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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2037 ▼
1 amerikai dollár 2,9510 ▲
100 magyar forint 1,5961 ▲

Idehaza is bajnok Lucian Bute

Látványos kiütéssel védte meg nyolcadik al-
kalommal IBF nagyközépsúlyú világbajno-
ki címét Lucian Bute. A Kanadában élõ
Bute szombaton elõször húzott kesztyût
profiként Romániában, s a negyedik menet-
ben kiütötte ellenfelét, Jean-Paul Mendyt. 

Vezércikk 3

Forró hétvége országszerte

Több száz ember szorult orvosi ellátásra
országszerte, és többen az utcán lettek
rosszul amiatt, hogy a hétvégén a levegõ
hõmérséklete elérte a 37 fokot. A fõváros-
ban válságközpontokat állítottak fel: hûsöl-
ni és inni is lehet a hõség elleni sátrakban.

Sport 11

Kultúra 8

Irgalmatlanul
Sokféle tanulsága van mindannak, ami
manapság a sajtóban és a sajtóval törté-
nik, az angliai lehallgatási botránytól a
magyarországi tömeges elbocsátásokig.

Az egyiket magunkon ta-
pasztalhatjuk. A romániai
magyar újságíró-társada-
lom többsége és annak „ér-

dekvédelmi szervezete” a
budapesti kollégákat ért
durva támadásra gyáván

nem reagál, meg sem
mukkan.Ágoston Hugó

Borbély László miniszter
szavai szerint „történelmi

idõk óta” szennyezett körzetek
rendezését teszi lehetõvé az az
uniós alapokból finanszírozott
beruházás, amelynek szerzõdé-
sét a hét végén írták alá Kolozs-
váron Emil Boc kormányfõ je-
lenlétében. Az összesen nyolc-
vanmillió eurós befektetés révén
megtisztítják a tordai postaréti
vegyi üzem tározóját, Kolozsvá-
ron pedig integrált hulladékkeze-
lõ központot építenek ki. A beru-
házásnak köszönhetõen bezárják
Kolozsváron a pataréti hulladék-
telepet, továbbá felszámolják a
bánffyhunyadi, a szamosújvári,
a tordai és az aranyosgyéresi te-
lepeket is. 6. oldal 

Rajtnál a Régizene Fesztivál

Takarékosabban ugyan, de ma délután
megkezdõdik a 31. évfordulóját ünneplõ
Csíkszeredai Régizene Fesztivál a hargitai
megyeközpontban. Péter Boglárka, a fesz-
tiváliroda vezetõje szerint  „nem lesz sze-
gényesebb az idei rendezvény programkí-
nálata, csupán takarékosabb”.

A sikeresen érettségizõk megyénkénti aránya óvások elõtt és után
Társadalom 7

Sikeresnek értékelte Bodor
László MIÉRT-elnök a szom-

baton eset Marosfõn lezáruló
EU-tábort. A rendezvénynek 108

meghívottja volt, 15 elõadást és 6
szekcióülést tartottak. A táborban
megfordultak az RMDSZ vezetõ
politikusai is. 3. és 8. oldal 

ÚMSZ-olvasók Marosfõn, az utolsó nap „médiacsörtéjén” 

Hargita megye az idei érettségi egyértelmû gyõztese: a megyében a legmagasabb a sikeresen
vizsgázó diákok aránya, és az óvások után is itt emelkedtek (Vâlcea megye mellett) a legna-
gyobb arányban a jegyek – derült ki a végleges érettségi eredmények hétvégi közzététele után.
Ferenc S. Alpár fõtanfelügyelõ szerint azért sikerült kiemelkedniük az országos – amúgy törté-
nelmien gyenge – átlagból, mert tavaly egyedi próbaérettségi rendszert próbáltak ki a diáko-
kon. A vizsgákon megbukott tanulók mától iratkozhatnak az õszi érettségire, de csak abból 
a tantárgyból kell újra vizsgázniuk, amelybõl az elsõ megmérettetésen megbuktak. 7. oldal 

Fotó: ifj. Salamon Márton

EU-tábor: a jövõ rajtuk múlik

Titkos székely recept?
Hargita megyében nõttek az óvások után a legnagyobb arányban az érettségi jegyek

Méregtelenítõ

beruházások
ÚMSZ

Nem várható a nyár folya-
mán kormányátalakítás az

RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je szerint. Fekete Szabó Andrást
annak kapcsán kérdezte lapunk,
hogy a Demokrata Liberális Párt
több vezetõ politikusa a hét vé-
gén azt nyilatkozta: néhány mi-
niszter „megérett” a cserére.
Emil Boc miniszterelnök azzal
hárította szombaton a kormány-
átalakításra vonatkozó újságírói
kérdéseket, hogy „ez nem közvi-
ta tárgya”. A miniszterek esetle-
ges cseréjérõl a kormányfõ hatá-
roz, s a megfelelõ pillanatban
közli a döntését – szögezte le
Boc. 3. oldal 

Minisztercserék

csak õsszel?



ÚMSZ–összeállítás

Újabb súlyos földrengés volt
tegnap Japán északi partjai-

nál, de a jelentések szerint sze-
rencsére nem okozott nagyobb
károkat. A japán meteorológiai
intézet jelentése szerint a föld-
mozgás elérte a 7,1-es erõsséget.
Cunami-riadót is elrendeltek,
amely a fél méteres magasságot
is elérheti, de ez nem követke-
zett be, mivel a hullámverés alig
érte el a tíz centiméter. A veszé-
lyeztetett területek közé tarto-
zott Fukusima is, ahol a márciu-
si 9,0-es erõsségû földrengés és
az ezt követõ szökõár nyomán
megsérültek az atomerõmûvek
reaktorai; most átmenetileg eva-
kuálták a helyreállításon itt dol-
gozó munkásokat.

A márciusi események hatásá-
ra a német Bundestag után pén-
teken a Bundesrat is áldását adta
a németországi atomerõmûvek
bezárásához. A parlament felsõ-
háza megszavazta meg az új
„atomtörvényt”, amely gyöke-
res energiapolitikai fordulatot
irányoz elõ Németországban.
Az Angela Merkel kancellár ve-
zette konzervatív-liberális koalí-
ció által elõterjesztett határozat
kimondja, hogy Németország
legkésõbb 2022-ig fokozatosan
üzemen kívül helyezi atomerõ-
mûveit. A 17 erõmûbõl tényle-

gesen azonban már csak kilenc
bezárása van hátra, a kormány
ugyanis a nyolc legrégebbi erõ-
mûvet a Fukusimában történtek
nyomán azonnali hatállyal be-
zárta, és nem is indította újra. A
többi kilencet a biztonságos
energiaellátás érdekében 2022-ig
fokozatosan vonják ki a forga-
lomból.

A berlini kormány alapvetõ
váltást hirdetett az energiafor-
rások terén, hangsúlyozva a
megújuló energiára – szél, nap,
biomassza – való áttérés szüksé-
gességét. Utalt arra, hogy az
energiaellátás biztonsága érde-
kében új gáz-, illetve szénerõ-
mûvek építésére van szükség, és
célul tûzte ki az energiatakaré-
kosság erõsítését is. A határo-
zatban foglaltak megvalósítása,
elsõsorban a finanszírozást ille-
tõen, számos kérdést vet fel. Az
atomerõmûveket mûködtetõ
legnagyobb német energetikai
konszernek korábban jelezték,
hogy a parlamenti döntést jogi
úton – minden valószínûség
szerint az alkotmánybíróságnál
– megtámadják. Német szakér-
tõk emellett arra is számítanak,
hogy az áram ára emelkedni fog
még ebben az évben.

A törvény életbe lépéséhez
már csak Christian Wulff állam-
fõ aláírására van szükség, ami
egyértelmûen biztosra vehetõ. 

Gy. Z.

Elõzetes eljárást indított pén-
teken a párizsi ügyészség

Dominique Strauss-Kahn ügyé-
ben, aki ellen erõszak kísérlete
miatt Tristane Banon francia író-
nõ feljelentést tett – közölték
francia igazságügyi források. A
32 éves nõ azt állítja, hogy a
Nemzetközi Valutaalap volt ve-
zérigazgatója 2003-ban meg
akarta õt erõszakolni. A hölgy
2007-ben egy televíziós mûsor-
ban már elmondta, hogy a szoci-
alista politikus, akitõl interjút
kért egy készülõ könyvéhez, a ta-
lálkozás helyszínéül szolgáló,
szinte teljesen üres párizsi lakás-
ból csak dulakodás árán tudott
elszabadulni, és magnója rögzí-
tette is a dulakodás hangjait. A
tévémûsorban kifütyülték DSK
nevét, de a szövegösszefüggésbõl
egyértelmûen nyilvánvalóvá vált
a személyazonossága.

Egészen másfajta botrány len-
gi körül az IMF új, napokban
megválasztott vezérigazgatóját,
aki DSK-hoz hasonlóan francia
pénzügyminiszter volt: Christi-
ne Lagarde volt gazdasági és
pénzügyminiszter ügyében pén-
teken a francia igazságszolgálta-
tás ismét elhalasztotta a döntést.
A köztársasági igazságügyi bí-
róság augusztus 4-én nyilatko-
zik arról, hogy indít-e vizsgála-

tot ellene hivatali hatalommal
való visszaélés vádjával. Egy
három évvel ezelõtt nagy belpo-
litikai vihart kavart ügyben
Lagarde – az ügyészség gyanúja
szerint – az állam megkárosítá-
sával részesítette elõnyben Ber-
nard Tapie üzletembert.

A szövevényes ügy a kilencve-
nes évekre nyúlik vissza. Tapie
1993-1994-ben adta el az Adidas
sportszergyártó céget az akkor
még állami tulajdonú Crédit
Lyonnais bank által irányított
egyik állami vállalkozásnak. Az
adásvétel a cég értéke miatt éve-
ken át tartó pereskedésbe fordult
a két fél között. A gazdasági mi-
niszter azonban 2007-ben saját
hatáskörben úgy döntött: nem
hagyományos jogi úton, hanem
a felek közti – úgynevezett ma-
gánbíróságon történõ – meg-
egyezéssel kell mielõbb lezárni
az évek óta húzódó ügyet. En-
nek értelmében az állam végül
2008-ban 285 millió euró kárté-
rítést és mintegy százmillió euró
kamatot fizetett Tapie-nak.

Az ügyészség úgy véli: meg-
alapozott annak a gyanúja,
hogy Lagarde visszaélt hivatali
hatalmával, amikor magáneljá-
rásban kívánt közpénzekrõl
dönteni. A hatalommal való
visszaélés öt év szabadságvesz-
téssel és 75 ezer eurós pénzbün-
tetéssel sújtható. 
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Röviden

Európa: anyagi és spirituális

Egy anyagias Európának szüksége van egy
spirituális Európára is – jelentette ki Nagy-
váradon tartott elõadásában Tõkés László
európai parlamenti alelnök, a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület volt
püspöke. Tõkés a lelkészek és vallástanárok
elõtt Európa és kereszténység címmel tartott
elõadást. Szerinte keresztény hívõnek lenni
egyben nemzeti szolgálatot is jelent, amely
többek között az elanyagiasodott világgal
szembeni küzdelmet is magába foglalja.

Algériai határsértõket fogtak el

A zöldhatáron érkezett Romániából Ma-
gyarországra három algériai fiatalember,
ezért visszatoloncolták õket. A három ha-
társértõt a mezõhegyesi vasútállomáson
fogták el a rendõrök péntek hajnalban. A
magyar hatóságok, miután megállapították,
hogy a zöldhatáron keresztül léptek Ma-
gyarország területére, beutazási és tartózko-
dási tilalmat rendeltek el velük szemben, és
átadták a román határõrizeti szerveknek.

Pápai részvét a Habsburgoknak

Részvétét és „mély fájdalmát” fejezte ki
Habsburg Ottó családjának XVI. Benedek.
A pápa Habsburg Ottó legidõsebb fiához,
Károlyhoz intézett táviratában „a béke
iránt elkötelezett nagy európainak” nevezte
az utolsó magyar király és osztrák császár
legidõsebb fiát, aki 98 éves korában hétfõn
hunyt el. „Hosszú és gazdag életében Ot-
tó fõherceg Európa mozgalmas történelmé-
nek tanúja lett” – fogalmazott levelében a
pápa. XVI. Benedek egyben „apostoli áldá-
sát” adta a Habsburg családra.

Dél-Szudán önálló állam lesz

Napokon belül elismeri Magyarország a
193. afrikai állam, Dél-Szudán önállóságát,
és diplomáciai kapcsolatokat köt vele – kö-
zölte szombaton Hóvári János, a  budapesti
külügyminisztérium államtitkár-helyettese
(képünkön), aki Magyarország képviseleté-
ben részt vett a jubai függetlenségi ünnepsé-

geken. Az államtitkár-helyettes szerint Szu-
dán és a tõle függetlenné vált Dél-Szu-
dán viszonyának rendezésére – egyebek
mellett a határ teljes kijelölésére, az állam-
polgárok státusának rendezésére, a kõolaj-
kincs megosztására – mindkét félben meg-
van a jó szándék. Az ünnepségen jelen volt
Cathrine Ashton, az Európai Unió külpoli-
tikai fõképviselõje is.

Repülõgépkatasztrófa Kongóban 

Változatlanul nem tudni az áldozatok pon-
tos számát abban a kongói repülõgép-bal-
esetben, amely szombaton következett be a
közép-afrikai országban. A szállításügyi
minisztérium most 74 halottról beszél és 51
túlélõrõl, míg szombaton még 127 áldozat-
ról volt szó. A Boeing 727-es a rossz idõjá-
rás miatt pénteken Kisangani városában le-
tért a leszállópályáról, és besodródott a re-
pülõteret övezõ erdõbe.

Hajóbaleset a Volgán

Száznyolcvannál több utassal a fedélzetén
a Volga folyón elsüllyedt tegnap egy orosz
kirándulóhajó. Feltételezések szerint lap-
zártánkig csupán az utasok mintegy felét
sikerült kimenteni. A mentõszolgálat heli-
kopterekkel kutat az eltûntek után. A sze-
rencsétlenség 80 kilométernyire Kazanytól,
Tatarisztán orosz részköztársaság fõváro-
sától történt. 

Hírösszefoglaló

Az Atlantis ûrsikló, amely az
1930-tól 1966-ig járó RV

Atlantis hajóról kapta a nevét, és
pénteken indították útjára a flori-
dai Cape Canaveralból, tegnap si-
keresen kikötött a nemzetközi
ûrállomáson. Az ûrrepülõgép
négytagú legénységével a nemzet-
közi ûrállomásra tart, misszióját
12 naposra tervezik.

Az ûrrepülõt 1979-ben kezdték
el építeni. Az elsõ felszállás az
STS-51J volt 1985. október 3-án;
azóta már 32 repülést hajtott vég-
re. Ez a mostani az utolsó külde-
tése, amely az STS-135 kódot
kapta. Az Atlantis nevéhez fûzõ-
dik a Galileo és a Magellan szon-
da elindítása 1989-ben.

Segítségével állították pályára
1991-ben a Compton gammatáv-
csövet. Részt vett a Shuttle–Mir
repüléseken, és repült a Mir, vala-

mint a nemzetközi ûrállomásra
is. Fedélzetérõl végeztek 2009-
ben el javításokat a Hubble ûrte-
leszkópon.

Mostani küldetésének a fel-
adata utánpótlás szállítása a
nemzetközi ûrállomásra a
Raffaello többcélú szállítómodul
belsejében. Utasai az utánpótlás
átrakodásán kívül az ûrállomás
belsejébõl segítik a személyzet
ûrsétáját. Az ûrséta során a hû-
tõrendszer tavaly elromlott
egyik szivattyúmodulját helye-
zik vissza az ûrrepülõ rakterébe.
Az Atlantis visszatértével az
amerikai ûrkutatás harmincéves
szakasza zárul le, ugyanis az ûr-
sikló a program flottájának utol-
só darabja.

Barack Obama amerikai elnök
az Atlantis startja után közle-
ményt adott ki, amelyben háláját
fejezte ki az ûrsiklóprogramban
részt vett ûrhajósoknak. Gratu-

lált, sok szerencsét és biztonságos
hazatérést kívánt az utolsó ûrsik-
ló legénységének. „Bár a mai
start az utolsó ûrsiklórepülést, az
ûrkutatás és felfedezés soha véget
nem érõ kalandjának új korsza-
kába repít minket. Új elõrelépé-
seket fogunk tenni a tudomány és
technológia terén. Bõvítjük tudá-
sunkat, erõsítjük az oktatást, az
innovációt és a gazdasági növe-
kedést” – fogalmaz a közlemény.
Az elnök emlékeztetett arra is,
hogy tavaly áprilisban a Marsot
tûzte ki az amerikai ûrprogram
egyik céljául. „Ambiciózus kül-
detéssel bíztam meg a NASA-nál
dolgozókat: azzal, hogy új korlá-
tokat törjenek át az ûrkutatás-
ban, és végül küldjenek amerika-
iakat a Marsra. Tudom, hogy
megfelelnek majd a kihívásnak,
és úgy tervezem, hogy még látni
is fogom a megvalósulását” – kö-
zölte Obama. 

