nincs jó lépés?

Hírek szerint ez azzal ma-
gyarázható, hogy ellentáma-
dása elõtt fel kívánja mérni
az erõviszonyokat, elsõsor-
ban a területen. A szociálde-
mokrata honatyák között je-
lenleg csak 15 támogatóra
számíthat, de nem kizárt,
hogy közülük néhányan át-
nyergelnek Ponta oldalára. 

Politikai megfigyelõk ezért
nem tartják valószínûnek azt,
hogy megpróbálja visszasze-
rezni a bukaresti pártszerve-
zet elnöki tisztségét. Így két
lehetõsége maradt: vagy füg-
getlenként indul jövõre Buka-
rest fõpolgármesteri székéért,
vagy belép az Országos Szö-
vetség Románia Haladásáért
(UNPR) nevû tömörülésbe,
amelynek elnöke, Marian
Sârbu sietett közölni: szíve-
sen látja pártjában a szociál-
demokrata politikust. Valójá-
ban azonban egyik változat
sem jó számára: független-
ként a választásokon nem sok
esélye lenne a jelenlegi város-
atyával, Sorin Oprescuval
szemben, az UNPR-ben pe-
dig aligha futhatna be politi-
kai karriert. 
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Marian Vanghelie számos nyelvi bakival is
ismertté tette nevét. Legsikeresebb
„gyöngyszemei”: Mindenütt hallatom a
hangom, a víz alatt is; Aki nem fér el tõlem,
az tolakodjék; Sorsomat a végzet határozta
meg; Olyan ideges és mérges vagyok, hogy

adminisztratíve beszélek; Gigi Becali hu-
mán ember; Ha a fára kergettek, ott is van
nézõpontom; Földi lény vagyok, így csak
Bukarest érdekel; Gugle, goagãl, gagãl, gul-
gãl… Aki nem jó, azt a bukaresti pártszer-
vezet ejakulálja.

„Nyelvi lelemények”

Vanghelie tündöklése és bukása
A szociáldemokraták bukaresti szer-
vezetének elnöki tisztségébõl történt
elmozdítása után Marian Vanghelié
vagy függetlenként indul jövõre Buka-
rest fõpolgármesteri székéért, vagy
belép az Országos Szövetség Romá-
nia Haladásáért nevû tömörülésbe.

Gy. Z.

Magyarország európai
uniós elnöki tevékenysé-

gének eredményességét egy-
értelmûen bizonyította az
EU-tagországok állam- és
kormányfõinek elmúlt heti
brüsszeli csúcstalálkozója,
amelyen döntések is szület-
tek az olyan fontos elnöki cé-
lokkal kapcsolatban, mint a
horvát EU-csatlakozás, az
uniós romastratégia, a Duna-
menti régióval kapcsolatos
stratégia, továbbá az unión
belüli gazdasági koordináció
és válságmegelõzés.

Nem várt feladat

Jóllehet az intézményes
változásokat hozó Lisszabo-
ni Szerzõdés életbe lépése óta
a csúcsértekezletek nem a so-
ros elnökségek rendezésében
zajlanak, az egyes féléveket
lezáró csúcstalálkozók az
adott elnökség tevékenységét
illetõen is felteszik az i-re a
pontot. A mostani ülés egyik

különlegessége volt emellett,
hogy nem csupán a – gyakor-
latban ma befejezõdõ – ma-
gyar elnöki tevékenységet
zárja le, hanem egyúttal a
spanyol–belga–magyar el-
nökségi trióét is.

Tekintettel arra, hogy az
EU még mindig nem lábalt
ki teljesen a nemzetközi gaz-
dasági válságból, a találko-
zón a gazdasági kérdések is
középpontban kerültek. Ez is
mutatja, hogy Budapest sze-
repe milyen fontos és kényes
volt, hiszen valójában az
unió teljes gazdasági döntés-
mechanizmusát meg kellett
reformálni, mert bár a csõd
közelén táncoló Görögor-
szág gondjainak a megoldása
alapvetõen a „nagyokra”,
Franciaországra és Németor-
szágra hárult, Magyarország-
nak azonban magára kellett
vállalnia annak ódiumát,
hogy a hasonló esetek elkerü-
lésére felkészítse az EU-t.
Ráadásul úgy, hogy egyelõre
nem tagja az eurózónának és
a feladat váratlanul zúdult a

nyakába. Jóllehet hivatalo-
san nem is szerepelt a brüsz-
szeli napirenden, komoly te-
ret kapott az értekezleten
Görögország pénzügyi hely-
zete, miután azzal kapcsolat-
ban a közeli hetekben fontos
döntéseket kell hozni uniós
szinten, beleértve egy új,
többéves hitelprogram elindí-
tását is.

Megreformált 
döntési folyamat

Gazdasági téren magyar
szempontból különösen fon-
tos volt, hogy az állam- és
kormányfõk két fontos uni-
ós reform véghezvitelében
jelentõs haladást állapíthat-
tak meg a soros elnökség te-
vékenységének köszönhetõ-
en. Ezek egyike a nemzetkö-
zi gazdasági válságra adott
átfogó válasz, a másik az
uniós tagországok közti ko-
ordináció megerõsítése. Már
Herman van Rompuy, az ál-
lam- és kormányfõkbõl álló
Európai Tanács állandó el-

nökének a résztvevõkhöz
küldött meghívólevelébõl ki-
derült, hogy az említett re-
formok révén ez a fórum tel-
jes ellenõrzést gyakorolhat a
koordinációs folyamat fö-
lött, ezzel is megteremtve az
uniós gazdaságirányítás ja-
vulását.

A koordinációban átfogó
újítást hozó, úgynevezett eu-
rópai szemeszter azt a féléves
folyamatot jelenti, amelynek
keretében a tagországok
egyeztetik egymással rövid-
és középtávú gazdaságpoliti-
kai és reformterveiket. Az
idén elsõ ízben zajlott le ez az
eljárás – nagymértékben a
magyar elnökség irányítása

mellett – és lényegében le is
zárult azzal, hogy a kor-
mányfõk most jóváhagyták
azokat a konkrét, országokra
szabott ajánlásokat, amelyek
alapján a tagállamok a követ-
kezõ hónapokban összehan-
goltabb módon haladhatnak
a közös uniós célok megvaló-
sítása felé.

Schengenért 
fáradoztak

A gazdasági válságok meg-
elõzésében és kezelésében
újító gazdasági kormányzás
azzal teljesedhet ki, hogy az
uniós intézmények véglegesí-
tik a változásokat az uniós
jog részévé emelõ jogszabá-
lyokat. A hagyományosnál
késõbb, csütörtök este elkez-
dõdött találkozón téma volt a
bevándorlás és menekültügy,
beleértve az észak-afrikai
helyzetet és a schengeni öve-
zet mûködésére tett hatását
is. (Ezzel kapcsolatban Buda-
pestet elismerés érte a schen-
geni zóna kibõvítésére tett
erõfeszítéseiért és a magyar
elnökség alatt elért haladás-
ért is.) Líbiával, Szíriával és a
közel-keleti helyzettel a csúcs
külön is foglalkozott.

A magyar elnökség számá-
ra kiemelt jelentõségû, hogy

a csúcsértekezleten legfel-
sõbb szinten is jóváhagyták
az EU romákat érintõ keret-
stratégiáját, amely a legké-
sõbb év végéig kidolgozandó
tagállami programokhoz ad
iránymutatást és összehan-
golja õket. Célja, hogy uniós
szinten is hozzájáruljon a ro-
mák társadalmi beilleszkedé-
sének gyorsításához. A nem-
zeti programok pedig konk-
rét vállalásokat és megvalósí-
tási terveket tartalmaznak
majd. Megkezdõdhet az
unió Duna-stratégiájának
végrehajtása is. A stratégia a
folyó mentén fekvõ országok
fejlesztési terveit hangolja
össze, együttmûködésüket
igyekszik segíteni. Ez az EU
második térségi stratégiája és
a magyar elnökség egyik leg-
fontosabb programpontja.

Horvátország esetében az
állam- és kormányfõk jófor-
mán kész tényként üdvözöl-
hették, hogy a magyar elnök-
ség ideje alatt lezárultak a
csatlakozási tárgyalások,
amelyek esetében ugyancsak
megkülönböztetett magyar
prioritás teljesülésérõl, Buda-
pest nyugat-balkáni politiká-
jának érvényesülésérõl van
szó. Horvátország várhatóan
2013 júliusától válhat az EU
teljes jogú tagjává. 

Ma zárul a soros magyar EU-elnökség
Történetében elõször az idén, az elsõ félévben 

Magyarország láthatta el az Európai Unió soros elnöksé-

gének feladatát. Megbízatása ma jár le, hogy átadhassa 

a stafétabotot Lengyelországnak.

Marian Vanghelie. „Ejakulálták” a bukaresti pártszevezet élérõl



Csapdahelyzetbe került a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és a székelyföldi ma-
gyarság. Az államfõ, Traian Bãsescu két
ajándékcsomagot is felkínált – egyiket
ugyan nem õ, hanem bizalmasa, Brassó pol-
gármestere ajánlotta –, s ez volt a legtöbb,
amit román államfõ felkínálhat(ott), a szé-
kelyföldi magyaroknak azonban ez kevés.
Traian Bãsescu néhány hete vetette fel Ro-
mánia területi átszervezésének gondolatát,
és azonnal javaslatot is tett a kormánynak,
nyolc megamegyére. Székelyföld a központi
fekvésû Brassó megyének lett volna a része.
Az RMDSZ nem fogadhatta el ezt a területi
újrafelosztást, hiszen a székelyföldi
(Kovászna, Hargita és Maros megyei) ma-
gyarok kisebbségbe kerültek volna; az új

megyehatáron belül csak
Brassó megyében annyi ro-
mán él, mint a három szé-
kely megyében magyar, s a
vidék része lett volna
Szeben és Fehér megye is,
amelyek lakosságának 95

százaléka román.
Az RMDSZ szavazata

nélkül azonban ma
semmit sem lehet elfo-

gadni a romániai törvényhozásban, így az
államfõ két másik javaslatot is tett. Az elsõ
javaslatot Brassó polgármestere, George
Scripcaru vetette fel: alakuljon egy óriásme-
gye a mai Brassó, Kovászna és Hargita me-
gyék területén. A másikat maga az elnök: a
nyolc megamegye mellett Kovászna és Har-
gita megye külön-külön lé-
tezzen tovább. Traian
Bãsescu azonban határo-
zottan ellenzi, hogy
Kovászna és Hargita me-
gye egyetlen területi köz-
igazgatási egységet alkos-
son, tehát egyesüljön.
Az elsõ javaslat ésszerûsége mellett nem én,
a brassói érvelek, hiszen nyilvánvaló, hogy
az ötvenezer barcasági magyarnak elõnyére
válna, ha olyan megyében élne, ahol további
430 ezer magyar van. Vannak néhányan
Kovászna és Hargita megyében is, akik név
nélkül ugyan, de úgy nyilatkoznak, hogy az
Erdélyben sokat emlegetett dél-tiroli modell
megvalósíthatóvá válna. Trentino–Alto
Adige tartomány ugyan olasz többségû (ro-
mán többségû lenne Brassó tartomány is),
amelyen belül azonban Bolzano–Bozen me-
gye német többségû (ez lehetne mondjuk

HarKov járás). Brassó polgármestere, Geor-
ge Scripcaru egyébként nyilvánosan kijelen-
tette, hogy Székelyföld létezik, s ez nem je-
lent semmilyen problémát, úgy, ahogy a ha-
sonló európai vidékek (Dél-Tirol, Katalónia)
léte sem jelent senkinek gondot, ellenkezõ-
leg, lehetõséget nyújtanak a helyi turizmus,

gazdaság fejlesztésére.
A gond azonban Maros
megye, amely kimaradna e
tartományból, s az
RMDSZ szavazóinak ke-
mény magvát jelentõ Ma-
ros megyei magyarok el-