„Makulátlan” IMF-vezérek?

Széthullás elõtt

áll Belgium?
ÚMSZ

Feladta a meddõ próbálkozást,
és felajánlotta lemondását a

belga királynak az a vallon szocia-
lista pártvezetõ, akit II. Albert leg-
utóbb bízott meg a holland nyelvû
flamand és a franciaajkú vallon
pártok közti ellentétek áthidalásá-
val, kormánykoalíció létrehozásá-
val. Elio Di Rupo (képünkön), aki-
nek a pártja Vallóniában meg-
nyerte a tavaly júniusi választáso-
kat, sokadik volt azok sorában,
akiket az uralkodó az államszer-
kezeti reform olyan kereteinek a
kidolgozásával bízott meg, ame-
lyek elfogadhatók volnának mind
a belga szövetségi állam megõrzé-
sére törekvõ vallon, mind a
Flandria függetlenedésére, a szö-
vetségi kötelékek meglazítására,
majd elszakítására törekvõ fla-
mand pártok számára. A király
az elmúlt bõ egy évben már szin-
te minden elképzelhetõ változatot
„megjátszott”, de az általa felkért
politikusok sorra csõdöt mond-
tak, egyikük sem tudott kormány-
képes szövetségi koalíciót össze-
tákolni. Egyes belga belpolitikai
elemzõk szerint II. Albert talán
még egy kísérletet tehet – meg-
próbálhatja újra De Wever nyaká-
ba varrni a kormányalakítási pró-
bálkozás felelõsségét –, de egyre
többen vélik úgy, hogy õsszel el-
kerülhetetlen lesz Belgiumban az
elõre hozott parlamenti választás,
amely akár Belgium széthullásá-
val is járhat. 

Újabb földrengés Japánban

Kikötött az Atlantis

Látványos rajt Cape Canaveralban. Utoljára indult el küldetésére amerikai ûrrepülõgép Fotó: NASA



ÚMSZAKTUÁLIS2011. július 11., hétfõ www.maszol.ro 3

Az Orbán-kormány a média
átszervezésének ellenzõit kez-
detben azzal nyugtatta, hogy
várják meg a törvény alkal-

mazását, s majd akkor ki-
derül, hogy lesznek-e visz-
szaélések vagy sem. Nos,

kiderült. Ahogy lejárt
az EU-elnökség, a Mé-

diatanács tömegesen bocsátja el a magyar
közszolgálati média munkatársait. Az egyik
helyen összegyûjtötték õket, mint a vágóhíd-
ra, és a tömegbõl kiemelve végeztek többük-
kel rendre, máshol diszkrét kegyetlenséggel
közölték velük a szentenciát; volt, akinek
alig elõtte magas rangú személy dicsérte és
köszönte meg a munkáját.
Kutya világ! Akik a közszolgálati rádiók, té-
vék szerkesztõségeiben korábban nem voltak
elég „vonalasak”, azokkal a „régiek” bántak
el. De a közszolgálatiságnak és a szakmai-
ságnak azért megvolt a becsülete, a nagy
profikat nem csinálták ki. Most az „újak”
egybõl az irgalmatlan tisztogatással kezdik.
És nem válogatás nélkül, nagyon is váloga-
tással. Csak az igazodók, a bólogatók ma-
radnak talpon. 
Közbevetõleg: mindazoknak, akik az új ma-
gyar alaptörvényt bírálni merészelik – lásd
Orbán Viktor leégését, kettõs beszédének le-
leplezését az Európai Parlament vitáján,
amely elmarasztaló számon kérõ határozat-
tal ért véget –, ugyanazt mondják, mint a
médiatörvény esetében: várjuk meg az alkal-
mazását, s akkor derül ki, ha nem elég de-
mokratikus. Azt is meg fogjuk látni, kétség-
telenül! A mostani viharos elbocsátások jel-
zik, hogy valóban forró forradalmi idõkre
számíthatunk, amint azt a vezér elõre meg-
mondta. Küszöbön a nyilvánosság kímélet-
len politikai megszállása, a független szelle-
mi mûhelyek megszüntetése, a maga-
skultúra leépítése, az öncenzúra kikényszerí-
tése. Lesz önkény, lesznek megtiport sorsok.
Lesz nézõ-, hallgató-elpártolás a kiegyensú-
lyozottság hiánya miatt, lesz a szakma bû-
nös elsorvasztása a fantáziátlan, nevetséges
egyenmûsorokkal.
De miért? Nem nagyon beteg dolog ez?
Hogy a „másikok”, a „régiek” is így csinál-
ták? Nem igaz, nem így csinálták – lehettek
hasonlóan kegyetlenek, de a látszatra leg-
alább adtak. A demokratikus szabályokra, a
jogállamiságra. És igen, az európai értékek-
re. Nem „vágták nyakon” surmó hetykeség-
gel az európaiakat, akik bele mernek szólni
az ország ügyeibe, amikor naponta sérülnek
alapjogok. S utána csodálkozunk, hogy belül
gyûl a selejt, kívül pedig szövetkeznek az or-
szág ellen... Egyedül mindenki ellen, kizáró-
lagos igazunk hitében – nem groteszk ez egy
kicsi országtól a globalitás korában?
Sokféle tanulsága van mindannak, ami ma-
napság a sajtóban és a sajtóval történik, az
angliai lehallgatási botránytól a magyaror-
szági tömeges elbocsátásokig. Az egyiket ma-
gunkon tapasztalhatjuk. A romániai ma-
gyar újságíró társadalom többsége és annak
„érdekvédelmi szervezete” a budapesti kollé-
gákat ért durva támadásra gyáván nem rea-
gál, meg sem mukkan. A hiénábbja üdvri-
valg, hiszen az újságíró szekértáborok leképe-
zései a politikaiaknak. A többi szûkítve a né-
ma cinkosságot választja a szolidaritás he-
lyett. Vagy hülyének tetteti magát.
Emberek, hát hova lett s hova lesz a szabad-
ságunk?

Irgalmatlanul

Ágoston Hugó

ÚMSZ

„Bebizonyosodott: rajtunk és
csakis rajtunk múlik, hogy

milyen lesz a jövõnk, bebizonyo-
sodott, hogy magunkra vagyunk
utalva. Ez hatalmas felelõsséget,
de egyben önbizalmat is adhat
nekünk” – jelentette ki Markó
Béla miniszterelnök-helyettes
szombaton, Marosfõn, a 8. EU-
tábor utolsó szakmai napján tar-
tott elõadásában. A politikus Er-
délyi múlt, erdélyi jövõ címmel az
erdélyi magyar közösség helyze-
tét elemezte fiatal hallgatóságá-
nak. Mint mondta, a közigazga-
tási átszervezést övezõ politikai
viták nagy konklúziójának tartja
azt, hogy kizárólag az RMDSZ
volt képes megakadályozni a ma-
gyarság szempontjából katasztro-
fális következményekkel járó át-
szervezést, és szétoszlatott egy
sokak által táplált illúziót is: azt,
hogy „futunk Budapestre, Brüsz-
szelbe, akik majd megoldják a
problémáinkat”. 

Markó rossz döntés 
a szavazati jog

Markó Béla ennek kapcsán le-
szögezte: rendkívül felelõtlen
döntésnek tartja, hogy egyesek az
RMDSZ ellenében újabb pártot
akarnak létrehozni. Hozzátette,
ilyen kudarcos kísérletek eddig is
voltak, ám számára teljességgel
érthetetlen, hogy magyarországi
politikusok támogatásával erõnek
erejével szét akarják verni az egy-
séges erdélyi magyar politikát. A
politikus szerint az RMDSZ és a
magyarországi vezetés közötti
minden konfliktus erre az alapve-
tõ szemléletbeli ellentétre vezet-
hetõ vissza. Rossz döntésnek tart-
ja ugyanakkor azt is, hogy a hatá-
ron túli magyarságnak megadott
állampolgárság mellé szavazati
jogot is adna a magyar állam.
„Az fontos döntés, hogy a kettõs
állampolgárságra van lehetõség,
de rossz döntés lesz, ha ez szava-
zati joggal is jár azok számára,
akik itt élnek Erdélyben. Ha mi
letudjuk állampolgári kötelezett-
ségeinket azzal, hogy szavazunk
a magyarországi parlamenti vá-
lasztásokon, amely választások-
nak ránk nézve szinte semmilyen
következményük nincsen, és
emellé létrehozunk még egy pár-
tot is, nos arra ébredhetünk, hogy
nem lesz képviseletünk a román
parlamentben, és akkor az olyan
kezdeményezések, mint a területi

átszervezés vagy a többi magyar-
ellenes kezdeményezés úgy me-
het át rajtunk, mint a mozdony”
– hangsúlyozta elõadásában
Markó Béla. A politikus mind-
ezek ellenére úgy látja, ez nem
fog bekövetkezni, mert szerinte
az erdélyi magyarság továbbra is
kiáll az egységes érdekvédelmi
politizálás mellett.

EU-stratégiától 
az önkéntességig

Az EU-tábor utolsó két szak-
mai napján Markó Béla mellett
több más politikus is „fellépett” a
marosfõi kempingben felállított
sátorban. Péntek délelõtt az Euró-
pai Unió 2020-as stratégiája ke-
rült terítékre Winkler Gyula és
Sógor Csaba EP-képviselõk elõ-
adásaiban. 

A  pénteki nap második elõadá-
sán Demeter Ferenc, Mikóújfalu
önkormányzatának képviselõje,
Incze Csongor, Székelyudvarhely
önkormányzatának képviselõje,
Csép Andrea,a Maros Megye Ta-
nácsának képviselõje és Becze Ist-
ván, Hargita Megye Tanácsának
képviselõje a fiatalok önkormány-
zatokban való elhelyezkedésérõl
folytattak beszélgetést. A moderá-
tori feladatkört Szabó József
nagyváradi városi tanácsos látta
el. Szabó József kérdései a pálya-
kezdés és a jelenlegi feladatkörök

teljes skáláját felölelték, a meghí-
vott elõadók mindegyikét meg-
szólaltatta „ugródeszkájuk”, je-
lenlegi feladataik, fizetésük, vala-
mint felelõsségük témakörében.

Szintén pénteken Péter Ferenc,
az RMDSZ Székelyföldi Önkor-
mányzati Tanácsának elnöke,
Póka András György, az RMDSZ
Közép-Erdélyi Önkormányzati
Tanácsának elnöke, Szabó Ödön,
a Partiumi Önkormányzati Ta-
nács elnöke a regionalizálódó
RMDSZ-rõl Hol a határ? címmel
tartott elõadást.

A 2011-es év egyik legaktuáli-
sabb témájáról, az önkéntességrõl
esett szó péntek délután, Csedõ
Zsófia, a Hargita Megyei Ifjúsági
és Sportigazgatóság aligazgatója
és Kovács Richárd EP-képviselõi
asszisztens közbenjárásával. Ezt
követõen a harminc év alatti pol-

gármesterek lehetõségeirõl és
munkásságáról Sorbán Levente,
Alsólugas polgármestere és Szen-
tes Csaba, Madéfalva polgármes-
tere beszélgetett a jelenlevõkkel.

A Disputa sátorban folyó elõ-
adásokat az örökségvédelem és
az erdélyi kastélyok restaurálásá-
nak témakörében tartották. Lu-
pescu Radu, a Sapientia EMTE
kolozsvári karának adjunktusa,
Farkas András, a Kastély Erdély-
ben projekt vezetõje, Haba Tün-
de, az Élõ Erdély Egyesület tagja
és Bánffy Farkas kastélytulajdo-
nos beszélgettek arról, hogy va-
jon az emberek figyelmét felkeltõ
kastélyok kérdése, csak romanti-
kus kép vagy komoly gazdasági
kérdés.

Az EU-tábor pénteki szakmai
programját az ifjúsági szervezetek
kerekasztal-beszélgetése zárta. 

Román lapszemle

A rendõrség a hét végén kénytelen volt
rendkívüli sajtóértekezleten cáfolni a
rémhíreket, amelyek szerint szervkeres-
kedelemmel foglalkozó szervezett bûnö-
zõi csoportok gyermekek után vadász-
nak a fõvárosban. (România liberã) Na-
gyon elégedett a gyergyóalfalusi ortodox
pópa a székelyek vendégszeretetével.
Claudiu Vosloban öt éve szolgál a köz-
ségben 25 fõs ortodox gyülekezet papja-
ként, s eddig a helybéliektõl – beleértve a
polgármestert – sok támogatást kapott.
(Evenimentul zilei)

„A jövõ rajtunk múlik”

Markó Béla kormányfõ-helyettes „Erdélyi múlt, erdélyi jövõ” címmel tartott elõadást az EU-táborban

Az EU-tábor számokban

Az idei EU-tábornak 180 résztvevõje, 30 szervezõje, 108 meghí-
vottja volt, 15 elõadás hangzott el 6 szekcióülés keretében – is-
mertette a számadatokat a rendezvényt kiértékelõ sajtótájékoz-
tatóján Bodor László. A MIÉRT elnöke elmondta, a táborlakók
létszáma csütörtökön érte el a maximumot, amikor 375 személy
tartózkodott a marosfõi kemping területén. A szabadidõs tevé-
kenységekre kitérve közölte, a csapatportya során nyolc csapat
mérkõzött meg különbözõ feladatokban az Erdély legerõsebb céhe
cím elnyeréséért, melynek jutalma egy háromnapos brüsszeli ta-
nulmányút lesz 15 személy számára, Winkler Gyula EP-
képviselõ jóvoltából. A legnagyobb közösség kialakításáért járó
különdíj egy bukaresti parlamentlátogatás lesz.

Cs. P. T.

„A kormányátalakítás nem
közvita tárgya. A miniszte-

rek esetleges cseréjérõl a kor-
mányfõ határoz, s a megfelelõ
pillanatban közli a döntését” –
ezekkel a szavakkal hárította a
kormányátalakításra vonatkozó
újságírói kérdéseket a hét végén
a miniszterelnök. Emil Boc csu-
pán annyit mondott a sajtónak: a
kormánytagok teljesítményének
egyik legfontosabb mutatója az,
hogy milyen mértékben sikerült
lehívniuk európai uniós pénze-
ket minisztériumaik számára.
Ezzel tulajdonképpen megismé-

telte Traian Bãsescu államfõ sza-
vait, aki két héttel ezelõtt egy té-
véinterjúban azt mondta: távoz-
niuk kell azoknak a miniszterek-
nek, akik nem tudtak megfelelõ-
en élni az uniós pénzlehívási le-
hetõségekkel.

Ugyanezt hangoztatta a hét vé-
gén a Demokrata Liberális Párt
(PDL) több vezetõ politikusa is.
Elena Udrea fejlesztési miniszter
kijelentette, nincs mint keresniük
a kormányban azoknak a minisz-
tereknek, aki nem teljesítettek.
„Senki sem pótolhatatlan” – je-
lentette ki, hozzátéve, hogy a kér-
désben a miniszterelnöké az utol-
só szó. A párt fõtikára, Ioan

Oltean pénteken szintén arról be-
szélt, hogy a kormányátalakítás
„téma a PDL-ben”, ám Udreá-
hoz hasonlóan hozzátette, hogy
a döntés Emil Boc kizárólagos
hatáskörébe tartozik.

Az RMDSZ szenátusi frakció-
vezetõje, Fekete Szabó András
azonban nem tartja valószínû-
nek, hogy a nyár folyamán a mi-
niszterelnök megválna kabinetje
néhány tagjától. „Teljességgel
nem merem kizárni, de nem hin-
ném, hogy õsz elõtt megtörténik
a kormányátalakítás” – véleke-
dett lapunk kérdésére válaszolva
a politikus. A frakcióvezetõ sze-
rint az még kevésbé valószínû,

hogy az esetleges kormányátala-
kítás az RMDSZ minisztereit is
érintse.

Korábban a központi román
sajtó Anca Boagiu, a szállítás-
ügyi, Traian Igaº, a belügyi,
Gheorghe Ialomiþianu, a pénz-
ügyi, Valerian Vreme, a távköz-
lési és Borbély László, a környe-
zetvédelmi tárca vezetõjét emle-
gette mint egy kormányátalakí-
tás lehetséges „áldozatait”. Ezek
ugyanis azok a miniszterek, akik
a lapok adatai szerint gyengén
teljesítettek az uniós lehívások
terén. Utóbb Borbély László a
román sajtó adatait sajtótájékoz-
tatón cáfolta. 

Minisztercserék csak õsszel?

Fotó: ifj. Salamon Márton



Bogdán Tibor 

Romániában az utóbbi
években folyamatosan

nõtt az évente elkövetett ön-
gyilkosságok száma, az or-
szág sajnos mind közelebb
kerül a fekete világranglista
„dobogós helyeihez”. 