árulva érezhetnék magukat. Ugyanez a
gond a két székely mikromegyés változattal,
ez esetben Brassóhoz, Szebenhez és Fehér-
hez csatolnák Maros megyét. A
Brassó–Székelyföld tartomány esetén Ma-
rosvásárhely megyeközpont lehetne. Elége-
detlenek e megoldással a partiumi magya-
rok is, õk is különleges státust követelnek Bi-
har, Szatmár és Szilágy megyéknek.
Az államfõ azonban csak a két mérgezett
ajándékot kínálta föl. Ez a legtöbb, amit va-
laha is remélhetett az erdélyi magyarság,
amely azonban ma úgy látja, ez kevés.
Az RMDSZ csapdahelyzetben volt: ha elfo-

gadja az ajánlatot, a választók haragja elsö-
pörheti (a Kovászna és Hargita megyeiek is
ragaszkodnak marosi véreikhez), ha elsza-
lasztja, hamarosan nem kap ilyen kecsegtetõ
ajánlatot.
Szombaton a Szövetségi Képviselõk Taná-
csa döntött. Elsöprõ többsége elfogadhatat-
lannak tartotta a két javaslatot. Az SZKT el-
utasította az elnök javaslatát azzal az aján-
lással, hogy a közigazgatási átszervezését
halasszák õszre.
Addig érdemes lenne vitát nyitni a Brassó–
Székelyföld illetve Trentino–Bozen párhu-
zamról, annak elfogadhatóságáról, elõnyei-
rõl, hátrányairól. Mérlegelni kell, s ha
könnyûnek találtatik, akkor más ideális
modellt kell választania az erdélyi magyar-
ságnak, nem a dél-tirolit, mert akkor arról
ki is derült, hogy elfogadhatatlan. S az is,
hogy tévedett mindenki Erdélyben, aki a
kisebbségi jogérvényesítés csimborasszója-
ként tekint az olaszhoni autonómiára. Ak-
kor sürgõsen más példa után kell nézni,
mert ki tudja, lesz-e még számunkra vala-
melyest is kedvezõ ajánlat, vagy a hatalom
birtokában a többség törvényesen ellenünk
dönt – s ettõl nem védhet meg sem Brüsz-
szel, sem Budapest. 

Ne gondold, hogy hasznodra van az, ami egyszer valamikor talán
arra késztet, hogy megszegd a szavadat, hogy szemérmetlen légy,
hogy valakit gyûlölj, gyanúsíts, megátkozz, hogy valaki elõtt ala-
koskodj, hogy olyat kívánj, amihez fal és takaró kell. Mert aki elsõ
helyre teszi az értelmet, a benne lakó géniuszt és az ebbõl fakadó
erény szent szolgálatát, az nem csinál semmibõl tragédiát, nem só-
hajtozik, nem keresi sem a magányt, sem az embersûrût. Élni fog –
s ez a legfontosabb! – anélkül, hogy az élethez ragaszkodnék, vagy
eltaszítaná magától. (…) Csak attól az egytõl óvakodik egész éle-
ten át, hogy értelme valami olyan ügybe bonyolódjék, ami méltat-
lan volna egy eszes, közösségi életre született lényhez.
A fegyelmezett, tiszta lelkû ember gondolatában nem találhatsz
semmi rothadást, semmi mocskot, semmi kétszínûséget. A színész-
rõl még el lehet mondani, hogy elõbb távozik, mintsem befejezné
és végigjátszaná szerepét, az ilyen ember életét azonban a végzet
nem vághatja félbe befejezetlenül. Nincs benne semmi szolgai,
semmi hívságos, semmi önállótlan, semmi különcködõ, semmi
megrovásra méltó, semmi titkolni való.
Tiszteld véleményalkotó képességedet! Teljesen ettõl függ, hogy ve-
zérlõ értelmed ment maradjon minden olyan ítélettõl, amely nincs
összhangban a természettel és az eszes lény alkatával. Ez biztosít-
ja, hogy mások felfogásának ne hódoljunk be egykönnyen, hogy az
embertársainkkal szemben jóindulatot, az istenekkel szemben pe-
dig engedelmességet tanúsítsunk.

Marcus Aurelius: Elmélkedések. Harmadik könyv. 
Fordította Huszti József

Mi a valódi helyzet Dél-Tirolban?

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. június 30., csütörtök   www.maszol.ro 5

Erõsen iszlám felhangú, vagy sem, de az Igazság
és Fejlõdés Pártja (AKP) harmadik hatalmi, tör-
vényhozási mandátumot nyert Törökországban,
kormány- és pártfõ-embere, Recep Tayyip
Erdogan pedig már jó elõre megígérte: ha gyõz-
nek, folytatódik a gazdasági boom, és Ankara eu-
rópai fõváros lesz. Miért ne sikerülne, hisz a tö-
rökországi reformok mindenike európai mintára
(vagy nyomásra) történt, mintegy négymillió la-
kosuk már európai polgár is, az ország gazdasági
kapcsolatainak fele az öreg kontinensre nyúlik,
jólétének egyik fõpillére a turizmus, s mint tudott,
az EU szereti az ankarai bazárt. Azon kívül, hogy
a külföldi befektetések kétharmada az óhazából
származik, fontosabb, hogy a török védelem sa-
rokköve a NATO-tagság, s bármennyire is gyako-
rolni óhajtja az ország az önálló regionális példa-
mutatást és befolyást, úgy néz ki, a Szövetségre
éppúgy szüksége van, mint vice versa. Hol botol-
hat mégis az erdogani Törökország uniós terve, il-
letve mit vett a nyakába továbbra is az AKP?
A Ciprus-ügyet meg kellene végre oldani, de a
sziget egyesítése, a török kikötõk és légikikötõk
megnyitása a ciprusi görögök felé, valamint Nico-
sia heveny Ankara-szkeptikus magatartásának ol-
dása nem egyéjszakás folyamat. Az ország lakos-
ságának mintegy 15 százalékát kitevõ kurd közös-
ség boldoggá tétele többõl kellene álljon, mind
kultúrájuk hangzatos védelme, vagy az iraki kurd
érdekképviselt elfogadása. Esetleg jól jönne a tel-
jes önkormányzás, saját nyelvhasználat garantálá-
sa az adminisztrációban jogorvoslásban is. (Isme-
rõs probléma!) 
Ugyanakkor le kellene fújni az újabb izraeli
Gáza-blokád-törõ hajóskirándulás szervezését.
Láthatták, a politikai kavarás miatt mi történt egy
éve, s ha beszámítjuk a rafahi átkelõ egyiptomi
megnyitását vagy a Hamasz és a Fatah szervezke-
dését, kétlem, hogy Tel-Aviv elnézõbb lenne. Vé-
gül, de nem utolsó sorban, itt van az örmény
genocídium örökzöld problémája, s ehhez szoro-
san csatoltan Örményország és Ankara kapcsola-
tának javulása. 
Igaz, majd elfelejtettem, itt a gaz fríg-leszármazot-
takat terheli minden felelõsség, fõleg ha a békülést
a törökök ahhoz kötik, hogy az örmények végre
hagyjanak már szabadon némi azeri területet a
Nagorno-Karabah kies vidékén. 

Hosszabb is lehetne a teljesíteni-
valók listája, de ha már ennyit meg-
oldanak, akkor Európa végre Unió-
jába fogadhatja a törököket. Egy

dolog azért még gyanítható: a fel-
adatok nyomására egyre több ákápés

fog pillanatnyilag frankofonná és
-fillé válni, magán érezve a

molière-i „Tu l’as voulu,
Georges Dandin!” súlyát.

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Akkor sürgõsen más pél-
da után kell nézni, mert
ki tudja, lesz-e még szá-
munkra kedvezõ ajánlat.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Egy ateista, aki kereszttel hessegeti a 
vámpírokat, igazán szánalmas látvány.” 

Laurel Kaye Hamilton

Kínálat

Vezérlõ értelem

Gergi Dandin
A nap címe. Radu F. Alexandru, a PDL
szenátora: Nem bízom többé Traian
Bãsescunak, az ország elnökének józan
ítélõképességében, Jurnalul naþional.

Magyarázat. Szinte a mi merész, szóki-
mondó és államelnökünk surmóságaival
szemben kíméletlen lapunk tûrõképesség-
ét is meghaladja, amit az elnök két (volt)
híve úgyszólván a szemébe mert monda-
ni a királlyal kapcsolatos kijelentése mi-
att. Járnak, sõt írnak közöttünk emberek,
akik nagyon meggyõzõen állítják a leg-
nagyobb marhaságokat, és csak késõn is-
merjük fel, hogy betegek. Radu F.
Alexandru nyílt levele szerint az államel-
nök Mihály királyról kifejtett véleményei
„minõsíthetetlenek és megbocsáthatatla-
nok, olyan tudatlanságról árulkodnak,
amely diszkvalifikálóak”. A kormánypár-
ti szenátor mindent egy lapra tett fel. 

És még keményebben. Ennél két nappal
korábbi, de még meredekebb Sorin
Ilieºiu filmrendezõ, a kommunizmust el-
ítélõ elnöki bizottság egyik kezdeménye-
zõ tagjának a nyílt levele, amelyben ve-
lõtrázó minõsítéseket ver Traian B. fejé-
hez: hazug, igazságtalan, szégyentelen,
mûveletlen, nevetséges, álnok, útszéli,
vulgáris, köpenyegforgató, képmutató,
ravasz... „Az egyetlen módja ma Romá-
niát szeretni az, ha kimondjuk önrõl az
igazat: megcsúfolta a méltóságot, meg-
fojtotta a reményt, megerõszakolta Ro-
mániát. (...) Az ön mûveletlensége elké-
pesztõ, összeférhetetlen a tisztséggel,
amelyet erkölcsi csalás révén betölt. Az
egyetlen következménye mindennek a
becsületbeli lemondás lenne! De nem hi-
szem, hogy még van önben becsület.”
Ilieºiu még itt sem áll meg: felszólítja
mindazokat, akiket a kommunizmus el-
ítélésére is felszólított (sokan vannak,
köztük Liiceanu, Pleºu, Patapievici,
Baconschi, Pacepa, Cãrtãrescu), hogy
kérjék Traian Bãsescu lemondását. Szent
Isten, mi lesz ebbõl? 

A nap álhíre. Egyeztetések folynak a je-
lenlegi román és magyar vezetõk között,
hogy cserealapon ismerjék el itt (is) Hor-
thy Miklós, ott (is) Ion Antonescu törté-
nelmi érdemeit, pozitív hatását.

Ady András
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OTP Mentor néven pénz-
ügyi tanácsadási prog-

ramot indított ügyfelei szá-
mára az OTP Bank Romá-
nia, amelynek segítségével
hatékonyabbá válhat a kli-
ensek pénzkezelése. 

A programot – amelynek
segítõeszközeként július 1-
jétõl a www.dresoruldelei.ro
honlapon online platformot
is mûködtet a magyar pénz-
intézet romániai leányvál-
lalata – valamennyi ügyfe-
lüknek figyelmébe ajánlják,

kezdve azoktól, akik idõt
megtakarítva online kíván-
ják adminisztrálni szemé-
lyes költségvetésüket, egé-
szen azokig, akik a bankfi-
ókoknál dolgozó tanács-
adók segítségét preferálják. 

Mint a program tegnapi,
bukaresti bemutatóján el-
hangzott, a www.dresorulde-
lei.ro online platformot –
amelynek neve a lej-, illetve
oroszlánszelídítõ szójáték-
ból ered – ingyenesen bo-
csátják valamennyi inter-
netfelhasználó rendelkezé-
sére, akár az OTP ügyfele,

akár nem. Ennek segítségé-
vel a felhasználó olyan sze-
mélyes költségvetési tervet
készíthet, amely megfelel
saját bevételeinek, kiadásai-
nak és céljainak. Ameny-
nyiben az ügyfél igényli, a
bank által megbízott szakta-
nácsadóval tartandó szemé-
lyes találkozón nyújtanak
neki segítséget, családi hely-
zete és szociális pozíciója,
életvitele és egyéb kritériu-
mok figyelembevételével. 