Hivatalos adatoknak meg-
felelõen az országban jelen-
leg 100 ezer lakosra 14 ön-
gyilkosság jut. A hazai tör-
vényszéki orvosi hálózat te-
vékenységérõl készült legfris-
sebb jelentés szerint tavaly
összesen 2953 személy lett
öngyilkos, azaz száz ember-
rel több, mint a megelõzõ
esztendõben. 2010-ben
egyébként csaknem százöt-
vennel többen vetettek véget
önként életüknek, mint 2009-
ben, amikor 2802 öngyilkos-
ságot jegyeztek. 

A halálnemek közül Ro-
mániában az öngyilkosok
leggyakrabban az akasztást

választják, az öngyilkosok
közel nyolcvan százaléka
döntött e halálnem mellett.
Hét százalék méreggel vetett
véget életének, 5 százalék
magas épületekrõl vetette le
magát. 

A mérgezéses öngyilkos-
ságok közül az ismert köny-
nyûzene-énekesnõ, Mãdãli-
na Manole halála váltotta ki
nemrégiben a legnagyobb
visszhangot. Az énekesnõ je-
lentõs mennyiségû Carbofu-
ran nevû, a kereskedelemben
Furadanként ismert gyomir-
tót nyelt le. A szer rendkívül
mérgezõ. Példája sajnos, ra-
gadósnak bizonyult, az azóta
eltelt hónapokban még néhá-
nyan próbálkoztak ezzel a
szerrel, szerencsére sikertele-
nül.A statisztikák szerint a
gyomirtókat, egyéb mezõ-
gazdaságban használatos
anyagokat többen használ-
nak fel az öngyilkossághoz,
mint azt gondolni lehetne. A

mérgeket – így a gyógyszer-
túladagolást is – elsõsorban a
nõk részesítik elõnyben vég-
zetes lépésüknél. Ez világvi-
szonylatban is érvényes, és
nincs másképpen Romániá-
ban sem. Egyébként a világ-
statisztikák szerint az öngyil-
kosságok csaknem egyhar-
madát követik el méreggel.
Kínában a mezõgazdaság-
ban használatos mérgezõ
anyagokkal mindenekelõtt a
faluhelyen élõ nõk vetnek vé-
get életüknek. 

A fejlettebb országokban,
így például Romániában is, a
mérgezéses öngyilkossági kí-
sérletek ritkábban okoznak
halált, mint másutt, mivel
Európában például sokkal
nehezebb beszerezni a mé-
reganyagokat. Amint kide-
rült, a széles körû kapcsola-
tokkal rendelkezõ Mãdãlina
Manolénak sem volt könnyû
hozzájutnia a Furadanhoz,
ez végül is az internet segítsé-
gével sikerült neki.

A túlélõk azonban gyakran
szenvednek maradandó sérü-
léseket, szervi károsodáso-
kat, ami kihathat egész to-
vábbi életükre. 

Serdülõkori depresszió

Rendkívül aggasztó jelen-
ség Romániában is a serdülõ-

korúak fokozódó depresszió-
ja. Ez gyakran vezet öngyil-
kossági kísérlethez a tizen-
évesek soraiban. Érdekes
módon az elkeseredettség, a
halál vágya a lányok körében
nagyobb. 

Pszichológusok szerint a
fiatalkori depresszióhoz je-
lentõs mértékben hozzájárul-
nak a gyors ütemû társadal-
mi átalakulások, ami Romá-
niára is jellemzõ. Mindennek
következtében a fiatalok elve-
szítik létbiztonságukat, ta-
nácstalanná válnak, márpe-
dig Romániában még igen-
csak gyermekcipõben jár a fi-
atalokra szakosított pszicho-
lógiai tanácsadás. Mindez
odavezetett, hogy az utóbbi
években érezhetõen megnõtt
az életük eldobásának gon-
dolatával foglalkozó serdülõ-
korúak részaránya. Statiszti-
kai kimutatásoknak megfele-
lõen a tizenévesek több mint
öt százaléka próbálkozott
már meg öngyilkossággal.
Legtöbben a szülõkkel kiala-
kult feszült, konfliktusos vi-
szony, az életkorra sajátosan
jellemzõ lelki sérülékenység,
iskolai kudarc, szerelmi csa-
lódás miatt menekülnének a
halálba, de Romániában is
gyorsan növekszik a kábító-
szerek hatására elkövetett ön-
gyilkosságok száma. 

Szociológusok szerint a fi-
atalkori öngyilkossági kísér-
letek számának növekedésé-
ben nem kis szerepet kap az
ilyen eseteket túlságosan is
tálaló írott és – fõleg – sugár-
zott média. Egy-egy ilyen, a
sajtó által felkapott eset való-
ságos modellként szolgál
számos fiatal számára. Így
történt ez a 12. osztályos
Raluca Drãguºin esetében is:
az iskoláslány kövekkel meg-
rakodva vetette bele magát a
Zsil folyóba, ezt követõen a
módszert több fiatal is meg-
ismételte, a 16 éves Târgu
Jiu-i Mihai Zahariuc, sajnos,
sikerrel.

Világranglista

Az öngyilkosok cselekede-
tüket olykor harci eszköznek,
vagy pedig tiltakozásnak
szánják. A második világhá-
borúban elhíresült, repülõgé-
peikkel élõ bombaként ha-
jókba csapódó, a szövetsége-
sek rettegett ellenfeleivé vált
kamikazék jól példázzák az
elõbbi esetet. Az utóbbira ép-
pen Romániában akadt példa
nemrégiben: a közszolgálati
televízió mûszaki alkalma-
zottjának kétségbeesett csele-
kedete. Adrian Sobaru a kép-
viselõház erkélyérõl vetette le
magát, hogy ily módon moz-

gósítsa a közvéleményt a
Boc-kormány megszorító in-
tézkedései ellen. Tette köny-
nyen végzetessé válhatott
volna, ám a negyvenéves fér-
fi viszonylag „olcsón”, né-
hány csonttöréssel és arczú-
zódással megúszta. 

Ugyancsak Romániában, a
kilencvenes években amo-
lyan divattá vált az éhség-
sztrájk, amely ugyancsak az
öngyilkossági kísérletek
egyik fajtájának tekinthetõ,
akárcsak a szintén ide sorolt
eutanázia. 

Az Európai Együttmûkö-
dési és Fejlesztési Szervezet
statisztikája szerint öngyil-
kossági világranglistákon im-
már évtizedek óta Magyaror-
szág vezet; 2009-ben 21 ön-
gyilkosság jutott százezer la-
kosra. A második helyet Ja-
pán foglalja el, százezer lako-
sonkénti 19 esettel, 18 esettel
pedig a távol-keleti államot
szorosan követi az észak-eu-
rópai Finnország, illetve né-
mileg leszakadva Franciaor-
szág, amely 14,2 öngyilkos-
sággal éppen csak megelõzi
Romániát. A legkisebb az
öngyilkosok száma Görögor-
szágban, Olaszországban és
Nagy-Britanniában, ahol 2,9,
továbbá 4,8, valamint 6,1 ön-
gyilkosság jut minden száz-
ezer lakosra. 
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Öngyilkosság, divattól tiltakozásig
Több mint egymillió emberéletet kö-
vetelnek évente világviszonylatban
az öngyilkosságok, ugyanakkor 10-
20 millió közötti öngyilkossági kísér-
let történik minden esztendõben –
derül ki az Egészségügyi Világszer-
vezet adataiból.

Gy. Z.

Egész Franciaország ar-
ról beszélt, hogy a New

York-i bíróság legutóbbi
döntését követõen a nagyha-
talmú DSK arcán nem elé-
gedett vigyornak, hanem
gondterhelt kifejezésnek kel-
lett volna ülnie. A franciák
szerint a volt nemzetközi
pénzügyi vezér hiába re-
ménykedik az amerikai vád
valószínû visszavonásárban
és a Szocialista Párt államfõ-
jelöltségében, ehelyett in-
kább szexuális zaklatás
újabb vádjával kell hazájá-
ban szembenéznie.

A rejtélyes lakosztály

Mi is történhetett 2003.
február 11-én abban a párizsi
apartmanban, ahol DSK az
ifjú újságírónõvel, Tristane
Banonnal találkozott? Banon
az elmúlt kedden tett följe-
lentést erõszak kísérlete mi-
att, azóta a francia l’Express
címû magazinnak egészen
pikáns részleteket is elárult a
61 éves politikussal történt
találkozásának lefolyásáról.
Az ifjú írónõ elsõ könyvéhez
folytatott kutatómunkát, en-
nek alkalmából beszélt meg a
korábbi francia pénzügymi-
niszterrel, Strauss-Kahnnal

randevút. Megjegyzendõ, a
könyv kifejezetten ismert po-
litikusok hibáiról és gyönge-
ségeirõl kívánt szólni. „Ami-
kor beléptem a csaknem üres
lakásba, azonmód kellemet-
lenül kezdtem érezni magam
– nem volt benn egyéb, mint
egy kerek asztal és egy kávé-
fõzõ, egy üres könyvállvány,
és egészen a távolban egy há-
lószoba az ággyal” – emléke-
zik vissza Banon.

Strauss-Kahn csak úgy volt
hajlandó megválaszolni a
kérdéseket, hogy közben fog-
ja az újságírónõ kezét. Erre
föl Banon távozni akart.
Straus-Kahn azonban nem
engedett: „Megragadta a ke-
zemet és a karomat. Azt
mondtam, hogy el kell en-
gednie, és ekkor kitört a rém-
álom” – emlékezik vissza a
32 esztendõs írónõ. – „Magá-
hoz rántott, leestünk a földre,
és több percen át küzdöttünk.
Megpróbálta, hogy lehúzza a
melltartómat és a farmero-
mat. A csizmámmal belerúg-
tam, így tudtam végül elme-
nekülni.”

A mama szerepe

Mivel az eset már nyolc-
esztendõs múltra tekinthet
vissza, sokan azt a kérdést te-
szik föl, hogy Banon miért is

várt ennyi idõt, s nem tett ko-
rábban följelentést. Az újság-
írónõt, aki néhány hónapja
az UMP konzervatív kor-
mánypárthoz közel álló
online magazin, az Atlantico
számára dolgozik, ennek el-
lenére sokkal szavahihetõbb-
nek tartják, mint a New
York-i Accor-hotel guineai
származású szobalányát, aki
hasonló vádat fogalmazott
meg a néhai IMF-vezér ellen.

És nem csupán Strauss-
Kahn, hanem a pillanatnyi-
lag legvalószínûbb szocialista
elnökjelölt, Francois Hollan-
de is gondba került az írónõ
vallomása nyomán miszerint
Holland ugyancsak tudott az
erõszakkísérletrõl. Az esetet
követõen ugyanis, 2003-ban
fölhívta õt telefonon, és kife-
jezte aggodalmát – így Ba-
non. Hollande persze vitatja
ezt. Banon édesanyja, aki a

szocialisták képviselõje, aki
annak idején visszatartotta a
lányt a följelentéstõl, mind-
össze „félreértésrõl” beszélt
neki, de közelebbirõl nem
volt tudomása. Amennyiben
ezt a vallomást hamisnak
nyilvánítják, a szocialisták
újabb csúcsjelöltje hullhat ki
a sorból. 

A francia írónõ-újságíró-
nõ 1979-ben született Fran-
ciaország legjobb módú elõ-
városában, Neuilly-sur-Sei-
ne-ben, ahol 18 éven át
Nicolas Sarkozy volt a pol-
gármester. A felsõ-norman-
diai regionális képviselõ,
Anne Mansouret lánya,
egyúttal DSK második fele-
ségének, Brigitte Guillemet-
te-nek a keresztlánya, és kö-
zeli barátnõje a férfi lányá-
nak, Camille-nak. A párizsi
újságíró-iskola elvégzése
után a Paris-Match politikai
és kulturális rovatánál dol-
gozott, majd a konzervatív
Le Figaro címû napilaphoz
került. Eddig öt könyvet írt. 

Az afrikai szobalány

Érdekes módon az Ameri-
kában feljelentést tett szoba-
lány is 32 éves. Sárkunyhó-
ban született egy elszigetelt
afrikai faluban, ahol nem volt
villanyáram és folyóvíz. Is-
kolába nem járt, tizenéves-
ként hozzáadták egy távoli
unokatestvéréhez, akitõl kis-
lánya született. Nem sokkal
késõbb megözvegyült. A hú-
szas éveinek elején járt, ami-
kor az Egyesült Államokba
érkezett. Egy bronxi vendég-

lõben dolgozott, néhány éve
került jelenlegi munkahelyé-
re. Strauss-Kahn ügyvédei
bejelentették, hogy ki kíván-
ják vizsgálni a nõ jellemét és
hátterét, ami fontos lehet egy
olyan ügyben, amelyben a
két fél szavait kell mérlegre
tenni. A politikus magánde-
tektíveket fogadott fel, ügy-
védei pedig jelezték, hogy a
bíróságon olyan lényeges in-
formációkat fognak ismertet-
ni, amelyek „súlyos kétsége-
ket vetnek fel az asszony sza-
vahihetõségével kapcsolat-
ban”. Apja egyébként nagy
tiszteletnek örvendõ helyi
imám volt. A jelenlegi szoba-
lány és testvérei otthon tanul-
tak, erre hagyományos, a Ko-
rán részleteit tartalmazó fa-
táblákat használtak. Testvé-
rei szerint a kislány félénk
volt, a család gondosan óvta
és tekintélytiszteletre nevelte.
Hogy miként jutott be az
Egyesült Államokba, nem le-
het pontosan tudni. A 2002
szeptemberével végzõdõ
pénzügyi évben 4410 ameri-
kai vízumot adtak ki guineai-
aknak, és többségük üzleti
vagy turistautakra szólt. Az
asszonyt 2008-ban vették fel
szobalánynak. Az eddig sem-
miféle feltûnést nem keltõ nõ
életét most minden oldalról
vizsgálják az újságírók, ügy-
védek, a vád vagy a védelem
számára dolgozó nyomo-
zók. DSK ügyvédei kijelen-
tették, hogy bármiféle szexu-
ális kapcsolat csak egyetérté-
sen alapulhatott, amit az asz-
szony jogi képviselõi ab-
szurdnak minõsítenek. 

Strauss-Kahn esete a francia írónõvel

Tristane Banon. Állítólag õt is molesztálta a volt IMF-vezér, DSK

Nem nyugszanak a kedélyek Domi-
nique Strauss-Kahn körül: az ifjú
francia írónõ pikáns részleteket 
hozott nyilvánosságra az õt ért 
molesztálással kapcsolatban.



Miközben a médiában egyre-másra durran-
nak a legkülönfélébb bombák Mihály király
áruló és Antonescu marsall nemzeti hõs
voltáról, a történelmi mélypontot elért érett-
ségi eredményekrõl, közigazgatási átszerve-
zésrõl és alkotmánymódosításról, addig a
kormányzat viszonylag nyugodtan végzi a
dolgát és követi a számára valóban fontos
prioritásokat.
Természetesen szó nincs arról, hogy a fel-
soroltak ne lennének lényegi kérdések és a
sajtónak, ellenzéknek, civil társadalomnak
nem kellene állást foglalni e kérdésekben.
Érzésem szerint azonban a hatalom számá-
ra ezek a kérdések másodlagos prioritások.
Azért kerültek az érdeklõdés homlokteré-
be, mert egy tudatos és részletesen kidolgo-

zott kommunikációs straté-
gia részei. A mutatvány
igazi célja azonban az,
hogy megõrizze a közbe-
széd napirendje fölötti
monopóliumot az államfõ

számára. Az ellenzék ér-
het el látszatsikereket
megtorpedózva a te-
rületi átszervezést
vagy az alkotmány-

módosítást, ha közben zavartalanul folyhat
az ország erõforrásainak pártpreferenciák
szerinti elosztása, ha nem derül fény a
Constanda-féle panamákra, és ami még en-
nél is fontosabb: ha sikerül hitelesíteni azt
a már választási üzenetet, hogy az ellen-
zéktõl nem várható semmi jó, mert csak
destruktív dolgokkal fog-
lalkozik, elgáncsolja az el-
nöki és kormányzati kez-
deményezéseket. 
Május végén a verespataki
bányavállalat (RMGC) be-
jelentette, hogy a bukaresti
táblabíróság visszautasítot-
ta két civil szervezet kérvényét, amelyben a
kitermelést is magába foglaló városrendezé-
si engedély felfüggesztését kérték. Úgy tet-
szik, lassan minden jogi akadály elhárul a
rendkívüli környezetvédelmi kockázattal já-
ró, de a vezetõ kormánypárt számára lét-
fontosságú beruházás megnyitása elõl. Né-
mi malíciával azt is mondhatnánk, hogy a
PDL számára aranyat ér, ha a kampányban
már élvezheti az egyébként finom helyzet-
elemzõ képességgel és agresszív kommuni-
kációs képességgel megáldott befektetõ er-
kölcsi, politikai és talán anyagi háláját. 