„Olyan idõket élünk,
amikor a megtakarítás kul-
túrájának meghonosítása

kötelezõvé válik mindany-
nyiunk számára. Az OTP
Mentor program révén kor-
rekt tájékoztatást kívánunk
nyújtani ügyfeleinknek a
különbözõ megtakarítási le-
hetõségekrõl, hogy segítsük
õket pénzük kezelésének
hatékonyabbá tételében” –
fejtette ki a bemutatón
Diósi László, az OTP Bank
Románia elnök-vezérigaz-
gatója. Diósi hangsúlyozta:
az online platform és a
szaktanácsadói gárda segít-
ségével a pénzintézet sze-
mélyre szabott pénzügyi

elemzést végez ügyfelei
számára. A pénzügyi ter-
vek gyakorlatba ültetésérõl
– igény esetén – a további-
akban a bank különbözõ
termékei gondoskodnak.
Az ÚMSZ kérdésére az
OTP Bank Románia elnök-
vezérigazgatója elmondta:
bár maga az ötlet nem új,
miután az anyabank és más
leányvállalatai is indítottak
már hasonló programokat,
a romániai leányvállalat a
korábbiaknál strukturál-
tabb rendszerbe foglalta
ezeket. 

Röviden

Olcsóbb a roaming

Uniós kérésre csökken júli-
us elsejétõl az unión belüli
roaming-beszélgetések perc-
díja – írta a HotNews.ro. A
külföldrõl kezdeményezett
beszélgetések díja 0,35 cen-
tig, a fogadott hívásoké pe-
dig 0,11 centig olcsulhat. A
Vodafone és Orange tele-
fontársaságok már jelezték,
hogy holnaptól kedvezõbb
roaming-tarifákkal jelent-
keznek.

Kogãlniceanu-kártya

A kormány tegnapi ülésén
elfogadta a kis- és közepes
vállalkozókat támogató
Kogãlniceanu-kártya terve-
zetét, amely államilag ga-
rantált hitellel és kamattá-
mogatással segíti a cégeket
– jelentette be Emil Boc mi-
niszterelnök. Az állam –
legfennebb százezer lej érté-
kig – a banki kölcsönök 80
százalékára vállal garanci-
át, ezenkívül 75 százalékos
szubvenciót nyújt az évi 6,5
százalékot nem meghaladó
kamatokra.

Kevesebb az állástalan

4,97 százalékra csökkent
május folyamán a munka-
nélküliségi ráta Romániá-
ban, így jelenleg mintegy
453 ezer állástalant tarta-
nak nyilván – derült ki az
Országos Munkaerõ-elosz-
tó Hivatal adataiból. A
munkanélküliségi mutató
0,44 százalékkal volt ki-
sebb, mint áprilisban, illetve
2,73 százalékkal kevesebb
az elõzõ év hasonló idõsza-
kához képest.

Megadózott átutalás?

Az Európai Bizottság 2014-
tõl megadózná az unión be-
lüli pénzügyi tranzakciókat,
amely intézkedéstõl évi öt-
venmillió eurós bevételt re-
mél a közösségi költségve-
tés számára – értesült a
Reuters.

HIRDETÉS

Lagarde a valutaalap új elnöke
Hírösszefoglaló

Christine Lagarde fran-
cia pénzügyminisztert

választotta meg a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) új
vezérigazgatójának a szer-
vezet 24 tagú igazgatósága
kedden – ezzel folytatódik a
feltörekvõ gazdaságok által
megkérdõjelezett, csaknem
hat és fél évtizedes hagyo-
mány, amelynek értelmé-
ben az IMF élén európai ve-
zetõ áll. 

Az 55 éves, kitûnõ diplo-
mataként és mérsékelt libe-
rálisként jellemzett, jogász
végzettségû Christine
Lagarde Európában nagy
szakmai tekintélynek ör-
vend, a Financial Times
eurózóna pénzügyminiszte-
reit rangsoroló listáján
2009-ben az elsõ helyen
végzett. 

Az IMF elnökeként elsõ
feladatai közé tartozik,
hogy kézbe vegye az adós-
ságválságba sodródott Gö-
rögország megmentését –
ebben pedig a gazdasági
döntéshozók nagyobb eltö-
kéltséget és szigort várnak el
a pénzintézettõl. Kinevezé-
sét követõ elsõ nyilatkozata-

iban az elnökasszony nyu-
galomra szólította fel a gö-
rög lakosságot. Az elemzõk
nagy várakozással tekinte-
nek a hivatalbalépésére, mi-
vel a pénzintézet egyik leg-
nehezebb idõszakát éli,
amelyben a kereskedelmi hi-
ányok csökkentése és a glo-
bális gazdaság egyensúlyá-
nak megtalálása az egyik
legnehezebb feladat.

Lagarde elsõ reakcióját a
Twitter mikroblog-oldalon
közölte, megtiszteltetésnek
és örömnek nevezve, hogy
megbízták a pozícióval.
„Az IMF a 187 tagállam
szolgálatában állt a gazda-
sági és pénzügyi világvál-
ságban, amely mélyreható
változásokra késztette. El-
sõdleges célom az intéz-
mény élén az lesz, hogy az
IMF ezt az utat folytassa,
ugyanezzel az eltökéltség-
gel és elkötelezettséggel” –
fogalmazott. Korábban már
ígéretet tett arra: gondja
lesz rá, hogy a fejlõdõ or-
szágok szava nagyobb súly-
lyal essen a latba a valuta-
alapnál.

A mindvégig elsõ számú
esélyesnek tekintett Lagarde
megbízása az után vált egy-

értelmûvé, hogy Timothy
Geithner amerikai pénzügy-
miniszter – az IMF-ben leg-
nagyobb szavazati súllyal
rendelkezõ Egyesült Álla-
mok nevében – támogatásá-
ról biztosította a jelöltet. 

A francia pénzügymi-
niszter mellett mindvégig
kiálló EU és Amerika vok-
sai önmagukban is többsé-
get jelentenek az igazgató-
ságban, ám Lagarde maga
mögött tudhatta Kína, In-
dia, Oroszország, Egyip-
tom, Szaúd-Arábia, Indo-
nézia Dél-Korea, valamint
a frankofón afrikai orszá-
gok támogatását is. La-
garde a jelenlegi mexikói
jegybankelnök Agustín
Carstenst gyõzte le.

A kinevezés „gyõzelem
Franciaországnak” – fogal-
mazott a párizsi elnökség,
amely különben már meg-
kezdte az utód kiválasztását
a pénzügyminisztérium élé-
re. Mint ismeretes, a wa-
shingtoni pénzintézet elnö-
ki széke azt követõen ürese-
dett meg, hogy Dominique
Strauss-Kahn lemondott,
miután vádat emeltek elle-
ne szexuális bûncselek-
mény miatt. 

Székely karriertanácsadás
Baloga-Tamás Erika

Közel ezer fiatal álláske-
resõ kért tanácsadást,

százötven embernek sikerült
munkát találni, huszonki-
lenc személy vett részt kü-
lönbözõ képzéseken – ezzel
a mérleggel zárult az Esély a
sikeres karrierhez címû, euró-
pai uniós forrásokból meg-
valósított projekt, amelyet
közösen szervezett a Hargita
Megyei Munkaerõ Elhelye-
zõ Ügynökség és a Veco-
Rom Munkaerõ Közvetítõ
Iroda. A kétéves lefutású
program legfõbb célkitûzé-
sei között szerepelt a fiatal
munkanélküliek bevonzása
a munkapiacra, a foglalkoz-
tatási ráta növelése, illetve a
munkaerõkereslet és -kínálat
összhangba hozása. 

A három Hargita megyei
városban, Csíkszeredában,
Gyergyószentmiklóson és
Székelyudvarhelyen zajlott
rendezvények a vártnál is

népszerûbbé váltak. „Sike-
res projektet tudhatunk ma-
gunk mögött, még sok ilyen-
re lenne szükség” – összegzett
lapunknak Szabó Károly, a
Veco-Rom Munkerõ Közve-
títõ Iroda projektmenedzser
asszisztense, aki az állás-
ajánlatokra szakosodott web-
oldalt, a job-club.ro-t tartja a
legnagyobb megvalósítás-
nak. Elmondása szerint a
munkanélküliek részérõl ki-
elégítõ volt az érdeklõdés és
csupán a rendelkezésre álló
idõ miatt nem lehetett még
jobban mozgósítani õket. Er-
re azonban újabb lehetõséget
kínál a Veco-Rom december-
ben útjára indított másik pro-
jektje, amely a hosszú távú
munkanélküliekre összponto-
sít. A Munkahelyed címere? Te
döntsd el! címû, 2012. novem-
ber végéig zajló program az
alkalmazóknak segít a megfe-
lelõ munkaerõ kiválasztásá-
ban, az álláskeresõknek pedig
az elhelyezkedésben. 

„Oroszlánszelídítõ” OTP

Christine Lagarde az elsõ nõ a Nemzetközi Valutaalap élén
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Egyre kevesebb az általá-
nos iskolát végzõ diák,

mégis nehéz bejutni a hazai
líceumokba – ez a jelenség
körvonalazódott tegnap a kö-
zépiskolai beiratkozás elsõ
napján. A szülõk többsége a
számítógépes elosztórend-
szert okolja, a pedagógusok
és oktatási szakértõk a líceu-
mokkal szembeni elvárások-
kal magyarázza a jelenséget:
a „divatiskolákban” túljelent-
kezés, a mellõzött intézmé-
nyekben diákhiány lehet. 

A Maros megyei Molnár
Izabella hatodik osztálytól a
megyeszékhely egyik neves
általános iskolájába járatja
gyerekét, mert az otthoni, vi-
déki iskola színvonalát nem
találta megfelelõnek. A gye-
rek 8,75-el végzett, de most
attól tartanak, hogy nem jut
be a sokak által legjobbnak
tartott Bolyai Farkas Líce-
umba. Azok, akik vidéken
végezték az általános iskolát,
nagyobb átlaggal pályáznak,
és így esélyesebbek a belváro-
si középiskola által meghir-
detett helyekre. A szülõk arra
figyelmeztetnek: helytelen ez
az aránytalanság, és nem a
diákok valós tudásán alapul.
Azok pedig, akik nem elé-
gednek meg az elméleti líceu-
mok kínálatával, hoppon
maradnak.

Muszáj-érettségi

Illés Ildikó Maros megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes la-
punknak megerõsítette, való-
ban a számítógépes elosztá-
son múlik, ki hova kerül, ám
azt is hozzátette: akár tíz ok-
tatási intézményt is meg le-
het jelölni, iskolán kívül nem
marad senki. Tájékoztatása
szerint elõzetesen felmérték,

hol mekkora az igény, és e ta-
vaszi felmérésnek az eredmé-
nyei alapján készítették el az
õszi beiratkozási tervet. „Na-
gyon sok a falusi gyerek, aki
nyolcadik után nem tanul to-
vább, vagy azért, mert sze-
gény, és nincs elég pénze be-
járni a városba, vagy azért,
mert a szülõk haszontalan-
nak érzik a továbbtanulást, és
inkább otthon tartják a gyere-
ket. Õk a családi gazdaság-
ban dolgoznak tovább” – nyi-
latkozta a fõtanfelügyelõ-he-
lyettes, aki úgy véli, nem egy-
értelmû a továbbtanulás mi-
kéntje. “Sokan felismerik,
hogy nem szükséges feltétle-
nül egyetemet végezni, de
még az érettségire sincs szük-
ség ahhoz, hogy az ember
boldogulhasson” – fogalma-
zott Illés Ildikó. 

Biztosra mennek

A Maros megyei középis-
kolák között a Bolyai Farkas
Líceum a legnépszerûbb,

ahol nyolc osztály indul õsz-
tõl, a Református Kollégi-
umban két osztályt hirdettek
meg. Horváth Gabriella he-
lyettes igazgató érdeklõdé-
sünkre elmondta, a Bolyai-
ban mûködõ római katoli-
kus osztályban már megtar-
tották a felvételit, ezek a he-
lyek nem kerülnek bele a
számítógépes elosztó rend-
szerbe. Ugyanez érvényes a
Református Kollégium osz-
tályaira is. Külön felvételit
tartanak a mûvészeti, a ze-
ne, a képzõmûvészeti, és a
pedagógiai profilú osztá-
lyokba is. „Mi kényszerbõl
adjuk a gyereket a Bolyaiba,
mert nem tudunk jobbat.
Nem csak az oktatás minõ-
sége, hanem az iskolai élet
biztonsága is meghatározó,
itt legalább szem elõtt van-
nak a gyerekek, és nincs ve-
rekedés, vagy más jellegû ag-
resszió” – nyilatkozta la-
punknak egy helyi anyuka,
akitõl megtudtuk: ha lenne
megfelelõ szakmunkáskép-

zõ, vagy szakiskola, akkor
inkább azt választaná 14
éves fia. 

Jövõre (megint) 
más lesz

Király András, az oktatási
minisztérium államtitkára la-
punk kérdésére megerõsítet-
te: ez az utolsó év, amikor a
líceumok felé fordul az álta-
lános iskolát végzettek zöme,
jövõre új szerepet kaphat a
szakképzés. „2012-tõl újra
beindulnak a szakmunkás-
képzõk, amelyek rugalmas
oktatást ígérnek, egytõl há-
rom évig terjedõ képzési idõ-
vel, és akkor mindenki igé-
nyeinek megfelelõen választ-
hat” – magyarázta.  Arra a
kérdésre, hogy a hazai közép-
iskolák idén mennyire tudták
követni a tanulók és a szülõk
igényeit, a demográfiai válto-
zásokat, az államtitkár fele-
más választ adott. „A beisko-
lázási számokat elõzetes fel-
mérések alapján határoztuk

meg, tehát sehol sem kell
azért osztályt megszûntetni,
mert nincs elég diák. Tanul-
tunk a tavalyi problémákból.
A profilváltás azonban kö-
zépiskolák esetében is nehéz,
mert az ilyen jellegû átszerve-
zést akkreditálni kell, ez egy
hosszasabb és nehézkesebb
folyamat” – mondta az ál-
lamtitkár, aki demográfiai fo-
lyamatokat most kiegyensú-
lyozottnak nevezte. Tájékoz-
tatása szerint évek óta ha-
sonló méretû évfolyamok je-
lentkeznek, körülbelül nyolc-
ezer diák végzi most az álta-
lános iskolát. Nagyobb kü-
lönbség a líceumi képzést
kezdõk és az elsõ osztályo-
sok között van: ebben az év-
ben kétezerrel több kisisko-
lással számolnak, mint elsõ
éves gimnazistával. 

Akiknek sikerül

Kolozs megyében 678 ma-
gyar diák tanul tovább: több-
ségük a „neves” kolozsvári lí-
ceumok valamelyikébe je-
lentkezett. „Az a tapasztala-
tunk, hogy a nyolcadik osz-
tályt végzett magyar diákok
zöme, általában 90 százaléla
valamelyik neves kolozsvári
középiskolába jelentkezik. A
többi diák inkább szakmát ta-
nul valamelyik megyei szak-
iskolában” – összegezte a he-
lyi folyamatokat Péter Tünde
fõtanfelügyelõ helyettes. Tá-
jékoztatása szerint a profil-
váltás a nehézségek ellenére
sikeres a térségben. “Idén a
kolozsvári Edmond Miclean
szakközépiskolában új ma-
gyar osztályt indítunk, szá-
mítógépes képszerkesztõi
szakiránnyal. Kíváncsiak va-
gyunk, hogy mekkora sikere
lesz ennek az osztálynak” –
nyilatkozta a fõtanfelügyelõ
helyettes. 

A szülõk is elkísérték a gyerekeket tegnap, a középiskolai beiratkozás elsõ napján

Gyógyszerválság jön?

Megint nehézségekbe ütköz-
het az ártámogatott gyógy-
szerek kiváltása – figyelmez-
tetett tegnapi sajtótájékozta-
tóján a Kovászna megyei
Gyógyszerészkamara elnöke.
Nagy András elmondta:
megegyezés született az Or-
szágos Egészségbiztosító
Pénztárral, hetven háromszé-
ki patikus aláírja a 2011-
2012-es keretszerzõdést, de
ennek kitételei alapján leállít-
hatják a gyógyszerkiadást,
ha elfogy a költségvetési ke-
ret. A kamaraelnök szerint a
korábbi keretszerzõdések ezt
nem tették lehetõvé, mert
rögzítették, hogy a betegnek
joga van ingyenes és ártámo-
gatott gyógyszerekhez. Nagy
úgy véli, az idei évre szánt
költségvetési keret heteken
belül kimerül, és ha a kor-
mány jövõ hónap közepéig
nem egészíti ki a büdzsét, le-
állhat a gyógyszerkiadás.

Ökocímkéznek

Elfogadta a kormány az eu-
rópai uniós ökocímke alkal-
mazására vonatkozó jogsza-
bályt. A tervek szerint a vá-
sárlók tájékozódását segítõ,
az úgynevezett „zöld termé-
keknek” kijáró ökocímke ki-
bocsátása a Környezetvéde-
lemi és Erdészeti Minisztéri-
um hatáskörébe tartozik
majd. Ugyanakkor a minisz-
térium mellett mûködni fog
egy Ökocímke Bizottság is,
amelynek mûködését a kör-
nyezetvédelmi, a gazdasági,
a régiófejlesztési és turiszti-
kai minisztérium, valamint 
a Környezetvédelmi Ügy-
nökség, a Fogyasztóvédele-
mi Hatóság, a Környezetvé-
delmi Õrség, a szakmai szer-
vezetek, a civilszervezetek és
környezetvédelemmel kap-
csolatos kutatóintézetek kép-
viselõi segítik.

Divatiskoláktól diákhiányig

Fotó: ÚMSZ/archív

Hírösszefoglaló

Kétszer is elájult a Csala
Zsolt gyergyóalfalvi al-

polgármester meggyilkolá-
sával gyanúsított Lõrincz
Róbert tegnap, miközben a
hatóságok a helyszínen pró-
bálták rekonstruálni az ápri-

lis 22-i tragikus történéseket.
Marian Gherman ügyész a
rekonstruálással kapcsolat-
ban elmondta: a gyanúsított
megmutatta, hol várakozott
húsz percen át – az erdõ szé-
lén, Csala Zsolt üdülõházá-
tól néhány méterre – a gyer-
gyóalfalvi alpolgármesterre.

Lõrincz azonban a tervekkel
ellentétben nem vett részt
végig az eljáráson, mert a
helyszínen elájult: értesülé-
seink szerint a gyergyószent-
miklósi kórházba szállítot-
ták. A helyi sürgõsségi szol-
gálat munkatársainak nyilat-
kozata szerint az érintett

egyszer a nyomozók számá-
ra fenntartott külön helység-
ben is rosszul lett, és kórház-
ba szállítása után sem tért
magához. Marian Gherman
elmondta: a helyszíni szem-
lét akkor folytatják, ha a
gyanúsított egészségi állapo-
ta megengedi. 

Kedd este egyébként azt a
második fegyvert is megta-
lálták, amelyrõl korábban
vallomást tett a gyanúsított,
de a nyomozóhatóság sze-
rint ez nem volt mûködõké-
pes állapotban. Újságírói
kérdésre Gherman elmond-
ta: azért nevezték meg ko-
rábban a gyilkosság okai kö-
zt a szexuális indítékot, mert
a gyanúsított úgy nyilatko-
zott: Csala „szexuálisan mo-
lesztálta” néhány évvel ez-
elõtt. Lõrincz vallomásában
hangsúlyozta: „intim kap-
csolat” nem volt köztük. Ér-
tesülések szerint a gyanúsí-
tott úgy fogalmazott: nem
akarta megölni Csala Zsol-
tot, mindössze rá akart ijesz-
teni és sajnálja, hogy tönkre-
tette a családját. 

Rekonstruálás ájuldozással
Kovács Zsolt

Székelyföld fejlesztési
irányvonalának elkészíté-

sére nyertek pályázatot Ko-
vászna és Hargita megye ön-
kormányzatai. A stratégiai
együttmûködést az Európai
Unió Szociális Alapja 816
ezer lejjel támogatja, ebbõl a
következõ évben képzéseket
szerveznek 40 vezetõ beosz-
tású köztisztviselõnek, illetve
támogatják az együttmûkö-
dést a két székely megye kö-
zött – mondta el sepsiszent-
györgyi sajtótájékoztatóján
Birtalan József Hargita me-
gyei megyemenedzser. 

„Kovászna és Hargita me-
gyékben hasonlóak a fejlesz-
tési irányok, de hasonlóak a
problémák is. A térségben
számos égetõ kérdés van:
csökkenek a jövedelmek,
romlott a foglalkoztatás ará-
nya, és így az életkörülmé-
nyek is, drágulnak az egész-
ségügyi szolgáltatások, nem
megfelelõ az infrastruktúra”
– hangsúlyozta Henning

László Kovászna megyei ön-
kormányzati alelnök, aki sze-
rint a közös fejlesztési straté-
gia teremthet megoldást. Az
elöljáró szerint túl merész el-
képzelés, hogy 12 hónap alatt
teljes stratégia születik, de
úgy vélte ez az idõszak az
adatgyûjtésre, és a prioritá-
sok felmérésére elég. Hen-
ning László emlékeztetett:
prioritást érdemelnek az ás-
ványvízforrások, az erdõgaz-
dálkodás, a megújuló ener-
giaforrások, turizmus és ha-
gyományos termékek terén
kialakítható fejlesztések. A
tervek szerint a közös projek-
tek révén széleskörû közvéle-
mény-kutatást végeznek, fel-
mérik, hogy a térségben élõ
lakók milyennek látják Szé-
kelyföldet és melyek az álta-
luk támogatott fejlesztési
irányvonalak. A résztvevõk
hálózati elemzéseket készíte-
nek, felmérik, hogy mennyi-
re hatékony az önkormány-
zatok, az intézmények, a vál-
lalkozói- és a civil szféra
együttmûködése. 

Újabb székelyföldi 

fejlesztési stratégia készül

A hatóságok tegnap a helyszínen próbálták rekonstruálni az április 22-i gyilkosságot Fotó: szekelyhon.ro
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F. I.

Luiza Zan és Jimmy
Cherkez elõadásával in-

dul ma este hat órakor a III.
csíkszeredai Mini Jazzfeszti-
vál. A párost a helyi Vega
Band és a magyarországi
Gyémánt Bálint Trió kon-
certje követi, 21:45-tõl pedig
a szintén magyarországi
Benkó Dixieland Band lép
színpadra. Holnap újból
színpadra áll Jimmy Cher-
kez, ezúttal Petra Acker és
Asztalos Zsolt társaságában,
majd a Sárik Péter Trió, illet-
ve a Nagy János Trió és Szir-
tes Edina „Mókus” lép fel.

Növekvõ érdeklõdés 
a „király” iránt

Az elõzõ években három-
napos fesztivál idén anyagi
okok miatt kétnaposra zsu-
gorodott. „Mindenhol pá-
lyáztunk, mindenhol kopog-
tattunk és mégis pár napja
azon gondolkodtunk, hogy
lefújjuk-e a második napot.

Aztán úgy döntöttünk, szó-
lunk minden ismerõsnek,
barátnak és ha mindenki
hozzájárul egy kicsivel, már
kihúzzuk valahogy. 

Az idei „összefogás feszti-
vál” lesz, úgy érzem” – ma-
gyarázta lapunknak Szilágyi
Nóra fõszervezõ. Elmond-
ta, mindenrõl gondoskodtak
jó elõre a pályázatokból, vi-
szont a fellépõk gázsija a
szokottnál is nehezebben
akar összegyûlni. „Még
mindig várjuk egy-két jó-
akaratú támogató jelzését.
Viszont a koncerteket már
nem fújhattuk le, mert sem a
zenészekkel, sem a közön-
séggel nem tehettük meg,
ezért mindennek helyre kell
kerülnie a koncertek idõ-
pontjáig” – bizakodott. Kér-
désünkre, hogy mennyire
van közönsége Csíkszeredá-
ban illetve környékén a
dzsessznek, Szilágyi el-
mondta: úgy látja az embe-
rek végre megunták a gépze-
nét és pár éve kezd elõtérbe
kerülni az élõzene, ezért az-

tán nagyon sokan rájönnek,
hogy a dzsessz minden élõ-
zene alapja, vagy inkább
„királya”. „Az egyik legne-
hezebb mûfaj, ugyanakkor
az egyik legértékesebb is,
ezért egyre népszerûbb. Per-
sze nem az elvont mûfajok-
ra gondolok, hanem inkább
a dallamosabb dzsesszre,
ami ott van a legtöbb film-
ben, rajzfilmben, anélkül,
hogy az emberekben tudato-
sodna” – hangsúlyozta. Ér-
deklõdésünkre, hogy melyik
az a korosztály, amelyik a
leginkább érdeklõdik a
dzsesszfesztivál iránt Szil-
ágy Nóra elmondta, mivel a
városban már múltja van a
dzsesszfesztiválnak „bevett

szokás, hogy a kisgyereke-
ket is elhozzák, mert nem
lehet elég korán elkezdeni,
de ugyanakkor a nagyma-
mák is eljönnek”.