A kormányzat némiképp sokkoló kommu-
nikációjának másik célpontja maga a tár-
sadalom. Szociológiai tanulmányok iga-
zolják, hogy ha a társadalmat rövid ideig
vagy ritkán erõs kommunikációs ingerek
érik, akkor reakciójuk (pró vagy kontra)
gyors és heves lesz. Ha azonban az ingerek

intenzitása huzamosabb
ideig fennmarad, akkor a
célközönség elfásul, elfor-
dul a kommunikációs for-
rástól, és egy idõ után –
saját maga védelmében –
nem reagál még a legerõ-
sebb ingerekre sem. Meg-

ítélésem szerint épp ez történik ezekben a
hetekben. A reakciók megbénítása, a társa-
dalom kifárasztása folyik azért, hogy an-
nak politikailag aktív része minél kisebb
legyen. Az alacsony választási részvétel
mellett a manipulációs eszközök hatása
megnõ, a gazdagabb pártok esélyei javul-
nak. (Nincs terünk belebonyolódni a rész-
letek ismertetésébe.)
A kommunikációs sortûz harmadik célja a
figyelem elterelése a hatalom számára kel-
lemetlen témákról. Ha megfigyeljük, van
néhány olyan kérdés, amelynek felmerülése

esetén a kormányzati reakció többnyire ir-
ritált, olykor hibás volt, és amelyet azután
mindig igyekezett eltakarni kommunikáci-
ós füstbombákkal. Ilyen téma például
Omar Hayssam ügye. Miután egy évvel ez-
elõtt a Román Hírszerzõ Szolgálat igazga-
tója, George Maior nagy garral bejelentet-
te, hogy az ország egyetlen terrorizmusért
jogerõsen elítélt és tisztázatlan körülmé-
nyek között megszökött bûnözõjét rövide-
sen visszahozzák Romániába, hogy letöltse
húsz éves börtönbüntetését, nem történt
semmi. A másik tabutéma az államfõ test-
vérének, Mircea Bãsescunak az állítólagos
érintettsége egy fegyvercsempészeti ügy-
ben. A sort a slatinai ALRO alumínium-
gyár számára kijárt kedvezményes villa-
mosenergia-árral és a PDL holdudvarához
tartozó vállalkozóknak az állami megren-
delésekhez való jutányos hozzáférésével le-
hetne folytatni. Nyilvánvaló azonban, hogy
mindaddig, amíg a sajtó legnagyobb fogása
az, hogy Daniel Funeriu csak második ne-
kifutásra vette az érettségi vizsgát Francia-
országban, az említett témák közvitájának
kevés az esélye. 
Marad a homályos ügyleteket beborító
csend, amelyben a kormány dolgozik. 

A harminchárom fokos hõségben a Bourdon boulevard teljesen
kihalt volt.
Odább, két zsilip közé zárva, a Saint-Martin csatorna egyenes
vonalban nyújtóztatta tintaszínû vizét. (…)
Két férfi tûnt föl.
Az egyik a Bastille felõl jött, a másik a Jardin des Plantes irá-
nyából. A magasabbik, aki vászonruhát viselt, hátratolt kalap-
pal lépkedett, kigombolt mellényben, nyakkendõjét a kezében
tartva. Az alacsonyabbik, akinek a teste gesztenyeszínû, hosszú
kabátba volt bujtatva, hegyes ellenzõjû sipka alatt görnyedt.
Amint a boulevard közepére érkeztek, egyszerre ültek le mind a
ketten, ugyanarra a padra.
Meg akarták törülni a homlokukat s ezért mindegyik letette a
fejfedõjét, ki-ki a maga oldalára. Az alacsonyabbik ezt a beírást
vette észre szomszédja kalapjában: Bouvard; a másik viszont
kényelmesen olvashatta ki a hosszúkabátos sipkabélésébõl,
hogy: Pécuchet.
– Nini, – szólalt meg, – erre mind a ketten rájöttünk, hogy tud-
niillik a nevünket a kalapunkba írjuk.
– Istenem, hát persze, az enyémet könnyen elcserélhetné valaki
a hivatalban!
– Az enyémet is. Üzletben dolgozom.
Most végignézegették egymást.
Bouvard szeretetreméltó külseje mindjárt nagyon megtetszett
Pécuchetnek.
Folyton hunyorgó, kékes szemei mosolygóvá tették élénk színû
arcát. Magas elejû nadrágja, mely bokában redõsen hullt alá
hód-cipõire, feszesen simult meg a has táján s elõrebuggyantot-
ta az ing türemlését. Abban, ahogy szõke haja már magától
lenge fürtökké bodrozódott, volt valami gyermeki báj. (...)

Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet. Fordította Tóth Árpád

Csend a kormánynak
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Néhány évvel ezelõtt, van annak már vagy húsz is,
amikor Bánffyhunyad elõvárosában szaporodni kezd-
tek a Tadzs Mahal típusú paloták, eltûnt
Gombócztelkérõl Vince Mári néni legszebb kacsája.
Három nappal késõbb megtalálták a gácsért
Bánffyhunyad határában, mondanom sem kell, félláb-
bal, de kacs-egészségesen. Azonnal elterjedt a hír és
hét lakatra zárták az összes kacsaólat Kalotaszegen,
mert a gazdag romák kacsalábon forgó palotáikhoz az
ünnepélyes alapkõbe hímkacsalábat cementelnek be.
Errõl az alapítóokirat is megemlékezik.
Más: a Békény patakának felsõ folyásánál két mene-
kült maláj tengerész kalóztársaságot alapított, és rend-
szeresen megtámadják a magányos hajókat, amelyek-
kel Gyergyószentmiklósra igyekeznek a székely auto-
maták friss áruval. A gyergyai kofák attól kezdve csak
páncélinggel jártak a csütörtöki nagypiacra gyalog.
Újabb: egy Vaslui vidéki érettségizõ, akit mindenbõl
elvágtak, reggel a Vaslui vizében találta meg a tízessel
osztályozott teozófiai dolgozatát, amint csöndesen
úszott a Jalomica, majd a Duna felé. (Módszertani
utasítás: Egy rémhírnek nem kell pontosan ismernie
hazánk hely- és vízrajzát, de legyenek benne a való-
sággal haverkedõ adatok.) Kiemelte, bevitte és a javí-
tó-bizottság szégyenében elsüllyedt. Ma ott tó (nem
Habsburg) van, és Elena Udrea polgári kikötõt avatott
rajta tegnap.
Hozzávetõleg ugyanekkora hírértéke van annak a fõvá-
rosban lábrakapott híresztelésnek, amelybõl kezd or-
szágos hisztéria kigömbölyödni: mentõsök rabolnak
gyermekeket a honi szervkereskedelem élénkítése cél-
jából. Némely fõvárosiak a mentõorvokat igazoltatják
– mintha nem lehetne hamis papírokkal flangálni?! –,
mások szitokszóval övezik a fehérköpeny viselõit, is-
mét egyéb felelõs rémhírterjesztõk kõvel dobálják meg
a 110 éves életmentõ szolgálatot. 
Rémhírek minden országban burjánzanak, de a rém-
hírkutatók, az ún. hiobológusok rámutatnak, hogy a
vélt esemény valótlanság-foka egyik régiótól a másikig,
egyik etnikumtól a másik népig erõs eltéréséket, rém-
elemekkel tarkított variánsokat mutat. És nagyban be-
folyásolja õt az illetõ népesség kulturális átlagszínvona-
la, híráteresztõ-ellenállási együtthatója, valamint az a
bizonyos tûrésküszöb.
A gyermekrablás forrásánál természetesen a vérvád áll,

ám ez ma már nem illendõ, helyette találták
ki a zsákos embert, a vámpírokat és
Drakulákat, amit az is mutat, hogy mere-
ven emelkedik országszerte a foghagyma-
koszorúk, kihegyezett karók és
ráolvasókönyvecskék – pont olyanok, mint

az egykori piros tagkönyvecskék – kis-
és nagykereskedelmi ára.
Aki nem hiszi, alkosson maga is rém-

híreket.
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A reakciók megbénítása,
a társadalom kifárasztá-
sa folyik azért, hogy an-
nak politikailag aktív ré-
sze minél kisebb legyen.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Boldognak kell lennie annak, aki boldogsá-
got akar adni a másiknak!” 

Maurice Maeterlinck

Hierarchia

Két kalap

Alkossunk 
rémhíreket!

A múlt hét címe. Hogyan osztjuk el az
országot a magyarokkal, Alina Mungiu-
Pippidi, România liberã.

Magyarázat. Vártuk, hogy felfigyel-e va-
laki a neves politológus cikkére, „megol-
dási javaslatára”. Nem sok jelét láttuk, az
MTI bukaresti tudósítója mindenesetre
felfigyelt és jó érzékkel kommentálta is.
Most bevallhatjuk, hogy A. M. P. elkép-
zelésének a lényege: vagyis az, hogy a
magyarok „alanyi jogon”, mondhatni ál-
lamalkotói státusuknál fogva, számará-
nyuknak megfelelõen részesüljenek a
központi és helyi hatalomból, a közala-
pokból és -szolgáltatásokból, nos ez az
egyszerû/nagyszerû gondolat bennünk is
megfogalmazódott. Igaz, hogy a szerzõ
nem különösebben „szeret” minket, nem
is kell, az is igaz, hogy elveti az etnikai
alapú autonómiát, a „kollektív jogokat”
(bár ha az említett arányos részesedés
megilletne bennünket, akkor az ilyesmi-
ket jelentene), de ha rendezési javaslata
áttöri a közöny falait, az minket hosszú
idõre megnyugtatna. Mungiu-Pippidi el-
mélete tökéletesen rímel Markó Béla –
most látszik, hogy mennyire modern –
hasonló úttörõ elképzeléseire a javak és
jogok részarányos szerzõdéses elosztásá-
ról. Alina ilyeneket is ír: „Egyetértek és
mindig is egyet fogok érteni egy olyan ki-
sebbségi törvénnyel, amelyik leszögezi az
arányosság elvét. Megvan az elõnye,
hogy egyetemes – más kisebbségekre, pél-
dául a romákra is alkalmazható (...)” A
szerzõ szerint a jelenlegi kisebbségi tör-
vény nem ilyen, s kifejt más gondolatokat
is, amelyekkel nem érthetünk egyet, de
ha javaslatának a lényege megvalósulna,
fellélegezhetnénk. Gondoljuk el: biztosí-
tott parlamenti és kormányzati részvétel!
És ez egyáltalán nem a valóságtól elru-
gaszkodott. Vajon a nagy pártok közül ki
ismeri fel a javaslat korszakalkotó horde-
rejét, s nyeri meg magának az RMDSZ-t?
Hogy utána együtt kormányozzanak de-
mokratikusan, civilizáltan, hatékonyan....

A nap álhíre. Az államelnök meg nem
erõsített (de meg sem gyengített) források
szerint a moldovai köztársaságbeli borvi-
déken nyaral, természetesen inkognitóban
– a Prutot parasztnak álcázva lépte át. 

Sebestyén Mihály
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Totka László

Alig néhány napra rá,
hogy a közösségi hálóza-

tok piacára betörni szándé-
kozó Google bejelentette a
videokonferencia lehetõséget
is biztosító Google+ szolgálta-
tását, a Facebook alaposan
elõkészített bejelentéssel rea-
gált, miszerint a Microsofttal
karöltve ezentúl három újabb
termékkel, videohívással,
csoportos chattel és átalakí-
tott chatrendszerrel bõvíti kí-
nálatát. Az együttmûködés-
nek köszönhetõen tovább
erõsödhet  a 750 millió (re-
kordszámú) felhasználót re-
gisztráló Facebook-birodalom,
ugyanakkor tovább neheze-
dik a Google új közösségi ol-
dalának áttörése. Szakembe-
rek szerint azonban az igazi
nyertes a Microsoft lehet, mi-
után már nemcsak a Skype-
nak, de Facebook 1,6 száza-
lékának is tulajdonosa.

A Facebook oldalán belül
ingyenes „native” videotele-
fonálási szolgáltatás a Skype
kommunikációs szoftvere se-
gítségével valósulhat meg,
így a felhasználók egy ap-
rócska plugin telepítésével
egyenesen a böngészõbõl lé-
tesíthetnek videokapcsolatot.
A hívás minden ismertebb
böngészõben fut majd, le-
gyen az Firefox, Google
Chrome vagy Internet Explorer,
ráadásul Windows-os, és
Mac-es platformokon egy-
aránt. Az új csoportos cseve-
gés funkciót szintén egy ap-

rócska kiegészítõ telepítése
teszi lehetõvé.

A Facebook-os video-
funkció egyik hiányossága a
Google+ videokonferenciájá-
val szemben, hogy egyelõre
csak két felhasználó között
van lehetõség videobeszél-
getésre, ezzel azonban Tony
Bates, a Skype ügyvezetõ
igazgatója szerint nem veszí-
tenek semmit, ugyanis a
videohívások nagyrésze
amúgy is csak két személy
közt zajlik. 

Népes Google, 
aktív Facebook

A közösségi terek frontján
fokozódik a versenyhelyzet.
A Comescore Internetes
marketingkutató cég adatai
szerint a Google májusban el-

érte az egymilliárd egyedi fel-
használót (szemben a
Facebook 750 milliójával), en-
nek ellenére továbbra is kér-
déses, hogy képes lesz-e az új
Google+ a konkurens szolgál-
tatásaihoz igencsak hasonló
kínálatával felhasználókat to-
borozni. 

Ha a szolgáltatások átla-
gos látogatásának idõtarta-
mát vizsgáljuk, a Google
mindössze 1 óra 20 percet
tud felmutatni, míg a
Facebookon a tagok átlagban
több mint hat órát töltenek,
mindezt napi rendszeresség-
gel. Az elégedettségi index
ugyanakkor a Google felé bil-
lenti a mérleget, ugyanis
2010 júliusában az Ame-
rican Customer Satisfaction
Index (ASCI) szerint a lehet-
séges százból 80 pontot szer-

zett meg, szemben a Facebook
64 pontjával.

Végsõkig vitt
versengés 

A részvénytársaságként
mûködõ Google bevételei jól
nyomon követhetõek: a
2010-es összegzõ üzleti jelen-
tés szerint ez 29,3 milliárd
dollár volt. Ezzel szemben a
Facebook bevételeirõl csak
becslések léteznek, mivel
még mindig nem vonult fel a
tõzsdére – a The Wall Street
Journal feltételezése szerint a
hálózat tavalyi bevétele 1,86
milliárd dollárra rúgott,
amely idén vélhetõleg négy-
milliárdra fog nõni. Bár a
Facebook kizárólag reklámok-
ból termeli bevételét, az
online reklámpiac tekinteté-
ben állítólag jóval nagyobb a
Google elõnye. Az Emarketer
piackutató cég adatai szerint
a Google a teljes piac 38,5 szá-
zalékát szerezte meg, míg a
Facebooknak csak 4,6 száza-
lék jutott – igaz, további len-
dületes növekedés mellett.

Még ezen adatok tekinteté-
ben is lehetetlen megjósolni a
versengés végeredményét,
annyi biztos, hogy a vetélke-
désben mindkét fél készen áll
a végsõkig elmenni a felhasz-
nálók kegyeiért. A gyõztes
nevét egyedül az idõ mond-
hatja meg, de a békés együtt-
élés sem kizárt – ahogy az
sem, hogy jön egy „nevetõ”
harmadik, amely majd min-
den felhasználót visz. 

Röviden

Windows 8 a CES-en

A Windows 8-at a világ leg-
nagyobb elektronikai kiállí-
tásán, a CES-en mutatja be
jövõ évben a Microsoft, az
elsõ bétatesztelésre szánt vál-
tozat azonban már idén
szeptemberben eljut a fej-
lesztõkhöz. A bemutatón
várhatóan ARM, illetve
Intel-alapú táblagépeken
mutatják majd be az új ope-
rációs rendszert.

Jön az iPhone 5

Szinte biztosra vehetõ, hogy
õsszel érkezik az Apple új
okostelefonja, az iPhone5 -
értesült a The Wall Street Jo-
urnal (WSJ). A kiadvány in-
formációi szerint a készülék
könnyebb és vékonyabb lesz
elõdjénél, ezenkívül meg-
kapja az iPad 2-ben debütáló
kétmagos A5 processzor to-
vábbfejlesztett verzióját is. A
WSJ úgy tudja, az Apple jö-
võre teljesen újfajta akkutöl-
tési mechanizmust vezet be,
emellett pedig egy olcsóbb
iPhone modellen is dolgoz-
nak, amelynek elõlapját tel-
jes egészében elfoglalja a
képernyõ.  

Amazon-tábla?

A legszerényebb becslések
szerint is 1-1,2 millió tábla-
gép eladására készül az idei
harmadik negyedévben az
Amazon, az amerikai elekt-
ronikus kereskedelemmel
foglalkozó cég – értesült a
DigiTimes IT-szaklap. A
legfrisebb pletykák szerint a
világ legnagyobb online ke-
reskedõje saját androidos
tablettel rukkol elõ, amelyet
már augusztusban bemutat.

15 éves a Hotmail

Tizenötödik születésnapját
ünnepelte a Microsoft levele-
zõszolgáltatása, a Hotmail. A
jubileum alkalmából közzé-
tett statisztikákból kiderült,
hogy a másfél évtized alatt a
felhasználók összesen több
mint 14 milliárd fotót küld-
tek e-mailben, hárommillió-
an hoztak létre második
Hotmail-es postaládát és több
mint ötmillió tag cseveg
facebookos ismerõseivel a le-
velezõrendszeren keresztül.
Kiderült még, hogy a
Hotmail a spamek 98 száza-
lékát szûri, így SmartScreen
Filter rendszerük naponta
5,5 milliárd kéretlen levelet
blokkol. 

Jön a csokinyomtató

Egy brit egyetem kutatói elõ-
álltak legújabb fejlesztésük-
kel, a 3D-s csokinyomtató-
val – írta az nlcafe.hu. Az új
szerkezet alapvetõen úgy
mûködik, mint egy átlagos
nyomtató, csak a tintapatro-
nok helyére csokoládé kerül,
amit a gép fecskendõi egy
tetszõlegesen kiválasztott
formába csorgatnak. Egyelõ-
re csak laboratóriumi kere-
tek között készülnek a térha-
tású csokiremekek, de a ku-
tatócsoport minél hamarabb
forgalomba hozná a talál-
mányt. 

T. L.

A nyári vakációval
együtt beköszöntött a

számítógépes- és videojáté-
kosok (ismertebb nevükön
gamerek) kedvenc idõszaka,
amikor szinte korlátlan ide-
ig „csavaroghatnak” a virtu-
ális világokban. Annak elle-
nére, hogy a játékiparban
nagyon nehéz forradalmian
újat alkotni – a fejlesztések
99 százaléka jól bevált prog-
ramok újragondolása vagy
folytatása – számos nagy
cég rukkolt elõ régóta várt
videojátékokkal. 

Lövöldözés belülrõl

Ezek közül is kiemelke-
dik a Crytek fejlesztõcsapat
és az Electronic Arts által
kiadott Crysis 2 nevû, belsõ
nézetû lövöldözõs játék,
melyben egy hi-tech nano-
ruházattal bíró, különleges
képességekkel felruházott
fõhõs személyében kell
megmentenünk New York
romjai között bolygónk ma-
réknyi életbemaradt lakosát
az idegenek inváziójától. 

A német Crytek studio
2007-ben bemutatott Cry-
sis elsõ része technikailag
már akkor is a videojáték-
ok abszolút csúcsát jelen-
tette (sok tekintetben ma is
etalonnak számít), ez hat-

ványozottan igaz a máso-
dik részre is. Garfikus mo-
torja, a Cryengine 3 hitetet-
lenül fotorealisztikus grafi-
kát biztosít, elõdjénél még
szebb képvilágot és monu-
mentális, lélegzetelállító já-
tékmenetet. 

Mindezért cserébe azon-
ban igen komoly PC-konfi-
guráció szükségeltetik, ami-
hez a DirectX 11 multimé-
diacsomag is ajánlott. A já-
ték PC, PlayStation 3 és
Xbox 360 platformokra is
kapható. 

Duke feltámad

Bizonyára sokaknak isme-
rõs a ’90-es években hódító
3D Realms fejlesztõcsapat
játékprogram-sorozatának
kultikus fõhõse, a „nyakig
izom” Duke Nukem, aki jel-
legzetes „let’s rock” és egyéb
beszólásairól is híres. Rajon-
gók népes tábora várta a tíz
éve bejelentett legendás játék
folytatását, amely végül - pe-
rek sokasága, a fejlesztõi csa-
pat teljes cseréje, illetve a
grafikai motorok többszöri

váltása után – júniusban ke-
rült a boltokba Duke Nukem
Forever címmel. (Gamer kö-
rökben már olyan viccek
kezdtek keringeni, hogy nem
a maja naptár lejártával érke-
zik el a világvége, hanem a
Duke Nukem Forever meg-
jelenésekor.) A játék fogadta-
tása és értékelése igen ve-
gyes, a nosztalgiázók élvezik
a régi gamerkorszakot, a fia-
talságukat idézõ grafikát és
játékmenetet, ezzel szemben
a mai csúcstechnikákhoz
szokott fiatalabb generáció
jóval nagyobb elvárásokat tá-
maszt egy 2011-ben megje-
lent játékhoz. Az Aspyr Me-
dia Inc. bejelentette, hogy
még idén nyáron kiadja az
eredetileg Windows-os játék
Machintosh-verzióját.

„Féktelen” örömök

Az autóversenyzõs prog-
ramok kedvelõit a Need for
Speed széria Shift 2
Unleashed verziója örven-
deztette meg idén, amely to-
vábbfejlesztett játékélmény-
nyel és szolgáltatásokkal ér-
kezett. A sebesség rajongói
38 gyártó 134 autója közül
válogathatnak, amelyeket 36
pályán, különbözõ játék-
módokban próbálhatnak ki.
A játék újdonsága a sisakné-
zet, az éjszakai versenyzés,
valamint az autolog rend-

szer, amely interneten „ver-
sengõ” barátaink legjobb
idõeredményeirõl tájékoztat
– a közösségi oldalak stílusá-
hoz hasonlóan pedig ma-
gunk is megoszthatjuk leg-
jobb eredményeinket. 

Vértelen akció

Az akció és puzzle jellegû
játékok kedvelõit a Portal 2
belsõ nézetû, ügyességi lö-

völdözõs játék szórakoztatja
idén nyáron. Érdekessége,
hogy a játék nem fröcsög a
vértõl, gondolkodni is kell
benne. A szerepjáték-rajon-
gókat a The Witcher 2 megje-
lenése örvendezteti meg: az
Assassins of Kings címû rész
PC-re és Xbox 360 konzolra
egyaránt kapható. Különö-
sen jó hírnek számít továb-
bá, hogy ingyenes lett a vi-
lág egyik legnépszerûbb
online-szerepjátéka, a World
of Warcraft – igaz, az ingyen
játékverzióban karakterünk
csak korlátozott módon fej-
lõdhet. A 2004 óta létezõ
World of Warcraft kizárólag
interneten játszható, virtuá-
lis világát más, ugyancsak
emberek által irányított ka-
rakterek, illetve részben
komputervezérelt ellenfelek
népesítik be. A játéknak je-
lenleg több mint tizenegy-
millió elõfizetõje van világ-
szerte. 

„Akciós” nyár: vakációs játékkörkép 

A Facebook visszavág
ÚMSZ

„Az Európa 2020 Digi-
tális Menetrend követel-

ményeinek megfelelõen Ro-
mániának a közigazgatási
infrastruktúra terén gyakor-
latba kell ültetnie a cloud
computing technológiákat
és szolgáltatásokat” – hang-
súlyozta Moldován József
távközlési államtitkár a mi-
nap Bukarestben tartott szá-
mítástechnikai konferenci-
án. A Távközlési és Infor-
mációs Társadalom Minisz-
tériuma szervezésében zaj-
lott szakmai rendezvényen
az államtitkár kifejtette: az
európai uniós és nemzetkö-
zi szinthez viszonyított
technológiai lemaradás
csökkentése érdekében Ro-
mániának interoperábilissá
kell tennie kutatási, oktatási
és kormányzati rendszereit.
Ennek érdekében fejleszte-
nie kell a cloud (felhõ) típu-
sú technológiákat, illetve
super-computing forrásokat
kell kiviteleznie és felhasz-
nálnia. „A tárca minden
olyan kezdeményezést tá-
mogat, amely ebbe az irány-
ba mutat, legyen az a keres-
kedelem, az oktatás vagy a
kutatás-fejlesztés területén”
– hangsúlyozta Moldován,
hozzátéve, a cloud comput-
ing-ra alapuló e-kormányzá-
si szolgáltatások és rendsze-
rek létrehozásában a szak-
tárca olyan intézményekkel
mûködik együtt, mint a Ro-
mán Hírszerzõ Szolgálat, az
akadémiai szféra és a hazai
kutatóintézetek. 

Kormányzati

IT-célok

Állítólag Mark Zuckerberg Facebook-alapító aktív Google+-os

Sokaknak az új játékprogramok jelentik a tökéletes kikapcsolódást
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Enyhén javult az idei
érettségi mérlege a végle-

ges eredmények hétvégi köz-
zététele után. Országos re-
kordként a több mint két-
százezer vizsgázó maturan-
dus közel fele, nyolcvanezer
diák élt a fellebbezés lehetõ-
ségével. Daniel Funeriu okta-
tási miniszter szombati tájé-
koztatása szerint a sikeresen
érettségizõk aránya 1,25 szá-
zalékkal növekedett az óvá-
sok után. Ez a növekedési
arány a tárcavezetõ szerint
megfelel az utóbbi években
tapasztalt értékeknek.

Fellebbezésekben is
vezet Hargita megye

A legjelentõsebb változás
Vâlcea és Hargita megyében
történt a dolgozatok ellenõr-
zése után. Az elõbbi megyé-
ben 3,41, míg az utóbbiban
3,37 százalékkal nõtt a sike-
resen vizsgázók száma. Har-
gita megye bizonyult a nyári
vizsgaidõszak abszolút
„gyõztesének”, itt messze az
országos 45,72 százalékos
arány fölött, a vizsgázók
67,41 százaléka szerzett okle-
velet az elmúlt hetekben le-
zajlott vizsgák eredménye-
ként. Ferencz S. Alpár Hargi-
ta megyei fõtanfelügyelõ la-
punknak elmondta, a statisz-
tikák alapján valóban jó he-
lyezést ért ugyan el a megye,
ám az eredmény egyáltalán
nem meglepõ, és nem is elé-
gedett a diákok teljesítmé-
nyével. „Nem lehet Hargita
megyét a többi megyéhez ha-
sonlítani, nemcsak a magya-
rok aránya más itt. A szintén
többségében magyarok által
lakott háromszéki térségtõl is
különbözik ez a vidék, mert
itt kétszer több az iskola és a
diák” – magyarázta a fõtan-

felügyelõ, aki szerint az érett-
ségibe fektetett energiák még
nem térültek meg. Ferenc S.
Alpár a Hargita megyei diá-
kok relatív sikerét azzal ma-
gyarázta, hogy egyedülálló
próbaérettségi rendszert dol-
goztak ki, tulajdonképpen
októbertõl májusig készültek
a megmérettetésre, a kiérté-
kelés pedig a tanárok, a szü-
lõk és a diákok jelenlétében
zajlott. „Ahhoz képest, hogy
mennyit dolgoztunk, ez az
eredmény nem ad okot az
elégedettségre” – tette hozzá.
A fõtanfelügyelõ szerint jö-
võre még szigorúbban köve-
tik a felkészülési folyamatot. 

A sikeres óvásokkal kap-
csolatban megtudtuk: 1295
panasz érkezett Hargita me-
gyébõl, a dolgozatokat a Ma-
ros megyei javító központban
értékelték újra. A vizsgabiz-
tosok 852 fellebbezést nem
tartottak megalapozottnak,
443 érdemjegy azonban mó-
dosult: 73 esetben a panaszos
kisebb jegyet kapott, mint
amekkorát eredetileg elért,

370 esetben azonban sikerült
magasabb értékelést elérni;
így végül összesen 97 „bu-
kásra ítélt” maturandus kap-
hat a dolgozatok újraértéke-
lése után mégis oklevelet
Hargita megyében. Ferencz
S. Alpár úgy tudja, magyar-
ból voltak „igényesebbek” a
Hargita megyei vizsgabiztos-
ok, a Maros megyei ellenõr-
zés után ebbõl a tantárgyból
emelték meg legnagyobb
arányban az érdemjegyeket.
„Mindenképpen szükség van
a kétszintû, differenciált
érettségi bevezetésére” –  tet-
te hozzá az idei érettségi
tapasztalait összegezve a fõ-
tanfelügyelõ. Korábban Illés
Ildikó helyettes fõtanfelügye-
lõ nyilatkozta azt lapunknak,
hogy a magyar oktatásügyi
szakértõk úgy látják: a szak-
képzést nyújtó iskolák és az
elméleti líceumok olyan elté-
rõ jellegû képzést nyújtanak,
hogy csak a kétfokozatú,
emelt és alapszintû érettségi
nyújthat mindenki számára
elfogadható megoldást. 

Divat az óvás 

„Én magyarból óvtam
meg a jegyemet, mert úgy
éreztem, hogy alacsonyabb
értékelést kaptam annál,
mint amit megérdemeltem.
Nincs különösebb jelentõsé-
ge a dolognak, de fontos szá-
momra, hogy a bizonyítvá-
nyomban magas érdemjegy
szerepeljen ennél a tantárgy-
nál” – nyilatkozta a fellebbe-
zés eredményével elégedett
egyik Hargita megyei érett-
ségizõ. A diák lapunknak el-
mondta, úgy érzi, románból
sokkal „barátságosabban”
osztályozták, és magasabb
jegyet kapott, mint amekko-
rára számított. A lapunknak
nyilatkozó diákok elmond-
ták, az óvás idén „benne volt
a levegõben”, olyan sokan
éltek ezzel a lehetõséggel,
hogy elterjedt: könnyû lesz
jobb jegyeket szerezni, érde-
mes fellebbezni. „Azt nem
értem, hogy ha szinte min-
denkinek megemelték a je-
gyét, akkor miért nem merül

fel, hogy az elsõ javításnál
valamit elrontottak a bírá-
lók. Nem biztos, hogy az
idei érettségi rossz eredmé-
nyeiért csak a diákok a fele-
lõsek” – tette hozzá egy csík-
szeredai szülõ, aki szerint az
értékelési rendszer nehezen
átlátható.

Pótvizsga 
augusztusban

A végleges adatok alapján
a sereghajtó az idei érettségi
„elsõ felvonásában” Ilfov
megye, itt csupán az érettsé-
gizõk 26,14 százaléka szer-
zett oklevelet, 26,22, illetve
28,16 százalékkal rosszul
szerepeltek Krassó-Szörény
és Mehedinþi megyében is a
diákok. Az õszi vizsgaidõ-
szak elsõ része augusztus 22-
én a román nyelvi készség-
felméréssel kezdõdik, és 26-
án a digitális ismeretek el-
lenõrzésével végzõdik. Az
írásbeliket augusztus 29. és
31. között tartják, az ered-
ményeket szeptember 4-én
teszik közzé. Ugyanezen a
napon lehet majd benyújtani
az óvásokat, amelynek ered-
ményét szeptember 7-én te-
szik közzé. 

A rendszerváltás óta leg-
gyengébb érettségi eredmé-
nyek miatt a hazai egyete-
mek vezetõi a múlt héten je-
lezték: „bevárják” a pótvizs-
gázókat, és õsszel számukra
is szerveznek egyetemi felvé-
teliket. Az intézményvezetõk
abban bíznak, hogy így sike-
rül betölteni az egyetemi he-
lyek jelentõs részét, most
ugyanis húszezerrel több ál-
lamilag támogatott hely van,
mint ahány végzõs érettségi
oklevelet szerzett. Az egyete-
mi beiratkozás a sikeresen
érettségizettek számára a ha-
zai egyetemek többségében
ma kezdõdik. 

Sok érettségizõ számára tartogatott kellemes meglepetést az óvások eredménye

Titkos székely vizsgarecept?

Fotó: Farkas István

Hírösszefoglaló

„Történelmi idõk óta
szennyezett” területek

tisztítására nyújt lehetõséget
az a két környezetvédelmi
terv, amelynek finanszírozá-
sáról a hétvégén írt alá szer-
zõdést Kolozsváron Borbély
László környezetvédelmi
miniszter. A Környezetvé-
delmi Operatív Programból
támogatott kezdeményezés
kiemelt fontosságot élvez, a
Kolozs megyei önkormány-
zat által szervezett egyezteté-
sen részt vett Emil Boc kor-
mányfõ is. A szerzõdéskötés-
sel kapcsolatban elhangzott:
az Európai Unió támogatá-
sának célja Kolozs megye in-
tegrált hulladékkezelõ rend-
szerének kiépítése, valamint
a tordai postaréti vegyi üzem
veszélyes hulladéktárolójá-
nak megtisztítása. A Kolozs
megyei integrált hulladékke-
zelõ rendszer kiépítése több
mint 61 millió euróba kerül,
ebbõl a vissza nem térítendõ
támogatás összege megha-
ladja a 38 millió eurót, a
fennmaradó részt a miniszté-
rium és az önkormányzat fe-
dezi. A fejlesztés eredménye-
képpen létesül egy modern
integrált hulladékkezelõ köz-
pont Kolozsváron, továbbá
egy-egy hulladékátrakó állo-
más Szentmihályon, Bánffy-
hunyadon és Szamosújvá-
ron. A beruházásnak kö-
szönhetõen bezárják Kolozs-
váron a pataréti hulladékte-
lepet, továbbá felszámolják a
bánffyhunyadi, a szamos-
újvári, a tordai és az ara-
nyosgyéresi telepeket is.  A
tordai postaréti vegyi üzem
veszélyes hulladéktárolójá-
nak megtisztítását célzó terv-
rõl a környezetvédelmi mi-
niszter elmondta: ez „törté-
nelmi idõk óta” szennyezett,
ezért a legdrágább beruházás
is több mint 19 millió euróba
kerül.  