Jövõre megnõ 
a dzsesszfeszt

„Úgy terveztem, hogy az
idei lesz az utolsó „mini”
dzsesszfesztivál. Tudtam,
hogy idén nem lesz annyi
erõm a szervezésre, mivel 2
hónapja született meg a kisfi-
am, ezért eleve kicsire szab-
tuk. De ha az idei terveket si-
kerül jól végigvinni, és a je-
lenlegi lelkes csapatom kitart
mellettem, akkor jövõre
nemzetközi fesztivál lesz

Csíkszeredában, eleinte eu-
rópai, aztán amerikai világ-
sztárokkal, így az is elõfor-
dulhat, hogy pár év múlva itt
fog zongorázni Keith Jarret”
– fogalmazott lapunknak
Szilágyi Nóra. A fõszervezõ
lapunk érdeklõdésére azt is
elmondta, hogy egy-két ma-
gyarországi fesztivál szerve-
zõivel építgetik a kapcsolatot
és természetesen a hazaiak-
kal is, így „jövõtõl vagy leg-
alábbis pár év múlva minden
jelentõs nemzetközi feszti-
vállal kapcsolatban le-
szünk”. Megtudtuk, hogy az
idei dzsesszfesztiválra jelent-
keztek érdeklõdõk Japánból,
az Egyesült Államokból és
Amszterdamból is. 
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Az 1957-ben alakult magyarországi Benkó Dixieland Band lesz a III. Mini Jazzfesztivál idei sztárvendége

Röviden Mini fesztivál – nagy tervek Kulturális fõváros 
lesz San Sebastián

A filmfesztiváljáról és gyö-
nyörû tengeröblérõl híres
San Sebastián lesz 2016-
ban Európa egyik kulturá-
lis fõvárosa – írja a spa-
nyol kulturális minisztéri-
umra hivatkozva az MTI.
Az ország északkeleti ré-
szén fekvõ San Sebastián
öt további spanyol várossal
együtt versengett a címért,
amelyen öt év múlva a len-
gyel Wroclawval osztozik.
A címet 1985 óta forgó
rendszerben kaphatják
meg az uniós tagországok
városai: jelenleg a finnor-
szági Turku és az észt
Tallin Európa két kulturá-
lis fõvárosa. 

Eötvös Péteré 
az Arany Oroszlán

Eötvös Péter zeneszerzõ
veheti át idén a szeptember
24-én megnyíló velencei
zenei biennálé Arany
Oroszlán életmûdíját. Az
Ezüst Oroszlánt az olasz
RepertorioZero Ensemble
kapja – közölte hétfõn a
fesztivál elnöke, Paolo
Baratt. Az Arany Oroszlán
díjat 2009-ben Kurtág
György zeneszerzõnek ítél-
ték. A díjazottnak magas
színvonalú koncertprogra-
mot is össze kell állítania a
szeptember 24-i ünnepi
nyitóeseményre. Eötvös
Péter elmondta, hogy a
freiburgi rádiózenekarral
(SWR Orchestra) lép pódi-
umra. 

Az idei Csíkszeredai Mini Jazzfeszti-
vál még „összefogás fesztivál” lesz,
de úgy tervezem, hogy ez az utolsó
„mini” – fogalmazott az Új Magyar
Szónak Szilágyi Nóra fõszervezõ. A
ma este kezdõdõ rendezvény a csík-
szeredai Mikó-várba várja a dzsessz
szerelmeseit, akik Szilágyi szerint
egyre többen vannak Csíkszeredában.

Udvarhelyen Magyarország 
Baloga-Tamás Erika

Könyvbemutatóval és
diaporáma (zenés slide-

show) vetítéssel egybekötött
kiállítás nyílik ma délután 6
órakor a Varázslatos Magyar-
ország címû 2010-es fotópá-
lyázat anyagából a széke-
lyudvarhelyi Mûvelõdési
Ház koncerttermében. Ba-
lázs Ödön, a szervezõ Ex-
posia Alkotócsoport vezetõ-
je lapunknak elmondta, el-
sõsorban azért tartották fon-
tosnak, hogy Székelyudvar-
helyen is bemutassák az

anyagot, mert az jó példát
mutathat a helyi természet-
fotósoknak. „Ugyanakkor a
fotók bemutatása révén a
természet szépségeire is sze-
retnénk felhívni a figyel-
met” – magyarázta Balázs
Ödön. Elmondta, a Varázs-
latos Magyarország Termé-
szetfotó Nonprofit Kft. által
kitûzött verseny azzal a cél-
lal indult útjára, hogy nép-
szerûsítse Magyarország
nemzeti parkjai által õrzött
kulturális örökség csodála-
tos adottságait, növény és
állatvilágát, természeti szép-

ségeit, valamint a természet-
fotósok számára folyamatos
pályázati lehetõséget bizto-
sítson és létrehozzon, meg-
teremtsen egy közösséget. A
fotópályázat anyagából ké-
szült tárlatot idén tavasszal
a budapesti Természettudo-
mányi Múzeumban mutat-
ták be, Székelyudvarhelyen
július 31-ig lesz látogad-
ható. A kiállított természet-
fotók tizenkét magyarorszá-
gi nemzeti parkot mutatnak
be, köztük a bükkit, horto-
bágyit, kiskunságit és õrsé-
git is. 

Irodalmi Nobel-díjat 
jósolnak Krasznahorkainak

MTI

Az irodalmi Nobel-díj le-
hetõségét is megpendítet-

te a Krasznahorkai László
író kapcsán az õt és három
mûvét bemutató ötoldalas
írásában a The New Yorker
magazin. Az Õrület és civilizá-
ció, Krasznahorkai László na-
gyon furcsa írásmûvei címû írá-
sában James Wood a világ-
irodalom olyan kiválóságai-
val veti össze a magyar író
„narratívájának lassú lávafo-
lyamát”, mint Samuel
Beckett, Claude Simon,
Thomas Bernhard, José Sa-

ramago, Roberto Bolano,
David Foster Wallace és
James Kelman. Wood sze-
rint a magyar író, aki a felso-
rolt alkotók közül a legfur-
csább, „az õrület határáig
vizsgálja a valóságot”. A kri-
tikus ismertette az Ameriká-
ban és fõleg Németország-
ban sok idõt eltöltött szerzõ
életét és a Tarr Béláéval szo-
rosan összefonódó munkás-
ságát. Megjegyzi, hogy a
rendezõ filmjeinek merészsé-
ge és szigora nem adja vissza
Krasznahorkai prózájának
mélységét, igaz, nem is állí-
tott ilyen célt maga elé. A

The New Yorker szerzõje meg-
említi, hogy Krasznahorkai
Lászlót német közegben po-
tenciális irodalmi Nobel-dí-
jasként emlegetik. „Kraszna-
horkai szakadékai feneketle-
nek és távolról sem logiku-
sak. Esetében gyakran nem
is sejtjük, mi motiválta az
írásmûvet. Õt olvasni kicsit
olyan, mint elnézni egy váro-
si téren az ott körben álló
embereket, akik látszólag a
kezeiket melengetik, és az-
tán, közelebb érve rájönni,
hogy nincs is tûz és a semmi
körül gyûltek össze” – áll a
cikkben. 

HIRDETÉS

Krasznahorkai Lászlót német és amerikai közegben is potenciális irodalmi Nobel-díjasként emlegetik 
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Röviden

Hírösszefoglaló

A statisztikák szerint minden
második felelõs szerkesztõt el-

küldenek a magyarországi köz-
médiumoktól, a mûsorgyártási
folyamatban részt vevõ mene-
dzsereknek 43 százalékát teszik
lapátra. A Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA) vezérigazgatója és az
MTVA munkavállalóit képviselõ
ideiglenes üzemi tanács tegnap
megállapodást kötött az MTVA
munkavállalóit érintõ csoportos
létszámcsökkentésrõl, melynek
értelmében 600 személyt bocsá-
tanak el. 

Jól jár, 
aki önként távozik?

Az Index beszámolója szerint
csak a szociális juttatások kér-
désében született megállapodás
az érdekképviseletekkel. A
megállapodás a lap információi
szerint csak plusz juttatásokról
szól, így például arról, hogy a
legalacsonyabb keresetûek (200
ezer forint alatti átlagkereset) –
amennyiben elfogadják, hogy
munkaviszonyuk közös meg-
egyezéssel szûnik meg – a Kol-
lektív Szerzõdésben foglaltakon
felül egy havi átlagkeresetben
részesülnek. Az alap az elbocsá-
tásra kerülõknek ingyenes mun-
kaerõ piaci, elhelyezkedési, jogi

és pszichológiai tanácsadást
biztosít.

A Duna TV járt 
a legrosszabbul

Az MTVA 3041 dolgozójából
a leépítések a Duna TV-t érintik a
legjobban: 454 dolgozójából 124
embert küldenek el, ami azt jelen-
ti, hogy minden harmadik, ne-
gyedik embert. A MTV 1315 dol-
gozójából 285 ember, a Magyar
Rádió 906 fõs gárdájából 162, míg
a 173 fõs MTI-bõl 28 ember ke-
rült fel az elbocsátási listára. Az
elbocsátás 60 százalékban (360

ember) a mûsorkészítésben részt
vevõket érinti. Az Index informá-
ciói szerint a Magyar Rádiónál a
leépítésre kerülõk 50, a Dunánál
39, az MTV-nél 30, az MTI-nél
25 százaléka a szerkesztõk, ren-
dezõk, asszisztensek körébõl ke-
rül ki. A gyártásban részt vevõ
munkatársak a Dunánál és az
MTV-nél 6,7, a rádiónál 4,9 szá-
zalékban szerepelnek az elbocsá-
tási listán, míg a mûszaki terüle-
ten dolgozók az MTV-nél 18,8, a
Dunánál 14,4, a rádiónál 11,1
százalékkal. Az összes közmédi-
át egyesítõ MTVA 3041 munka-
társa közül legjobban a felelõs

szerkesztõk izgulhatnak, közülük
feltehetõen minden másodikat el-
küldik majd. A leépítési hullám a
mûsorvezetõket sem kíméli, min-
den ötödik képernyõs felkerült a
listára. A rendezõk és az újság-
írók 26 százalékban érintettek az
elsõ körös elbocsátásban, míg a
rendezõ aszszisztensek 16,7 szá-
zaléka félhet a vezetõséggel való
személyes találkozótól. 

A gyártási folyamatokban részt
vevõ, az alap által készített sta-
tisztikákban „menedzserként” je-
lölt személyek közül az ezen a te-
rületen dolgozók 42,9 százaléka
került fel a leépítési listára. 

Kérjük Balogh  Klára  bukaresti  olvasónkat, hogy nye-
reményét – a 9 kötetes Magyar Királyok és Uralkodók
könyvcsomagot – vegye fel bukaresti szerkesztõsé-
günkben (Lipscani u. 29-31.) vagy telefonáljon be a
021-317 8847-es vagy a 0788-622 448-as számra!