Méregtelenítõ

beruházások

Sipos M. Zoltán

Rendkívüli a túljelentke-
zés a tanári állásokra a

hétvégén megkezdõdött pe-
dagógus-versenyvizsgán.
Idén még a megyei tanfel-
ügyelõségek szervezik a meg-
mérettetést, noha az új tan-
ügyi törvény az iskolák ha-
táskörébe helyezi a pályázta-
tást. A decentralizált ver-
senyvizsga megszervezésére
azért nincs mód, mert nem
készült el idõben az új tör-
vény alkalmazásának mód-
szertana. Király András ok-
tatási államtitkár korábban
úgy nyilatkozott lapunknak,
hogy aki biztos állást akar,
annak idén kell a kinevezett
minõsítést elnyernie, mert
jövõre gyökeresen megválto-
zik a pályáztatás rendszere. 

A napokban a mûvészeti
tantárgyakat, valamint az in-
formatikát oktatató pedagó-
gusok számára tartottak
gyakorlati vizsgát, ezen a
héten az elméleti tantár-
gyakból mérik fel a tanárje-
löltek tudását. A Kolozs me-
gyei tanfelügyelõség 1438

helyet hirdetett meg, de csu-
pán 65 végleges állás foglal-
ható el: 23 óvónõ és 9 tanító
találhat magának végleges
helyet ebben a térségben.
„Idén jóval kevesebb tanári
helyet tudtunk meghirdetni
tavalyhoz képest, rendkívüli
arányban csökkent ugyanis
a gyerekek száma, és az elin-
dítható osztályok létszáma
is kisebb, mint a korábbi
években. Kétszáz helyettesí-
tõ tanárnak az elmúlt tanév
februárjában véglegesítettük
az állását, õk kinevezett pe-
dagógusként várhatják a kö-
vetkezõ tanévet” – mondta
el lapunknak Horia Chor-
che, a Kolozs Megyei Tan-
felügyelõség szóvivõje. Bi-
har megyében 1900 tanárje-
lölt jelentkezett 130 posztra:
14-szeres a helyi tanfelügye-
lõség nyilvántartása szerint
a túljelentkezés. Ramona
Bacter, a tanfelügyelõség
szóvivõje megerõsítette: itt
is az óvodai pedagógusi és
tanítói állásokra jelentkeztek
a legtöbben. Temes megyé-
ben összesen 46 végleges ta-
nári állás vár gazdára. 

Állásért vizsgázó tanárok

Munkatársunktól

Háromszázan lettek rosz-
szul tegnap Bukarest-

ben, a több napig tartó esõ-
zés után 37 fokos csúcshõ-
mérséklettel támadott újra a
kánikula Romániában. A
fõvárosban 14 sátrat állítot-
tak fel, hogy a járókelõk ide-
jében fordulhassanak segít-
ségért: a szakszerûen hûtött
menedékhelyeken ivóvizet
kapnak a rászorulók, és
szükség esetén orvosi ellá-
tásban is részesítik õket. An-
nak ellenére, hogy a krízis-
központok a rendkívüli me-
leg idõ beköszöntével egy
idõben megkezdték mûkö-
désüket, többen az utcán let-
tek rosszul: 13 járókelõt
szállítottak a bukaresti kór-
házakban azért, mert a hely-
színen nem sikerült stabili-
zálni az állapotukat. 

Az Országos Mentõszolgá-
lat adatai szerint a szív- és ér-
rendszeri betegségben szenve-
dõket érintette súlyosan a fel-
melegedés, de az idõsebbeket

és az egy év alatti csecsemõ-
ket is megviselte a kánikula.
Az egészségügyi szakembe-
rek a csökkentett só- és cukor-
bevitel, valamint a folyadék-
fogyasztás fontosságát hang-
súlyozzák; 11 és 17 óra között
semmiképpen sem tanácsos a

napon tartózkodni. Az Or-
szágos Meteorológiai Intézet
elõrejelzése szerint a hétvégi
35-37 fokos forróságot a hét
közepére viszonylagos eny-
hülés követi, de még szerdán
is 33 fokra lehet számítani. A
kánikulát helyenként az utób-

bi idõszakban megszokott vi-
haros esõzések válthatják, kü-
lönösen az ország északi,
északnyugati régióiban. Az
éjszakai csúcshõmérséklet
sem enyhül, a következõ na-
pokban pedig várhatóan 22
fok körül alakul. 

Forró hétvége országszerte

Legyezõvel a 35 fokos hõség ellen. A déli órákban nem tanácsos a napon tartózkodni Fotó: Tofán Levente



F. I.

Takarékosabban ugyan,
de megkezdõdik ma a 31.

évfordulóját ünneplõ Csík-
szeredai Régizene Fesztivál a
hargitai megyeközpontban.
Péter Boglárka, a fesztiváliro-
da vezetõje az Új Magyar Szó
megkeresésére elmondta, bár
jóval nehezebben gyûlt össze
az idei fesztivál lebonyolításá-
hoz szükséges anyagi keret,
„nem lesz szegényesebb a
programkínálat, csupán taka-
rékosabb, de azt a résztvevõk
nem fogják érezni”. 

A három évtizedet betöl-
tött Csíkszeredai Régizene
Fesztivál számos újdonsággal
várja mától vasárnapig a kö-
zönséget: új zenei témákkal,
premier elõadásokkal, ritkán
hallott zeneszerzõk mûveivel
és a fesztivál repertoárjában
új hangszerekkel. A koncer-
tek és programok témái a ke-
let- és nyugat-európai zene-
történeti kapcsolatokra hívják
fel a figyelmet. A fesztiválo-
zók így hallhatják az Olaszor-
szágból érkezõ Dramsam
együttest, akik az itáliai kö-
zépkori és reneszánsz zene
elõadói. Fellépnek a fesztivál
jól ismert szereplõi, a ma-
gyarországi Kobzos Kiss Ta-
más, Erdal ªalikoglu, a Musi-
ca Historica, a hazai Flauto
Dolce, a Collegium, a Codex
és a Lyceum Consort együtte-
sek. A fesztiválnak több kon-
certje is a hazai és külföldi ze-
nészek együttmûködésében
jön létre, ugyanakkor a feszti-
vál zenei projektjeibe bekap-
csolódik több hazai, de jelen-

leg Nyugat-Európa neves ré-
gizenei intézményeiben tevé-
kenykedõ muzsikus is. Ilyen
projekt a Kremsier címû, mely
egy csehországi város, Kro-
meriz zenei örökségét mutat-
ja be. Ugyanakkor folytatódik
az az országos szinten egyedi
kezdeményezés, a Barokk
Fesztiválzenekar, amely a ha-
zai barokk hangszeres muzsi-
kusokat fogja össze, Ulrike
Titze barokk hegedûmûvész
vezetésével. A fesztiváliroda
vezetõje hangsúlyozta, a csíki
közönség egy új hangszerrel
ismerkedhet meg: a barokk
trombitával, amelyet Hegyi
Gábor szólaltat meg. 

Péter Boglárka leszögezte,
a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál nemcsak zenei és
kulturális esemény, hanem
közösségi élmény is. „A fesz-
tivál születésénél és történeté-
nél fogva (a kommunizmus
idejében tiltólistán volt –
szerk. megj.) identitásõrzõ sze-
reppel is bír” – hangsúlyozta
a fesztiváliroda vezetõje. A
szervezõ kiemelte, a Régi-
zenei Nyári Egyetem negye-
dik kiadása 9 mesterkurzus-
sal indul idén; a tanulni vá-
gyó zenészek híres oktatók-
kal tanulhatnak régizenei
mûveket historikus elõadás-
módban. Kérdésünkre el-
mondta: fõleg a fiatal korosz-
tály körében vonzó a Régi-
zenei Nyári Egyetem. Mint
hozzátette, a fesztivál a prog-
ramja révén az európai kö-
zönség látóterébe is bekerült,
mert nemcsak a barokk, de a
reneszánsz és középkori mu-
zsikának is helyet ad. 

ÚMSZKULTÚRA–MÉDIA8
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ÚMSZ

„A magyar EU-elnökség
elsõ három hónapját be-

árnyékolták a magyar kor-
mánynak a hazai demokrá-
cia gyengítésére irányuló bel-
politikai lépései: a médiatör-
vény – amelynek életbe lépte-
tése igen szerencsétlenül esett
egybe az EU-elnökség kezde-
tével –, az alkotmánymódo-
sítás, a nyugdíjalap államosí-
tása, a bankadó bevezetése.
A soros elnökség jelentõs ré-
sze így azzal telt el, hogy Bu-
dapest védte a mundért
Brüsszelben, és hadakozott
az európai közvéleménnyel,
sajtóval, bal- és jobboldallal”
– fejtette ki Salamon Márton
László a marosfõi EU-tábor-
ban tartott szombati elõadá-
sában. Az Új Magyar Szó fõ-
szerkesztõje a július 1-jén le-
zárult soros magyar EU-
elnökséget értékelte, annak
magyarországi, európai és
romániai sajtómegítélésérõl
beszélt. Mint kifejtette, ott-
hon a parlamenti kétharmad
és a média letérdepeltetése
gyakorlatilag ellenfelek nél-
kül hagyta Orbán Viktor kor-
mányát, amely Brüsszelben
élte ki euroszkeptikus agresz-
szivitását. „Eközben az EU-
elnökség gyakorlati teendõi-
vel megbízott magyar szakér-
tõk csöndben tették a dolgu-
kat, és érdemeiket az sem ki-
sebbíti, hogy a magyar soros
elnökség egyik kiemelt célja
– Románia schengeni csatla-

kozása – kútba esett” – fogal-
mazott Salamon, aki szerint
a sajtó figyelme természet-
szerûen nem a szakmai mun-
kára irányult, hanem arra,
hogy a politikai térben ho-
gyan folyik a pofozkodás, a
„kokik” és „sallerek” oszto-
gatása Budapest és Brüsszel
között, Orbán Viktor és az
Európai Parlament között. 

Az elõadóval vitába szállt
Balogh György csíkszeredai
magyar konzul, aki a bírálta
a magyar kormány kritikusa-
it, köztük az Európai Parla-
mentet, amely aggályokat fo-
galmazott meg a magyar mé-
diatörvénnyel szemben.
„Egy jogszabály ellen nem
lehet azzal érvelni, hogy
visszaélésekre ad lehetõséget.
Bármilyen törvényrõl meg le-

het elõlegezni azt, hogy rosz-
szul alkalmazzák majd” – vé-
lekedett a konzul, aki a ma-
gyar médiatörvény hasznos-
ságát a News of the World teg-
naptól megszûnt brit bulvár-
lap példájával illusztrálta.
Balogh egyértelmûen sikeres-
nek ítélte a magyar EU-
elnökséget, amelynek során
több területen is történtek
elõrelépések. „Kidolgoztunk
egy válságmechanizmust,
ami eddig nem létezett, le-
szögeztük Horvátország uni-
ós csatlakozásának idõpont-
ját. Elértük, hogy 2014-ben
megalakuljon az egységes eu-
rópai energiapiac, megalkot-
tuk a romastratégiát, és a Du-
na-stratégia kereteit is lefek-
tettük. Ezek melett elõrelépé-
seket tettünk Románia és

Bulgária schengeni csatlako-
zását illetõen” – sorolta a
megvalósításokat a csíkszere-
dai magyar konzul. 

Korodi Attila RMDSZ-es
képviselõ, az alsóház külügyi
bizottságának elnöke úgy vé-
lekedett, „nem helyes úgy ér-
tékelni egy elnökséget, hogy
az sikeres vagy sikertelen”.
Korodi szerint az elmúlt fél-
év bõvelkedett a kiélezett té-
mákban: közös felelõsségvál-
lalás, szolidaritás, líbiai be-
avatkozás, migráció, görög
válságkezelés, Schengen, ro-
mastratégia. „Az unió régi
tagállamai kicsit elfáradtak a
valós, nyitott Európa építésé-
ben, az európai megújulást
mostanában inkább Közép-
Európa szorgalmazza” – tet-
te hozzá a képviselõ. 
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EU-tábor, EU-elnökség. Salamon Márton László, Kovács Richárd moderátor, Korodi Attila és Balogh György

Antal Erika

Megnyitotta kapuit a hét-
végén a második nemzet-

közi drámaírótábor a Maros-
vásárhelyi Mûvészeti Egyete-
men. Az Ariel Gyermek és If-
júsági Színház, a New York-i
Lark Theatre és az egyetem
együttmûködésének köszön-
hetõen létrejött tábor július
18-ig tart, a mûhelygyakorlat-
okon a Mûvészeti Egyetem
hallgatói, illetve román és
magyar drámaírók vesznek
részt. Albert Mária projektve-
zetõ lapunknak elmondta, a
tavaly megrendezett tábor
vendégei a drámaírószakos
mesterizõ hallgatók voltak,
de mivel az idén csak romá-
nul indult ilyen szak, más sza-
kok hallgatói is beiratkozhat-
tak. Ilyenek a kulturális me-
nedzsment szakos vagy a szí-
nész mesterizõ hallgatók, aki-

ket érdekel a drámaírás vagy
már próbálkoztak saját drá-
ma megírásával. 

A mûhelyek vezetõi Brian
Dykstra (Lark Színház, New
York) és Ken Urban (Har-
vard) amerikai drámaírók.
Meghívottként jelen lesz
Upor László, a budapesti
Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem tanára, illetve Peter
Kovach, az Amerikai Egye-
sült Államok bukaresti nagy-
követségének kultúrattaséja.
A táborban a beszélgetés an-
gol nyelven folyik, fordító se-
gít azoknak, akik nem beszé-
lik az angolt, a kortárs ameri-
kai drámák szövegeit magyar
és román nyelvre ültetik át. A
mûhelygyakorlatok során a
résztvevõk nemcsak a dráma-
írás sajátosságait tanulják
meg, hanem azt is, hogy a
színház csapatmunka, a szín-
padi szerzõnek pedig tekintet-

tel kell lennie a színészre, a
rendezõre, illetve a díszletter-
vezõre is. Az egyehetes mun-
kába a közönség is betekin-
tést nyerhet, ugyanis a meg-
születõ szövegekbõl igyenes
felolvasó elõadásokat tarta-
nak, melyeket megbeszélések
követnek, és amelyekre a
színházkedvelõket is várják.  

Ma délután a Mûvészeti
Egyetemen Brian Dykstra Ti
ketten (The Two of You) címû
darabját magyar nyelven mu-
tatja be Patkó Éva rendezésé-
ben Fodor Piroska, Nagy Ist-
ván és Bokor Andrea II. éves
hallgató. Július 13-án, szer-
dán délután Harsányi Zsolt
rendezésében Ken Urban Az
éberek (The Awake) címû drá-
máját olvassák fel. A tábor
támogatói az UNITER, a vá-
rosi és megyei önkormány-
zat, valamint a Communitas
Alapítvány. 

Drámaírótábor Vásárhelyen

Hírösszefoglaló

Kétszeres példányszám-
mal búcsúzott olvasóitól a

világ legnagyobb angol nyel-
vû vasárnapi bulvárlapja, a
News of the World, amely –
miután az utóbbi évtizedek
legsúlyosabb nagy-britanniai
sajtóbotrányába keveredett –
a tulajdonos cég döntése
alapján a vasárnapi kiadással,
168 év után megszûnt. A

megszüntetésrõl hozott dön-
tés elõzményeként néhány
napja kiderült, hogy a lap né-
hány éve feltörte és lehallgat-
ta egy elrabolt, majd meggyil-
kolt kislány, a 13 éves Milly
Dowler mobiltelefonjának
üzenetrögzítõjét, exkluzív ér-
tesülésekre vadászva. A News
of the World a gyermek eltû-
nését követõ napokban nyo-
mozta ki illegális módszerek-
kel a rendõrség által nagy

erõkkel keresett, de akkor
már halott Milly mobiltele-
fonjának kódját, és sztori re-
ményében rögzítette az aggó-
dó szülõk és barátok hívásait.
Amikor az elektronikus rög-
zítõ betelt, a lap munkatársai
törölték a már lehallgatott
üzeneteket. Ez megzavarta a
nyomozást is, mivel a rendõr-
ség arra a következtetésre ju-
tott, hogy a kislány még él, és
õ törli üzeneteit. 

News of the World-hattyúdal

Régizene Fesztivál: rajt!
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Ma Lili, Nóra, Bence és
Olivér napja van.
A Lili nõi név több idegen
név (Caroline, Elisabeth,
Julia) közös becenevébõl
önállósult. 
A Nóra nõi név az Eleonó-
ra rövidülése.
A Bence a latin Vincentius
(Vince) férfinév Bencenc
formájú rövidülésébõl
származik. 
Az Olivér férfinév a latin
olivarius szóból származik,
jelentése: olajfát ültetõ, de
más feltevés szerint ger-
mán eredetû, jelentése:
tündér, manó + sereg.
Holnap a Dalma és Iza-
bella nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1936 – Német–osztrák
egyezmény, melynek nyil-
vános részében az osztrák
kormány kötelezettséget
vállal, hogy „Ausztria né-
met államnak vallja ma-
gát”. (A megállapodás bi-
zalmas részében kijelenti,
miszerint kész külpolitiká-
ját „a német kormány kül-
politikája békés törekvései-
nek figyelembevételével
alakítani”.)
• 1989 – Budapesten meg-
kezdi adását az elsõ ma-
gántulajdonú magyar ke-
reskedelmi rádió, a Rádió
Bridge.
• 1995– A bosznia-herce-
govinai Szrebrenica mellett
a Ratko Mladic vezette
Szerb Köztársasági Hadse-

reg több mint 8700 bosnyá-
kot végez ki.

Vicc
Apa a fiának:
– Kisfiam, menj le a boltba és
hozz három kiló hurkát, de
ne véreset!
A kisfiú a boltban:
– Kérek három kiló denevé-
res hurkát!

Recept
Meggyes piskóta
Hozzávalók: 4 tojás, 4 ek.
liszt, 4 dkg vaj, 4 ek. cu-
kor/méz, sok kimagozott
meggy (ízlés szerint, borítsa
be a sütiformát), 5 dkg aprí-
tott dió, 5-10 dkg aprított ke-
serû csokoládé, fél zacskó sü-
tõpor.
Elkészítése: A tojásfehérjé-
bõl verjünk kemény habot,
egy kis citromlével könnyebb
– kikapart vaníliamagot vagy
vaníliaesszenciát teszünk be-
le. A tojássárgáját keverjük
habosra a cukorral és a lan-
gyos vajjal, adjuk hozzá a
lisztet, diót, csokit, sütõport,
majd keverjük bele a tojásfe-
hérjehabba. Ne keverjük túl-
zottan, csak forgassuk bele –
maradjanak apró levegõbu-
borékok benne. A sütiformát
vajazzuk ki, szórjunk bele ke-
vés lisztet, öntsük bele a tész-
tát, és a meggyet szórjuk szét
a tetején. 180 fokra elõmele-
gített sütõben kb. 25 percet
süssük. Ha beleszúrunk egy
kést, és nem marad rajta fo-
lyékony tészta, akkor kész.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Dolgai jól alakulnak, elégedett
és boldog a családi harmóniá-
val. Romantikus hangulat kö-
zepén találja magát.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Pihentetõ és szórakoztató hét-
végi napok elé néz. Csináljon
programot egy nyugodt, kedves
ismerõsével, aki jó hatással le-
het lelki világára.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szokatlan feladatot vállal ma-
gára, amire korábban nem is
számított. Szerencsére jó for-
mában van, és eleget tud tenni
a kérésnek.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Feltûnhet valaki a közelében,
akivel szívesen kerülne inti-
mebb kapcsolatba. Érzékelhetõ
szándékai miatt viszont feszül-
tebbé válhat viszonya egy ön-
nek kedves személlyel.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Ha nyaralni készül, a Merkúr
lassítja a felkészülést. A család-
tagok segítenek, hogy a legtöb-
bet, a legjobbat hozza ki magá-
ból.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Csók és könny jellemzi a hétvé-
gét. A szokottnál is érzéke-
nyebb. Túlságosan visszafo-

gott, pedig a növekvõ Hold a
segítségére van.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha hét közben elhanyagolta
párját a munkája miatt, most
elhûlve tapasztalja, hogy akadt
neki más, aki körülötte forog.
Tegyen azonnal ellenlépéseket!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kissé zaklatott napjai lesznek.
Valami nem úgy alakul, aho-
gyan szeretné. Ideje, hogy a tet-
tek mezejére lépjen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Tüzes légyottok várják. Fõ- és
mellékszereplõk közelednek,
majd távolodnak el. Válassza
ki a legrokonszenvesebbet és cö-
vekeljen le mellette.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Elérkezett az idõ, hogy nagy lé-
pést tegyen egy teljesen új
irányba. Most az a fontos,
hogy észérvekkel álljon elõ, ne
hagyja érzéseit eluralkodni.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Legyen merészebb a szokásos-
nál, ha elõléptetésre vágyik.
Igényeit nyilvánítsa ki bátran,
és bizonyítsa fontosságát!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Pozitív hozzáállásra lesz ma
szüksége. Legyen vidám és ked-
ves, és tegyen meg mindent,
hogy a többiekre is áthasson a
jókedve, boldogsága.

Horoszkóp

9

Július 11., hétfõ
Az év 27. hete és 192. napja, hátravan 173 nap

Apró örömök

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

Bukarest, 3. kerület, 
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet. 

Telefon/fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

PPoossttaaccíímm::

Redacþia „Új Magyar Szó” 

OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Ady András, Bíró Béla, 
Krebsz János, Gyulay Zoltán, 
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc, 
Székely Ervin

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Kultúra, Média) 

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõ: 
Osváth Annamária 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 (Maros-

vásárhely), Sipos M. Zoltán – 0788-

715876 (Kolozsvár), Totka László –

0788-715848 (Nagyvárad), Baloga-

Tamás Erika – 0746-375775

(Székelyudvarhely), Kovács Zsolt –

0788-715766 (Sepsiszentgyörgy), Mayla

Júlia – 0745-682401 (Beszterce), Sike

Lajos – 0788-715687 (Szatmárnémeti),

Tamás András – 0744-781709

(Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 

Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 

Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai:

15, 38, 46, 41, 32, 6.



8.30 Híradó - Reggel
8.45 Család-barát
9.35 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
9.50 Varjúdombi mesék
10.00 Sebaj Tóbiás
10.10 A dzsungel könyve
10.40 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Csellengők (ism.)
16.25 Tálentum
17.00 Egy kákávé rendel!
17.45 Duna anzix (ism.)
18.05 Daktari (am. ka-
land sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Noé bárkája 
(magyar filmdráma, 2006)
23.45 Dunasport
23.50 A szabálytalan 
Simone Weil 
(dokumentumf.)
1.05 Koncertek az A38
hajón
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Dunáról fúj a szél
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Zsoldoskatona
(olasz-francia vígjáték)
13.15 Alkímia (am. rom.
vígjáték) 14.50 Halálos
tánc (am. krimi, 2001)
16.35 Sűrűbb, mint a vér
(am. krimi, 1998) 18.30
Fagypont (am.-kan. ka-
tasztrófa film, 2005)
20.20 Szerelmi bájital
(am. rom. vígjáték, 1992)
22.20 Banditák (am. ak-
ció-vígjáték, 2001) 0.40
16 utca (am. akciófilm,
2006)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (török
sorozat) 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Ellenállásteszt
14.45 A sors kezében (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban –szórakoztató mű-
sor 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Nevetés – szórakoz-
tató műsor 20.30 Szere-
lem és büntetés (török
sorozat) 22.30 A szülők
pénzén – reality show
0.00 Ez Románia! 1.00 Hí-
rek (ism.)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér 16.00 Délutáni Hír-
adó 16.15 Piactér, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Esti
Híradó 20.00 Vigh Eme-
se: Haza a magasban: Ru-
ha István -portréfilm
20.40 Zene 21.00 Met-
szet 21.30 Híradó 22.00
Átjáró

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(mexikói sorozat) 20.30
Kassandra (venez. soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Auróra (ame-
rikai sorozat) 23.30 Clase
406 (mexikói sorozat)

FILM+ACASÃ
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Antena 1, 20.20
Atomtámadás

Oroszországot csupán egyetlen ember mentheti meg a nukleá-
ris háborútól: egy amerikai mesterlövész, aki azt a feladatot
kapja, hogy elimináljon egy csecsen atomerőművet, mielőtt
terroristák felrobbanthatnák a reaktorát, ártatlan ezrek halálát
okozva. A kommandós behatol a szigorúan őrzött építménybe,
megjelöli az objektumot az amerikai rakétatámadás számára.

DUNA Tv, 22.00
Noé bárkája

A magyarországi Noé bárkája egy “mocskos-gyönyörű” há-
zat takar, a hatodik kerület szívében. Egy emelet, egy udvar,
tizenhárom lakás. Lakik itt többek között rapper, költő, levi-
tézlett futballista, a férjét szemérmetlenül csaló asszony, és
három filmsztárnak készülő lány. Ebben a házban él a nyug-
díjas moziigazgató is, Stock Ede, aki egyedül neveli unokáját.

TV2, 22.20
Riddick - A sötétség krónikája

Sötét idők járnak az univerzum fölött. A Halálkufárok serege
sorra igázza le a bolygókat. A módszerük egyszerű: a megtáma-
dottak vagy behódolnak nekik, vagy meghalnak. Amikor már
minden remény elveszett, a maroknyi túlélő a mítoszokhoz me-
nekül, amelyekből kiolvasható, hogy létezik olyan erő, amelyik
megállíthatja a gonoszt. Ám a legendák is tévedhetnek.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Utánam, srácok!
(sor.)
10.30 Szervusz Szergej
11.05 Nyitott stúdió
11.10 Domovina
11.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Magyar elsők
16.00 Szerelem 
a Hohenstein-kastélyban
(sor.)
16.50 Házaspárbaj 
(sor.)
17.40 Múzeumtúra
18.05 Magyar pop
19.05 1100 
év Európa közepén
19.30 Janosch álommeséi
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme
22.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.25 Záróra
0.15 India 
- Álmok útján (sor.)
1.00 Futótűz (am. sor.)
1.40 Goodbye Bafana
(belga-dél-af.-angol f. dr.)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(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
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Lost - Eltűntek 
(am. kaland sor.)
17.05 Mindörökké szere-
lem (sor.)
18.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.15 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.30 Castle 
(amerikai sor.)
23.30 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
Utána. RTL-híradó
0.40 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.10 Reflektor 
- Sztármagazin
1.25 Az utolsó hóhér 
(angol filmdráma, 2005)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Született kémek
(am. rajzf. sor.)
13.10 Seherezádé 
(ism.)
14.05 Túlméretes szöszi
(am. filmdráma, 2007)
15.40 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.40 Rex felügyelő
(osztrák-német krimisor.)

17.40 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.35 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.10 Aktív 
- TV2 magazinja
20.55 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
21.55 Hőhullám
22.20 Riddick 
- A sötétség krónikája
(am. sci-fi akcióf., 2004)
0.25 Aktív
0.30 A médium 
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este
2.00 Silk Way 
- Selyemút Rally 2011
2.30 EZO.TV
3.00 Passzport 
(magyar f.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Panaszkönyv (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.00 Híradó
16.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás

10.20 Chicago Hope Kór-
ház (am. sor.) 11.15 Ál-
modj rózsaszínt (ism.)
13.10 Két pasi (ism.)
13.35 Egy kapcsolat sza-
bályai (ism.) 14.00 A
Nagy Ő 15.45 Doktor
House (ism.) 16.40 Monk
(sor.) 17.35 A médium
(ism.) 18.30 Gyilkos szá-
mok (sor.) 19.25 Lehetet-
len küldetés 20.25 Két pa-
si (ism.) 21.25 Doktor
House (sor.) 22.25 Szere-
lem az éjszakában (am.
vígj.)

8.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Trickshot
Világkupa, showtime
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Balatoni nyár
12.10 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.30 Tudástár 2011
17.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.50 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sorozat)
19.40 Futótűz
(amerikai sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Önök kérték!
22.05 A templom egere
23.15 24 
(am. sor.)
0.00 Az Este
0.35 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.05 Hírek
1.10 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

6.55 Románia himnusza
7.00 Reggeli híradó
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
10.00 A megfelelő pár
(reality show)
(ism.)
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sor.) (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Mediterana
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Az élet
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Drága Clementinem
(amerikai western, 1946)
23.00 Grey anatóniája
(amerikai drámasorozat)
23.50 Grey anatóniája
(amerikai dráma sor.)
0.40 Christina Aguilera:
Back to Basics: 
Live and down under
1.50 Post Meridian 
(ism.)
2.15 Az élet (ism.)
3.05 Sport hírek
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Megbízás nélkül
(amerikai krimi, 2006)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Solomon Kane
(francia-cseh-angol 
akciófilm, 2009)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés
23.00 CSI: New York-i

helyszínelők 
(amerikai-kanadai krimiso-
rozat)
0.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai sorozat)
1.00 Solomon Kane 
(francia-cseh-angol akció-
film, 2009) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(amerikai-francia-német
kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
13.50 Mutassalak 
be a szüleimnek
15.00 Canan 
– Lopott sors 
(sorozat)
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Atomtámadás
(amerikai akciófilm,
2005)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Atomtámadás 
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)

7.00 Pokoli játszma 
(amerikai akciófilm,
2002) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(sor.)
10.30 Aki tud az nyer
11.30 Az 5 csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Testvérek 
(amerikai sorozat)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Mondenii
21.00 Én, Te, Ő 
(román sorozat)
21.30 Idősek 
és nyughatatlanok
22.00
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 West Side Story
(am. zenés f., 1961)
2.30 Hírek, 
Időjárásjelentés (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB - Cory Ness és Eric
Gorges
12.00 Amcsi motorok 
- A színfalak mögött 
- különkiadás
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
14.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Schneider Electric motor
18.00 Édesvízi szörnyek 
- A démon
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
21.00 Hogyan készült? 
- Lázmérők
22.00 Állítólag...
- Csak a forma számít?

23.00 Ki ad többet? 

- Rózsaszín Cadillac
0.00 Aranyláz Alaszkában
- Elérni az alapkőzetet
1.00 Elraboltak
– megmentettek 

- Túszmentők
2.00 A túlélés törvényei 
- Lakatlan sziget

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 A Sipson család
8.35 Figyelem énekelünk!
10.00 Nagyszerű utazá-
sok (ism.)
10.30 Aeroshow
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 A bajkeverő majom
(am. anim. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Minden 
pénzt megér
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.25 Remix
18.30 Jamie: 
Boldog napok
19.00 Nagyszerű 
utazások
19.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
20.55 Adio
21.05 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek
23.10 Texasi krónikák 
- A Holtak útján 
(amerikai sor.)
0.45 Három királyság
(ism.)
1.40 Texasi krónikák 
- A Holtak útján (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 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
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
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden
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Ökölvívás 

Turós-Jakab László

Látványos kiütéssel
védte meg nyolcadik al-

kalommal IBF nagyközép-
súlyú világbajnoki címét
Lucian Bute. A Kanadában
élõ és kanadai promóció
(Interbox) színeiben bokszo-
ló Bute szombaton elõször
húzott kesztyût profiként
Romániában, s ehhez méltó
ellenfelet választott, a hozzá
hasonlóan veretlen francia
Jean-Paul Mendyt. 

A bukaresti Romexpo
csarnokban, kilencezer né-
zõ teremtette remek hangu-
latban megrendezett össze-
csapás nem egészen 12 per-
cig tartott, ugyanis Bute ke-
véssel a menet vége elõtt
egy nagyon pontos állcsúcs-
ra irányuló balossal küldte
az álmok  világába az éppen
abban a menetben párszor
ügyesen megvillanó kihí-
vót. A 31 éves román ököl-
vívó profi mérlege immár
29 gyõzelem (ebbõl 24
KO/TKO), mindmegannyi
mérkõzésen.

Lucian Bute 2007. október
20-án lett IBF-világbajnok,

miután Montrealban a tize-
dik menetben kiütötte a cím-
védõ kloumbiai Alejandro
Berriót. Bute 2008. március
elsején védte meg elõször vi-
lágbajnoki címét az amerikai
William Joppy ellenében. Az
évek során a mexikói Lib-
rado Andrade (2008. októ-
ber 24.), a kolumbiai Ful-

gencio Zuniga (2009. márci-
us 13.), ugyanaz az Andrade
(2009. november 29.), a ko-
lumbiai Edison Miranda
(2010. április 17.), az ameri-
kai Jesse Brinkley (2010. ok-
tóber 16.) és az ír Brian
Magee (2011. március 20.) is
rendre elbukta annak lehetõ-
ségét, hogy megfossza övétõl

a román bokszolót. A szom-
bat esti mérkõzés egyébként
a kiütések gálája volt, hiszen
mindhárom összecsapáson
KO döntött. A nehézsúlyú
Bogdan Dinu már az elsõ
menetben végképp a padlóra
küldte a tanzániai Awadh
Mohamed Tamimot, és ez-
zel hatodik sikert aratta a
profiknál. Viorel Simion a
kilencedik menetben adta
meg a kegyelemdöfést a
rendkívül szívós Fülöp-szi-
geteki Jun Talape-nek, s ez-
zel WBC International-
bajnok lett. 