Felhívás

Az amerikai rendfenntartók arra figyelmez-
tetik a közösségi oldalakra rákattant
netezõket, hogy a gonosztevõk, a potenciális
betörõk könnyedén ki tudják kémlelni ma-
gánéletüket, és akár ki is rabolhatják ottho-
naikat – játszva kinyomozván az online
közzétett fotók és bejegyzések alapján, hogy
mikor nem tartózkodik senki a „becélzott”
lakásban. A betörõk munkáját fõleg az
okostelefonok GPS-funkciója könnyíti. A
személyes adatokkal való visszaélés a hivata-
los szervek számára szemilegálisan engedé-
lyezett, de az adatok ilyen könnyen hozzá-
férhetõségéért legfõképp a gyártók a felelõ-
sek. Azt viszont könnyû kikövetkeztetni,
hogy ezen hiperfejlett gépek tervezõi melyik
táborral vannak lepaktálva, a személyes
adatok hozzáférhetõvé tételét illetõen – bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy nem a piti tol-
vajokkal. Õk csak megtalálták a kiskaput,
mint mindig és mindenhová. 

(prier)

Kettõs tükör 

Nem engedtek a 600-ból
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Újra összeállt 
a Monty Python csoport

Az egyik alapító tag, a néhai Graham Chap-
man életrajzából készülõ háromdimenziós
animációs film kedvéért újra összeállt az
egykori Monty Python csoport. A film az
1989-ben gégerákban elhunyt Chapman
1980-ban megjelent, A Liar’s Autobiography
(Egy hazug életrajza) címû memoárja nyomán
készül. Kollégái a hangjukat kölcsönzik az
animációhoz – közölte kedden a BBC. A jö-
võ tavasszal a mozikba kerülõ produkcióban
John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin
és Terry Jones is részt vesz, egyedül Eric
Idle hiányzik a társaságból. 

Lemondott Vezér Éva, 
a Magyar Filmunió vezetõje

Képviselet nélkül marad külföldön a ma-
gyar film, mert a Magyar Filmunió finan-
szírozás hiányában július 1-jétõl felfüg-
geszti érdemi szakmai tevékenységét, nyi-
latkozta a szervezet vezetõje. A megszün-
tetés alatt álló Magyar Mozgókép Közala-
pítvány (MMKA)  alá tartózó szervezet
élérõl távozik Vezér Éva, akinek 2011.
május 31-én járt le a szerzõdése. A filmes
szakember az Index-hez is eljuttatott leve-
lében úgy fogalmazott, az MMKA Kura-
tóriuma felajánlotta a szerzõdéshosszabbí-
tás lehetõségét, õ azonban a körülménye-
ket mérlegelve úgy döntött, nem áll mód-
jában elfogadni. 

A fogyasztói társadalomban – a
profitorientált érdek mentén – az
elsõdleges cél az, hogy jól alkalmaz-
kodó fogyasztókká váljunk, változ-
zunk, változtassanak. Ennek érde-
kében a cégek pénzt nem kímélve
futószalagon készítik a felméréseket,
amelyek révén jobban megismerhe-
tik a jelenlegi és potenciális fogyasz-
tókat. A digitalizált világ analóg
lakóinak életében egyre fontosabb
szerepet töltenek be az egyes képer-
nyõk, kezdve a tévéképernyõtõl a
laptop LCD-jén, a mobiltelefon
vagy elektronikus könyvolvasó ki-
jelzõjén át a bankautomata tenyér-
nyi ekránjáig. Erre a képernyõsze-
relemre ráerõsítve egy felmérés ér-
zelmi oldalról vizsgálta a fogyasz-
tók és a képernyõk kapcsolatát.
Mint kiderült, a televízióra legtöb-
ben úgy tekintenek mint egy jó

öreg, megbízható és szórakoztató
barátra. A számítógéppel ezzel
szemben sokkal bizalmibb a kap-
csolat, a legtöbb felhasználó számá-
ra a PC olyan, mint egy idõsebb
élettárs, akitõl sokat lehet tanulni,
akinek meg kell mutatnunk ma-
gunkat, s akivel versengeni is jó. A
kis túlzással házastársnak tekinthe-
tõ tévé és számítógép mellett a mo-
bileszközökre úgy tekintenek a fel-
használók, mint egy új szeretõre.
Ezek a legszemélyesebb kütyük,
amelyeket a felhasználók igazán
közel éreznek magukhoz, s fizikai-
lag is mindig közel akarják tudni
magukhoz. „Mivel új eszközökrõl
van szó, a hozzájuk fûzõdõ viszony
érzelmileg egy bimbózó kapcsolat-
hoz hasonlít” – áll a kutatásban.
Nagy kérdés, hogy melyik az a mé-
dium, amelyen keresztül a gyártók

a legkönnyebben elérik a fogyasz-
tót. Bár kézenfekvõ, hogy a mindig
kéznél levõ mobilon, iPad-en ke-
resztül érkezzenek a reklámok, a
marketingesek adatai azt bizonyít-
ják, hogy még mindig a jó öreg ba-
rát vezeti a reklámbevételek listáját.
A személyi számítógépre, laptopra
érkezõ reklámok a legkülöncebb íz-
lésû egyénekkel találkozhatnak. Õk
akár arra is képesek, hogy alatto-
mos módon letiltsák kedvenc képer-
nyõjükrõl a reklámokat. Nagy va-
lószínûséggel tehát ezután készülé-
kek alapján fogják majd osztályoz-
ni a reklámokat. Mert ugye az em-
ber ritkán (vagy soha?) cseréli a ba-
rátait, ezért a tévéken olyan termé-
keket népszerûsítenek majd, ame-
lyek az embertársakkal való szocia-
lizálódást segítik elõ (mint például
a sör, a sör és a sör), a számítógépe-

ket háztartási eszközök és életmód-
javító termékek reklámjával tömik
tele (például porszívó, mosógép,
vasaló és sör), míg a mobileszkö-
zökre a kalandos életvitelt sugalló
hirdetések kerülnek (például óv-
szer, virágüzlet, vendéglõk, sör – a
sorrend természetesen nem kötele-
zõ!). Tételesen is bizonyítást nyert
tehát, hogy szeretjük a gépeinket
(és a gyártók szeretik, ha valamit
szeretünk). Kérdés csak az, hogy
õk vajon szeretnek-e minket? Meg-
haragszik-e majd ránk az okostele-
fonunk amiatt, hogy egyszer majd
úgy döntünk, hogy az õ akkumu-
látorának a feltöltése helyett az ál-
tala bereklámozott sört fogjuk fo-
gyasztani az általa bereklámozott
vendéglõben?

Farkas István

Médiagnózis

Kalandos képernyõszerelmek
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A magyarországi közmédiumoktól 600 személyt bocsát el az MTVA. A legnagyobb bajban a felelõs szerkesztõk vannak

HIRDETÉS

Legyen a munkatársunk!

Teljes munkaidõs állások betöltésére vár jelentkezõket 
a nagyváradi Riport Kiadó kft.:

SSZZEERRKKEESSZZTTÕÕ – fõállás (szeptember 1-jei alkalmazással) – elvárások: 5 év szakmai gyakorlat, számítógépes ismeretek, 

román nyelvtudás (elõny egy idegen nyelv ismerete).

Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal, amihez mellékelje eddigi publikációit különbözõ mûfajokban (publicisztika, interjú, riport). 

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség. 

KKÉÉTT  RRIIPPOORRTTEERR – fõállás (szeptember 1-jei alkalmazással) – elvárások: legalább 3 éves szakmai gyakorlat, B kategóriás 

jogosítvány, román nyelvtudás (elõny egy idegen nyelv ismerete, illetve kolozsvári, marosvásárhelyi, székelyföldi lakhely).

Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal, amihez mellékelje eddigi publikációit különbözõ mûfajokban (interjú, riport). 

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség

A jelentkezéseket a riport@riport.ro  címre várjuk július 15-ig. További információk: 0735/154-456.



7.35 Vannak vidékek
(ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.35 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 A dzsungel könyve
10.15 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.00 Hogy vagytok tük
es... (dok. f.)
11.55 Szent István gyer-
mekei Moldvában (dok. f.)
12.30 Kívánságkosár
Benne: 12.45 Híradó
15.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
15.15 Térkép - Válogatás
16.00 Dűlők szolgái 
(ism. sor.)
16.20 Csángóballada
17.05 Arcélek
17.30 Építészet XXI
18.00 Daktari 
(am. kaland sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.10 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sport - Esti
21.20 Közbeszéd
22.00 Boszorkánykör
(magyar f., 2009)
23.35 Dunasport
23.40 Ördöngösök 
(francia krimi, 1955)
1.40 Koncertek 
az A38 hajón

8.05 Teleshop 11.10 Tuti
tipp a túlvilágról (auszt.
vígjáték) 13.00 A maffia
feketelistája (am. filmdrá-
ma) 14.55 Kötelék nélkül
(amerikai akciófilm)
16.50 Kipurcant a bébic-
sősz, anyának egy szót se!
(amerikai vígjáték) 18.50
Dr. Végzet (amerikai akció-
film) 20.30 Megérzés
(amerikai thriller) 22.20
Háborgó mélység (am.-
ausztrál katasztrófa film)
0.15 Adrenalin (am. akció-
film, 1996)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 A
sors kezében (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Nevetés tab-
letta 20.30 A szülők pén-
zén 22.00 Tökéletes te-
remtmény (új-zélandi-an-
gol akciófilm, 2006) 0.00
A texasi láncfűrészes gyil-
kos visszatér (amerikai
horror)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Er-
délyi Kávéház ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.00 Kul-
túrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Lugossy István:
Tóth Menyhért, dokf.
21.00 Kultúrcsepp 21.30
Híradó 22.00 Többszem-
közt ism. 22.30 Híradó

8.00 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 9.30 Csak a
szerelem (sorozat) 12.45
Lázadó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sor.)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(mex. sorozat) 20.30 Kas-
sandra (mex. sorozat)
22.00 Auróra (amerikai
sorozat) 0.00 Clase 406
(sorozat) 1.00 Igaz törté-
netek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
Boszorkánykör

A szabadság „bármi áron” drámája a gyimesi csángók zárt
közösségében, kalyibák, patakok világában játszódik. A film
valós történetet dolgoz fel: a gyerekgyilkosság ügyében
nyomozó rendőrtisztre „rászakad” az egész öntörvényű zárt
csángó világ, melyben a bűnt is másképpen kezelik, mint a
„modern kultúrákban”.

VIASAT3, 22.25
Kegyetlen faj

A 16 éves Finnt letartóztatják, miközben kokaint próbál vá-
sárolni drogfüggő anyjának, Liznek. Ezzel egy csapásra szer-
tefoszlanak tervei, hogy kiszabaduljon New Yorkból és a
Yanamamo indiánokat (a ‘vadembereket’) tanulmányozza
Dél-Amerikában antropológus apjával. Liz vissza akarja zök-
kenteni kettőjük életét a rendes kerékvágásba.

TV2, 23.20
A pofonok földje

Szutyok köz szegény lakói békésen élnék borzasztó életü-
ket, ha nem zavarná meg őket néhány kegyetlen bandita.
A Szutyok köziek addig csupán a házinéni önkényeskedé-
sét, üvöltözését és csúf hajcsavaróit voltak kénytelenek el-
viselni, de mert a házbérfizetést úgyis mindig ellógták,
ezekért sem haragudtak rá. A Baltás banda felbukkanása
azonban már más eset.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Tüskevár 
(ifj. sorozat)
11.05 Szép magyar tánc 
- Kanásztánc és botoló
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
16.45 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
17.40 Kalandozó
18.05 Magyar bulizene
19.05 1100 év Európa 
közepén
19.30 Esti mese
20.00 Filmsztárok 
a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
23.10 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
0.05 20 cigaretta 
(orosz akcióf., 2007)
1.35 India 
- Álmok útján (sor.)
2.20 Futótűz (am. sor.)
3.05 Stingers 
(auszt. krimisor.)
3.50 Magyar bulizene
4.50 1100 év Európa 
közepén

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
magazinműsor

10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.15 Vámpírnaplók 
(am. kaland sor.)
0.20 A főnök 
(am. krimisor.)
1.15 Reflektor
1.30 Törzsutas (ism.)
1.55 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)
2.55 Autómánia (ism.)
- Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.) (ism.)
13.25 Hol van Fred? 
(német vígj., 2006)
15.15 EZO.TV
16.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
17.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Irigy Hónaljmirigy
23.20 A pofonok földje
(kínai-hongk. akció-vígj.,
2004)
Közben: Kenósorsolás
1.05 Aktív
1.10 Tények Este
1.45 EZO.TV
06-90-602-022
2.45 Csillagközi romboló
(am.-ang. akció sor.)
4.25 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó
(ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)

11.00 Tíz elveszett év
(am. f. dráma) 13.10 A
Nagy Ő 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (sorozat)
17.40 Két pasi meg egy
csajszi (sorozat) 18.05
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 18.30 Doktor
House (ism.) 19.25 A
nagy házalakítás 20.25
Két pasi (ism.) 21.25 Dok-
tor House (sorozat) 22.25
Kegyetlen faj (am.-kan. f.
dráma)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 20.00
Pokerstars Big Game
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Sport.ro Hírek
0.30 Playmate 2004

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
10.55 Nappali
12.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.25 Körzeti magazinok
15.20 Útravaló
15.30 A kanadai sarkvi-
dék (dokumentumf.)
15.55 Ázsia vadonjai
16.25 Ausztrália 
(term. sor.)
17.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 India 
- Álmok útján (kaland sor.)
19.40 Futótűz 
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Janika 
(magyar színházi közv.)
Vígjáték három felvonás-
ban
23.20 24 (amerikai sor.)
0.10 Az Este
0.40 Volt fesztivál 2011
1.10 Záróra fiataloknak
1.40 Hírek
1.45 Sporthírek
1.50 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Történelmi 
emlékek
10.15 Gyerekek 
televiziója
11.40 Rajzfilmek 
(ism.)
12.30 Indiai ilusztrációk
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szűrakoztató műsor
(live)
21.55 Vöröskereszt 
Kampány
22.00 Egyszer az életben
– szűrakoztató műsor (live)
23.10 New York bandái
(am.-német-olasz-angol-
holland akcióf., 2002)
2.00 Egy gyönyörű élet
(am. filmdráma, 2009)

5.00 20 év után 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Mi történik doktor úr?

10.00 Jóváhagyott 
szerelem 
(francia-kanadai-belga-
svájci romantikus 
vígjáték, 2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Szellemekkel 
suttogó 
(amerikai sorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Gamer 
- Játék a végsőkig
(am. sci-fi, 2009)
22.45 Keleti harc 
(amerikai akcióf., 1995)
0.45 Gamer 
- Játék a végsőkig 
(am. sci-fi, 2009) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Mutassalak be 
a szüleimnek (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal 
(am. akcióf., 2005)
22.20 Duo shuai 
(hongkongi akciófilm,
2008)
1.00 Az idegen 2. 
- Sötét hajnal 
(am. akcióf., 2005) (ism.)
2.45 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat) (ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora (ism.)

6.00 Lost in Austen 
(angol sorozat) (ism.)
7.00 McBride: 
A kitartás ára 
(amerikai krimi, 2007)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Aki tud az nyer
11.30 30-as hatás 
(román sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Testvérek 
(amerikai sor.)
16.00 Letaszítva 2 
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Copland 
(amerikai thriller, 1997)
22.30 A remény bajnoka
(amerikai életrajzi dráma,
2005)
0.30 Hírek, Időjárásjelen-
tés (ism.)
1.30 Copland 
(amerikai thriller, 1997)
(ism.)
3.30 Teo - talkshow (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
-  Fejest a szemétbe
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Siemens elektr. motor
18.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai
19.00 A túlélés törvényei
- Románia
20.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
21.00 Szétépítők 
- Erős alapokon
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó történetek
- A faember és sorstársa
23.30 Elraboltak 
- Roy Hallums története

0.30 Sorozatgyilkosok 
- A firenzei szörny
1.30 Ross Kemp: 
Harc az Amazonasért
2.30 Szétépítők
- Erős alapokon

3.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből

5.00 Hírek (ism.)
6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
(amerikai animációs sor.)
8.35 Figyelem, énekelünk!
10.00 Légy formában!
10.30 Ma a holnapról
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie 
és az iskola kantinja
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Csavargó halász
16.00 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Főzz otthon 
Jamie-vel
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
19.55 Győztesek
20.10 Apró gyilkosságok
a családban 
(francia sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Mile High 
(angol vígj. sor.)
0.45 Győztesek
1.00 Légy formában!
(ism.)
1.30 Ma a holnapról
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető 

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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Ma Pál és Apostol nevûe-
ket köszöntjük.
A Pál latin eredetû férfinév,
a Paulusból származik,
amelynek jelentése: kicsi. 
Az Apostol görög eredetû
férfinév, jelentése: követ,
küldött, apostol.
Holnap a Tihamérek és az
Annamáriák ünnepelnek.

Évforduló
• 1722 – A magyar ország-
gyûlés elfogadja a
Pragmatica sanctio törvé-
nyeit, azaz a Habsburg-ház
nõági örökösödési jogát.
Az erdélyi országgyûlés
már 1722. március 30-án
elfogadta.
• 1894 – Megnyitják az az-
óta London egyik jelkép-
évé vált Tower-hidat.
• 1905 – Albert Einstein
publikálja A mozgó testek
elektrodinamikájáról címû
dolgozatát, melyben beve-
zeti a speciális relativitásel-
méletet.

Vicc
Egy öreg ellenõrzõ vizsgá-
latra megy az orvosához.
Az orvos kérdezi tõle,
hogy van.
– Nagyszerûen érzem ma-
gam, doktor úr. Fél éve új-
ra házasodtam. Az új fele-
ségem 20 éves és három
hónapos terhes. Mit szól
ehhez, doktor úr?
A doki gondolkodik, aztán

megszólal:
– Hadd mondjak el egy törté-
netet. Ismerek egy vadászt,
aki sosem hagy ki egyetlen
vadászidényt sem. Egyszer
azonban véletlenül az eser-
nyõjét viszi magával a dzsun-
gelbe a puskája helyett.
Szembetalálja magát egy
medvével. Ráfogja az eser-
nyõt, céloz és meghúzza a ra-
vaszt, vagyis a gombot.
Bumm! A medve abban a pil-
lanatban elterül a földön.
– Ez lehetetlen! Biztos valaki
más is lõtt! – hitetlenkedik az
öregúr.
– Na látja! – mondja a dok-
tor. – Nekem is ez a vélemé-
nyem.

Recept
Gyors joghurtos-meggyes 
sütemény
Hozzávalók 4 fõre: 4 tojás, 1
pohár gyümölcsös joghurt,  1
joghurtos pohár olaj,  joghur-
tos pohár kristálycukor, 3 jog-
hurtos pohár liszt, 1 csomag
sütõpor, magozott meggy.
Elkészítés: A sütõt elõmele-
gítjük 200 fokra. A tepsit
(kb. 20x25-öset) kivajazzuk,
kilisztezzük. A meggy kivé-
telével az összes hozzávalót
jól elkeverjük. A tepsibe önt-
jük a masszát. A tetejét bõ-
ven megszórjuk a magozott
meggyel. Forró sütõben
tûzpróbáig sütjük. (kb. 40
perc). Porcukorral meghint-
ve tálaljuk.

2011. június 30., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Vigyázzon, döntéseit ne hamar-
kodja el, és ne vállaljon túl sok
kockázatot. Könnyen tud kap-
csolatot teremteni másokkal, s
könnyen szerez barátokat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kapcsolatai kissé megritkultak.
A kötelességek béklyójában sem
ideje, sem energiája nincs, me-
lyet szélesebb környezetének
szentelhetne.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Jelentõs és kedvezõ változások
várhatók karrierjében. A nyári
évadban annyi munkát vállal-
jon el, amit maximálisan el
tud végezni. Fontos tárgyalá-
son vesz részt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ön vérbeli kalandkeresõ, és a
nyár kiválóan alkalmas arra,
hogy veleszületett hajlamait ki-
élje. Rengeteg lehetõség kínál-
kozik, induljon akár strandra
vagy biciklitúrára.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Pletykás barátja nagy élvezet-
tel árul el önnek egy titkot.
Lehet, hogy ön a tilosban
járt? Ne tegye, és ne mondjon
mások háta mögött semmit,
mert rajtaveszthet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A sikertelenül végzõdött kapcso-
latok mély sebeket hagynak.
Amikor az értékek veszni lát-
szanak, nagyon fontos, hogy
megõrizze lelki egyensúlyát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Bikában járó Mars ösztön-
zést ad arra, hogy kitörjön a
rutinszerû béklyóból. A szabad-
ság szeretete azonban nem je-
lenti azt, hogy egyik napról a
másikra otthagyja az otthonát
vagy a munkáját.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kaphat egy nem mindennapi
ajánlatot, amelyre azonnal vá-
laszt kellene adnia. Nem eszik
olyan forrón a kását! Legyen
kételkedõ, ha azt mondják ön-
nek, hogy megnyerte a fõnyere-
ményt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Önnek alkatánál fogva van
mûvészi érzéke. Szeret szerepel-
ni, a figyelem középpontjában
állni. A fényes Vénusz meggyõ-
zõ szellemi erõt ad.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Fontos döntéseket kell ma meg-
hoznia. Ne habozzon, nehogy
késlekedjen, tegye meg a döntõ
lépést mielõbb. A Plútó igen
mélyen érinti szerelmi életét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szánjon magára elegendõ idõt,
kicsit lassítania kell. Szervezzen
magának üdítõ programokat,
és teremtsen kellemes pillanato-
kat. Bátran álmodozzon.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jupiter, a szerencsebolygója
igen kedvezõen hat az ön jegyé-
re, sikereket és szerencsét hoz. Jó
belsõ megérzései vannak, ame-
lyek közül mindig az elsõt vá-
lassza!

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László 

Az Ausztriában edzõtá-
borozó Steaua 1-1-et ját-

szott a német másodosztály-
ban szereplõ Fortuna Düssel-
dorffal. A gólok büntetõkbõl
születtek, Tãnase és Lan-
geneke révén. Roni Lévi a
Tãtãruºanu – Martinovici,
Galamaz, Iliev, Latovlevici –
Nicoliþã, Bicfalvi, Brandan,
Tãnase – Bilaºco, Tatu kez-
dõtizenegyet vetette be, szó-
hoz jutott még a sérült Mar-

tinovici helyett beállt Valeriu
Lupu, valamint Mihai Cos-
tea, Rusescu, Gardoº, Tosca,
Dorinel Popa és Bãjenaru is.
A Steaua július 6-án Dan Pet-
rescu Kuban Krasznodarjá-
val meccsel.

Tegnap a Rapid a Bécsi
Ausztriával vívott elõkészü-
leti mérkõzést és 2-1-re nyert
ellene. A giuleºti-iek góljait
Deac és Sburlea szerezte. A
Rapid július 6-én a lengyel
Wisla Krakkóval játszik.

A szintén Ausztriába ké-
szülõ Kolozsvári CFR 1907
már három gyõzelmet aratott

az elõkészületi mérkõzése-
ken, és még gólt sem kapott,
viszont 19-et rúgott. A ko-
lozsváriak szombaton az
osztrák másodosztálybeli SV
Rieddel játszanak.  

A Bukaresti Dinamo lap-
zárta után a német másod-
osztályban szereplõ FC In-
golstadt 04-gyel találkozott
Kundlban. A bajnoki címvé-
dõ Galaci Oþelul ma Ianis Zi-
cu új csapatával, a bolgár
Levszki Szófiával játszik.        

A Kolozsvári U tegnap es-
te a cseh Viktoria Plzennel
játszott, és még három elõké-

születi mérkõzése van leköt-
ve, az ukrán Karpati Lvivvel,
az azeri Neftcsi Bakuval és a
török Gaziantepsporral.
Százezer euró lepengetésével
Florian Walter csapattulajdo-
nos elérte, hogy a fekete-fe-
hér alakulat barátságos mér-
kõzést vívhasson a spanyol
Primera División legutóbbi
pontvadászatában harmadik
helyen végzett Valenciával. A
mérkõzésre augusztus 5-án
vagy 7-én kerülhet sor Angli-
ában, ahol a kolozsváriak
edzõtáborozni fognak. Vala-
mikor októberben az In-
ternazionale látogat Kolozs-
várra, a milánóiak a vadonat-
új Cluj Arenában lépnek fel. 

További három élvonalbeli
együttes véglegesítette elõké-
születi mérkõzéseinek mûso-
rát. A Marosvásárhelyi MFC
a ciprusi Anorthosis Fama-
gustával (július 2.), az ukrán
Metalurg Donyeckkel (július
4.), az orosz Amkar Perm-
mel (július 6.) és a Levszki
Szófiával (július 10.) méri
õssze tudását, a Brassói FC
pedig portugál egyttesekkel,
a Vitoria Guimaraessel (júli-
us 6.), a Beira-Marral (július
9.) és az Európa Liga-döntõs
Sporting Bragával (július 12.) 

Az újonc Petrolul Ploieºti
az Anorthosis Famagustával
(július 5.), az osztrák SC
Florisdorffal (július 7.), a
Levszki Szófiával (július 9.),
a szlovák Spartak Mjavával
(július 11.) és a cseh Slovac-
kóval (július 13.) játszik. 

Röviden
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Elõnyben a Dudelange

A luxemburgi Dudelange
2-0-ra nyert kedden este az
andorrai Santa Coloma
otthonában a labdarúgó
Bajnokok Ligája selejtezõ-
jének elsõ fordulójában.
Idegenben nyert a máltai
Valletta is: 3-0 a San
Marinó-i Tre Fiori vendé-
geként.

Norvég siker

A norvég válogatott Emilie
Haavi 84. percben szerzett
góljával nyert Egyenlítõi-
Guinea csapata ellen a nõi
labdarúgó-világbajnokság
D csoportjának szerdai el-
sõ fordulójában. Az ameri-
kai válogatott 2-0-ra verte
a Koreai NDK csapatát, a
negyedik játékvezetõ teen-
dõit a magyar Gaál Gyön-
gyi látta el a találkozón.

Nyolc játékost kizártak

Nyolc játékost hat hónap-
ra eltiltott a Mexikói Lab-
darúgó Szövetség a holnap
kezdõdõ labdarúgó Copa
Americára készülõ váloga-
tott keretébõl a csapat
rendszabályainak megsér-
tése miatt. A szövetség
nem közölte pontosan mi-
lyen kihágást követett el
Israel Jimenez, Nestor
Vidrio, Jonathan Dos
Santos, Marco Fabian,
Jorge Hernandez, Javier
Cortes, David Cabrera és
Nestor Calderon, de a he-
lyi sajtó úgy tudja, hölgy-
vendégeket fogadtak az
ecuadori edzõtáborban.
Az érintett futballistákat
4100 dollárra is megbün-
tették. Mexikó jövõ hétfõn
Chile ellen kezd a tornán,
a csoportmeccsek során
még Uruguay és Peru vá-
logatottjával találkozik.

Nyolcan maradtak

A keddi pihenõ után teg-
nap az elsõ két negyed-
döntõvel folytatódott Len-
gyelországban a 33. nõi
kosárlabda Európa-bajnok-
ság. A Lódz Arenában lap-
zártáig nem fejezõdött be
a Lettország–Oroszország
és Csehország-Horvátor-
szág találkozó sem. Ma
montenegrói–török (19
óra) és litván–francia
(21.30 óra) párharcokat
rendeznek, mindkét mér-
kõzésrõl a sport1 számol be
élõben.   

A Kolozsvári CFR 1907 már három gyõzelmet aratott az eddigi elõkészületi mérkõzéseken

„Barátságos” viadalok
Elõkészületi mérkõzéseket vívnak az élvonalbeli román csapatok

Labdarúgás 

ÚMSZ 

A Nemzetközi Labdarú-
gó Szövetség (FIFA) be-

jelentette, hogy a 2014-es vi-
lágbajnokság selejtezõi során
a politikailag feszült viszony-
ban álló országok, így Orosz-
ország és Grúzia, valamint
Örményország és Azerbaj-
dzsán válogatottai nem talál-
koznak egymással. A FIFA
közölte: az európai szövetség
(UEFA) kérésének tett eleget,
amikor úgy döntött, hogy a
korábban egymással háború-
ban álló nemzetek csapatai
nem kerülhetnek egy selejte-
zõcsoportba a július 30-i, Rio
de Janieróban sorra kerülõ
sorsoláson. A FIFA hozzá-
tette, ezek a gárdák már a jö-
võ évi Európa-bajnokság je-
lenleg is zajló selejtezõjében
sem találkozhattak egymás-
sal. Örményország és Azer-
bajdzsán – amelyek között
korábban minden diplomáci-
ai kapcsolat megszûnt – egy
csoportba került a 2008-as
Eb-selejtezõn, de a mérkõzé-
seket nem játszották le. A két
ország vitában áll a zömmel
örmények lakta, de ténylege-
sen Azerbajdzsánhoz tartozó
Hegyi-Karabah területtel
kapcsolatban, Oroszország
és Grúzia között pedig 2008
augusztusában tört ki fegyve-
res konfliktus Dél-Oszétiá-
ban. A FIFA bejelentése sze-
rint a hat kontinentális szö-
vetség közül csak az UEFA-
nak volt speciális kérése a se-
lejtezõs csoportok kisorsolá-
sával kapcsolatban. 

Feszültségoldó

FIFA-döntések

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Hét embert vettek õrizet-
be a bundabotrány ma-

gyarországi vonatkozásában
– közölték tegnap a Közpon-
ti Nyomozó Fõügyészség  és
a Nemzeti Nyomozó Iroda
munkatársai közös sajtótájé-
koztatójukon. A gyanúsítot-
tak közül hárman jelenlegi
vagy volt labdarúgók, míg
négyen jelenleg is aktív játék-
vezetõk. Azzal gyanúsítják
õket, hogy egy nemzetközi,
távol-keleti központból kiin-
duló szervezet tagjaiként
meccseket igyekeztek befo-
lyásolni annak érdekében,
hogy ázsiai kötõdésû foga-
dóirodákban sportfogadás-
okon jelentõs nyeremények-
re tegyenek szert. Ha sikerrel
jártak, a nyert pénzbõl a tá-
vol-keleti szindikátus akadá-
lyoztatott, vagyis már elõze-
tes letartóztatásban levõ tag-
jait is kifizették. 

A labdarúgók körében H.
Gábor, K. Zoltán és L. Má-
tyás gyanúsított, a játékveze-
tõk esetében L. Kolos, S.
Krisztián, Cs. János és M.
Tamás. Hat mérkõzés befo-
lyásolásával gyanúsítják
õket, amelybõl négy sikerrel
járt. A hat meccs közül kettõ

dél-amerikai csapatot érint,
három finn és egy magyar
mérkõzés szerepel még a lis-
tán. Utóbbiról részletesebb
információkat a hatóságok
nem kívántak adni, arra hi-
vatkozva, hogy további gya-
núsítások is elképzelhetõk
ebben az ügyben. 

Február 9-én három ma-
gyar bíró, Lengyel Kolos,
Selmeczi Krisztián és Csák
János engedély nélkül mûkö-
dött közre az észt–bolgár fel-
készülési meccsen, ügyükben
a Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség (FIFA) indított
vizsgálatot. A 2-2-re végzõ-
dött meccs mind a négy gólja
11-esbõl született. 

A keddi akcióban ötvenen
vettek részt a nyomozóható-
ságok részérõl, 12 helyszínen.
Nem csak a hét gyanúsítottat
fogták el, de különbözõ valu-
tákban mintegy 100 millió fo-
rintnak megfelelõ értékben
készpénzt is lefoglaltak. A
gyanúsítottak tagadták a ter-
hükre rótt bûncselekményt,
többségük megtagadta a val-
lomástételt, illetve többen pa-
naszt tettek. Az ügyészség va-
lamennyi gyanúsított vonat-
kozásában indítványozta az
elõzetes letartóztatás elrende-
lését, amelyrõl ma reggel
dönt a Pesti Központi Kerüle-
ti Bíróság. 

Õrizetbevételekkel

folytatódó bundabotrány Kézilabda 

T. J. L. 

A kiemelt státust élvezõ
csapatokat tartalmazó

elsõ kalapba került Románia
nõi kézilabda-válogatottja a
decemberi, brazíliai világbaj-
nokság szombati sorsolására. 

A Nemzetközi kézilabda-
szövetség versenybizoittságá-
nak döntése értelmében az
Európa-bajnoki bronzérmes
Románia mellett a világbaj-
noki címvédõ Oroszország,
az Európa-bajnok Norvégia
és az Eb-ezüstérmes Svédor-
szág lesz csoportfavorit a de-
cember 2. és 18. közötti, bra-
zíliai vb-n. 

A második sorsoló kalapba
került Dánia, Kazahsztán
(Ázsia bajnoka), Francia-
ország és Montenegro, a har-
madikba Hollandia, Horvát-
ország, Brazília (rendezõ or-
szág) és Angola (Afrika baj-
noka), a negyedikbe Dél-Ko-
rea, Németország, Tunézia
és a Pán-Amerikai Bajnok-
ság gyõztese, az ötödikbe Kí-
na, Spanyolország, Elefánt-
csontpart és a Pán-Amerikai
Bajnokság második helye-
zettje, a hatodikba pedig Ja-
pán, Izland, a Pán-Amerikai
Bajnokság harmadik helye-
zettje és Ausztrália (Óceánia
bajnoka). A Pán-Amerikai
Bajnokság végsõ sorrendje
július 2-án alakul ki, és aznap

sorsolnak a vb-re San Ber-
nardo do Campo-ban. 

A brazíliai vb 24 részvevõ-
jét négy hatos csoportba oszt-
ják, s körmérkõzések végez-
tével a négy legjobb, azaz 16
csapat jut tovább, míg a nyolc
kiesõ az Elnök-kupáért ját-
szik. A többiek egyenes ki-
eséses rendszerben folytatják,
az érmek sorsa december 18-
án dõl el. A 20. nõi kézilabda
világbajnokság gyõztese kva-
lifikálja magát a 2013-as,
szerbia vb-re és ott lehet a jö-
võ évi, londoni nyári olimpi-
án is. A brazíliai seregszemle
2-7. helyezettjei az olimpián
való részvétel jogáért csap-
nak össze, a 2-4. helyezettek
otthonában. 

Kiemelt román kézis lányok

Tenisz

Hírösszefoglaló 

Az ötödik helyen ki-
emelt orosz Marija Sa-

rapova két nagyon sima
szettben (6-1, 6-1) gyõzte le
Dominika Cibulkovát (24.),
és bejutott az elõdöntõbe az
angol nyílt teniszbajnoksá-
gon. Az aprócska, mindösz-
sze 161 cm magas szlovák
lánynak esélye sem volt hó-

rihorgas, 188 cm-es orosz ri-
válisával szemben. A volt
világelsõ, aki 2004-ben dia-
dalmaskodott Wimbledon-
ban, a legjobb négy között a
német Sabine Lisickivel ta-
lálkozik.

A másik ágon a nyolcadik
helyen kiemelt cseh Petra
Kvitová és a negyedik favo-
rit fehérorosz Viktorija
Azarenka küzd a döntõbe
jutésért. Petra Kvitová 6-3,
6-7 (5), 6-2-re nyert a bolgár

Cvetana Pironkova (32.),
Viktorija Azarenka pedig 6-
3, 6-1-re az osztrák Tamira
Paszek ellen. 

Az Ajumi Morita–Sorana
Cârstea japán-román páros
tegnap búcsúzott, miután 4-
6, 3-6-ra kikapott a Sabine
Lisicki–Samantha Stosur
német-ausztrál duótól. 

Tegnap, a férfi egyes ne-
gyeddöntõiben, óriási meg-
lepetésre, Jo-Wilfried Tson-
ga (12.) 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-4,

6-4-re nyert a hatszoros
gyõztes svájci Roger Fede-
rer (3.) ellen. A francia No-
vak Djokovic-csal játszik a
döntõbe jutásért, miután a
szerb tegnap 6-2, 3-6, 6-3, 7-
5-re verte az ausztrál Ber-
nard Tomicot. Az Andy
Murray (skót, 4.)–Feliciano
Lopez (spanyol) és Rafael
Nadal (spanyol, 1.)–Mardy
Fish (amerikai, 10.) mérkõ-
zések lapzártánk után feje-
zõdtek be. 

Roger Federer is elbúcsúzott 

Fotó: Mediafax
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