A román profi ökölvívás
tökéletes estéjét és Bute cím-
védését mintegy félezren
ünnepelték az éjszakába
nyúlóan a bukaresti Egye-
tem téren. 

Jó hírek Lausanne-ból 

A lausanne-i székhelyû
nemzetközi Sportdöntõbí-
róság (CAS) pénteken kö-
zölte a romániai illetékesek-
kel, hogy szerdán és csütör-
tökön tárgyalja a Temesvári
Poli, a Besztercei Gloria és
a Nagyváradi Bihar FC
ügyét, július 22-éig pedig
döntést is hoz. Ha a csapa-
tok számára kedvezõ ítélet
születik, a Román Labdarú-
gó-szövetség (RLSz) végre-
hajtó bizottságának sürgõs-
ségi ülés nyomán kell intéz-
kednie. A temesváriak a
Sportul Studenþesc, a besz-
terceiek a Szebeni Voinþa, a
váradiak pedig CS Mioveni
helyét vennék át a labdarú-
gó- Liga-1 2011/12-es baj-
nokságában. 

Elõ a cenzúrával!  

A FRF végrehajtó bizott-
sága nem kívánatos sze-
mélynek nyilvánította Ma-
rian Iancut, így a klubtu-
lajdonos hivatalos szinten
nem képviselheti a Temes-
vári Poli labdarúgó-együt-
tesét. Amennyiben a mecé-
nás nem fogadja el a dön-
tést, a Bega menti alakula-
tot kizárhatják. Döntés
született a bíráskodások,
eladott meccsek stb. kap-
csán elhangzott vélemény-
nyilvánítások büntetése
ügyében, a komoly pénz-
bírságok mellett 8-tól 16
fordulóig terjedõ eltiltá-
sokra számíthatnak játéko-
sok, edzõk, klubvezetõk
egyaránt.    

Vinci nyert Budapesten 

Az elsõ helyen kiemelt
olasz Roberta Vinci nyerte
a Római Teniszakadémián
rendezett, 220 ezer dollár
összdíjazású Budapest
Grand Prix salakpályás
nõi tenisztornát, miután a
tegnapi döntõben 6-4, 1-6,
6-4-re gyõzött a hetedik-
ként rangsorolt Irina-
Camelia Begu ellen. Vinci
pályafutása ötödik WTA-
tornagyõzelmét aratta,
Begu pedig idei második
fináléját vesztette el, miu-
tán Marbellában a fehér-
orosz Viktorija Aza-
renkától kapott ki. Az
olasz játékos 37 ezer dol-
lárt és 280 világranglista
pontot kapott, míg Begu
19 ezer dollárral és 200
ponttal vigasztalódott.

A Vidié a Szuperkupa 

A magyar bajnok Video-
ton emberhátrányban
küzdve 1-0-ra nyert pénte-
ken a kupagyõztes Kecske-
mét vendégeként a labda-
rúgó-Szuperkupáért rende-
zett mérkõzésen. A gólt
Alves (83. perc) szerezte,
miután a 66. percben csa-
pattársát, Liptákot kiállí-
tották. A székesfehérvári-
ak nyáron kinevezett új ve-
zetõedzõje, a portugál
Paulo Sousa így sikerrel
debütált, csapata pedig két
elbukott Szuperkupa-talál-
kozót követõen elõször hó-
dította el a trófeát.

Röviden

A mérkõzés után Bute megköszönte
Elena Udreának a gála létrejöttéhez nyúj-
tott segítségét, a közönség egy része pedig
kifütyülte a helyszínen levõ fejlesztési mi-
nisztert. A sportoló a sajtótájékoztatón le-
szögezte, hogy nem politikai kampány-
olás céljából bokszolt Romániában. Elena
Udrea tegnap azt mondta, a Fejlesztési és
Turisztikai Minisztérium 1,9 millió eurót
(plusz áfa) költött az esemény megrende-

zésére, az európai forrásokból származó
pénznek nem lehetett más rendeltetést ad-
ni. A miniszter asszony szerint a Bute-
gála kiváló reklámja volt az országnak. A
politikus azokra a bírálatokra válaszolt,
melyek szerint nem kellett volna az ese-
ményre közpénzeket költeni. „Egy jó tett
sem marad büntetlenül” – fogalmazott
Elena Udrea azzal kapcsolatban, hogy
kifütyölték a bokszgálán. 

Elena Udrea: egy jó tett sem marad büntetlenül

Bute idehaza is bajnok

A végzetes pofon Mendynek. Lucian Bute négy éve nem talál legyõzõre súlycsoportjában Fotó: Mediafax
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Labdarúgás 

T. J. L. 

Észtországban nyert tor-
nát a Rapid: a giuleºti-

iek 2-1-re verték a döntõben
a belga RCK Genket, góljai-
kat Deac és Oros szerezte.
Ma a Moszkvai Dinamo,
csütörtökön pedig a skót
Dunfermline lesz Rãzvan
Lucescu csapatának ellenfe-
le. A Dinamo 2-1-re nyert az
osztrák harmadosztályban
szereplõ USK Anif ellen,
majd a hazautazás elõtt el-
szórakozott az FC Kossen
amatõrjeivel: 17-0. A Steaua
2-0-ra nyert a Kisinyovi Ra-
pid ellen, a Lévy-gárda gólja-
it Rusescu és Nicoliþã (11 m)
szerezte. A piros-kékek ma a
török Bursasporral játszanak
és szerdán az Ajax Amster-
dam ellen zárják második
ausztriai edzõtáborozásukat.
Góllal mutatkozott be a
CFR 1907 brazil szerzemé-
nye: Weldon szerezte az
osztrák Kufstein elleni 3-0
utolsó gólját. A kolozsvári-
aktól Kone és Edimar is be-
talált. Ma a szaudi Al-Ahly
az ellenfél, aztán a Moszkvai
Dinamo (július 13.) és a né-
met SC Feriburg (július 15.)
következik. A bajnoki cím-
védõ Oþelul nem igazán re-
mekelt Hollandiában: a gala-
ciak 1-1-re mérkõztek a tö-
rök Trabzonsporral és a bel-
ga Lokerennel is, Neagu, il-
letve Pena volt eredményes.
A medgyesiek magyar csa-
patokkal meccseltek: a Gaz
Metan kétszer is kikapott a
Debreceni VSC-tõl (2-3 és 0-
1), de legyõzte a Kecskeméti
TE-t (4-1), a Pécset (4-1) és a
Pápát (3-1) is. 

Elõkészületi

felgyorsulások 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Paks a székesfehérvári
Sóstói Stadionban 4-0-ra

diadalmaskodott az andorrai
Santa Coloma felett, így ket-
tõs gyõzelemmel, 5-0-s ösz-
szesítéssel jutott be a labdarú-
gó-Európa Liga selejtezõjé-
nek 2. fordulójába. A Paks a
következõ körben a Trom-
sõvel találkozik, a norvég
csapat kettõs gyõzelemmel,
7-1-es összesítéssel búcsúz-
tatta a lett Daugava Rigát. 

Norvég ellenfele lesz a
következõ körben a Ferenc-
városnak is, az az Aale-
sund, amely kettõs gyõze-
lemmel, 6-1-es összesítéssel
jutott tovább a walesi Neath
ellenében. 

A második selejtezõkörbe
jutott még a kazah Sahtar
Karagandi, a grúz Rusztavi,
a kazah Irtis Pavlodar, az al-
bán Flamurtari, a grúz
Dinamo Tbiliszi, a szlovák
Szpartak Trnava, az azeri
Qarabag, a svéd Elfsborg, a
finn Honka, a horvát Varaz-
din, a svéd Häcken, az albán

Vllaznia, a fehérorosz FK
Minszk, az angol Fulham, a
macedón Rabotnicki, a szlo-
vén Olimpija Ljubljana, a
szerb Rad, az ír St. Patrick’s,
a walesi TNS, az északír
Glentoran és az izlandi KR. 

Az EL-selejtezõk második
fordulójában egy-egy magyar
és román együttes kapcsoló-
dik be a küzdelembe: a kupa-
gyõztes Kecskeméti TE a ka-
zah Aktobe csapatát fogadja
csütörtökön, a Medgyesi
Gaz Metan pedig Finnor-
szágba látogat, a KuPS
együtteséhez. 

Továbbjutó Paks és Fradi

Tenisz

T. J. L. 

Balázs Attila két és
Kellner Ádám egy sike-

rével a magyar csapat 3-2-re
nyert a fehérorosz váloga-
tott ellen a tenisz-Davis Ku-
pa-találkozón, az euro-
afrikai zóna II. csoportjának
második fordulójában. A
gödöllõi párharcban a ven-
dégek kétszer is vezettek, a
tegnapi, mindent eldöntõ
összecsapáson Kellner 6-2,

6-0, 6-2-re verte Szjarhej
Betaut. 

Hornok Miklós DK-kapi-
tány csapata a szeptember
16. és 18. között esedékes
harmadik fordulóban az I.
csoportba jutásért a britekkel
játszik, várhatóan Glasgow-
ban, kemény pályán. 

A Világcsoportban ismert
három elõdöntõs, miután az
amerikai–spanyol párharc-
ban (1-2) csak lapzárta után
alakult ki a végeredmény. A
vendégektõl hiányzott Rafael
Nadal, az egykori világelsõ.

Az argentinok 5-0-ra verték a
kazahokat, a franciák pedig
már két nap után biztosítot-
ták helyüket a legjobb négy
között, 3-0-ra vezettek a né-
metek otthonában. A szerbek
Novak Djokovic nélkül is
megnyerték a három egyest,
a világelsõ csak a párosoknál
lépett pályára. Végeredmény:
Svédország–Szerbia 1-4. A
döntõbe jutásért szerb–ar-
gentin párharcot rendeznek,
a franciák pedig az ameri-
kai–spanyol meccs gyõztesé-
hez látogatnak. 

Forma–1

ÚMSZ

Fernando Alonso, a Fer-
rari spanyol pilótája

nyerte tegnap a Forma–1-es
Brit Nagydíjat, Silverstone-
ban. Alonso mögött a világ-
bajnoki címvédõ és az idei
pontversenyben is élen álló
német Sebastian Vettel (Red
Bull) lett a második, csapat-
társa, az ausztrál Mark
Webber pedig a harma-
dik. Vb-pontot érõ helyen ért
célba a brit Lewis Hamilton
(McLaren), a brazil Felipe
Massa (Ferrari), a német
Nico Rosberg (Mercedes), a
mexikói Sergio Perez
(Sauber), további két német,
Nick Heidfeld (Renault) és
Michael Schumacher (Mer-
cedes), valamint a spanyol
Jaime Alguersuari (Toro
Rosso). 

A Renault-val korábban
kétszeres világbajnok Alon-
so idei elsõ, pályafutását te-
kintve pedig a 27. futamgyõ-
zelmét szerezte meg a silver-
stone-i pályán. Vettel a rajt
után azonnal az élre állt, ám
nem sokkal a féltáv után a
28. körben a szerelõk kissé
elhibázták a kerékcseréjét,
így a spanyol autóversenyzõ
került az élre, aki az elõnyét

végig megõrizte. Harmad-
szor 12 körrel a leintés elõtt
cserélt kereket, és az elsõ
helyre jött vissza. Button gu-
micseréje viszont nem sike-
rült, a brit kénytelen volt
megállni a boxutca kijáratá-
nál, mert lötyögött a kereke,
majd feladta a versenyt. Tíz
körrel a zárás elõtt Alonso,
Vettel és Hamilton volt a sor-
rend az élen. Utóbbi azon-
ban egyre jobban lelassult,
mert fogyóban volt az üzem-
anyaga, így hat körrel a zá-
rás elõtt Webber megelõzte.
Nem sokkal a cél elõtt
Massa is megpróbált a brit
elé kerülni, de Hamilton kõ-
keményen visszaverte a tá-
madást. A befutó elõtti má-
sodpercekben Webber befog-
ta Vettelt, de csapatutasításra
végül a harmadik helyen in-
tették le.

Az összetettben Vettel (204
pont) vezet Webber (124),
Alonso (112), Hamilton
(109) és Button (109) elõtt,
Massa (52) már jócskán le-
szakadt. A csapatoknál Red
Bull (328), McLaren (218),
Ferrari (164) a dobogós sor-
rend, a negyedik helyért a
Mercedes (65) és a Renault
(65) harcol. 

Következik a Német
Nagydíj, július 24-én a Nür-
burgringen. 

Alonso megtréfálta VetteltDavis Kupa: magyar siker
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1. forduló, július 23.

A labdarúgó Liga-1 2011/12-es 
idényének õszi mûsora 

Szebeni  Voinþa
Kolozsvári  CFR  1907

Bukaresti  Rapid
Bukaresti  Dinamo

CS  Mioveni
Concordia  Chiajna

Petrolul  Ploieºti
Ceahlãul  Piatra  Neamþ

Brassói  FC

Bukaresti  Steaua
Astra  Ploieºti
FC  Vaslui
Marosvásárhelyi  MFC
Kolozsvári  U
Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul
Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan  

2. forduló, július 30.

Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua

Kolozsvári  U
FC  Vaslui

Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Szebeni  Voinþa  
CS  Mioveni
Bukaresti  Rapid
Petrolul  Ploieºti    
Ceahlãul Piatra  Neamþ  
Concordia  Chiajna
Brassói  FC
Bukaresti  Dinamo
Kolozsvári  CFR  1907

3. forduló, augusztus 13.

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Concordia  Chiajna

Petrolul  Ploieºti
Ceahlãul  Piatra  Neamþ

Brassói  FC
Bukaresti  Dinamo
Bukaresti  Steaua

Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC
Astra  Ploieºti  
FC  Vaslui
Bukaresti  Rapid
Galaci  Oþelul
Buk.  Sportul  Studenþesc
Pandurii  Tg.  Jiu
Kolozsvári  U

4. forduló, augusztus 20.

Bukaresti  Rapid
Astra  Ploieºti
Kolozsvári  U

FC  Vaslui
Buk.  Sportul  Studenþesc

Galaci  Oþelul
Pandurii  Tg.  Jiu

Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Concordia  Chiajna
Bukaresti  Steaua
Petrolul  Ploieºti  
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Bukaresti  Dinamo
Brassói  FC
Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa
CS  Mioveni

7. forduló, szeptember 17.

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Ceahlãul  Piatra  Neamþ

Brassói  FC
Bukaresti  Dinamo

Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua

Marosvásárhelyi  MFC

FC  Vaslui
Galaci  Oþelul
Buk.  Sportul  Studenþesc
Concordia  Chiajna
Petrolul  Ploieºti
Bukaresti  Rapid
Medgyesi  Gaz  Metan
Pandurii  Tg.  Jiu
Kolozsvári  U

8. forduló, szeptember 24.

Bukaresti  Rapid
Concordia  Chiajna

Petrolul  Ploieºti
Kolozsvári  U

FC  Vaslui
Buk.  Sportul  Studenþesc

Galaci  Oþelul
Pandurii  Tg.  Jiu

Medgyesi  Gaz  Metan

Kolozsvári  CFR  1907
Brassói  FC
Bukaresti  Dinamo
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Szebeni  Voinþa
Bukaresti  Steaua
CS  Mioveni
Astra  Ploieºti
Marosvásárhelyi  MFC

10. forduló, október 15.

Bukaresti  Rapid
Concordia  Chiajna

Petrolul  Ploieºti
Ceahlãul  Piatra  Neamþ

Kolozsvári  U
FC  Vaslui

Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul

Pandurii  Tg.  Jiu

CS  Mioveni
Kolozsvári  CFR 1907
Szebeni  Voinþa
Bukaresti  Dinamo
Brassói  FC
Bukaresti  Steaua
Marosvásárhelyi  MFC
Astra  Ploieºti
Medgyesi  Gaz  Metan

13. forduló, november 5.

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Astra  Ploieºti

Bukaresti  Steaua
Buk.  Sportul  Studenþesc

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Bukaresti  Dinamo
Brassói  FC
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Petrolul  Ploieºti
Concordia Chiajna
Kolozsvári  U
Galaci  Oþelul
FC  Vaslui
Bukaresti  Rapid  

16. forduló, december 3.

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa
Bukaresti  Rapid

Concordia  Chiajna
Petrolul  Ploieºti

Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Brassói  FC

Bukaresti  Dinamo
FC  Vaslui

CS  Mioveni
Kolozsvári  U
Buk.  Sportul  Studenþesc
Medgyesi  Gaz  Metan
Pandurii  Tg.  Jiu
Marosvásárhelyi  MFC
Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua
Galaci  Oþelul

17. forduló, december 10.

CS  Mioveni
Astra  Ploieºti

Bukaresti  Steaua
Kolozsvári  U

Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Szebeni  Voinþa
Bukaresti  Dinamo
Kolozsvári  CFR  1907
FC  Vaslui
Petrolul  Ploieºti
Bukaresti  Rapid
Concordia  Chiajna
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Brassói  FC

18. forduló, december 17. 

Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua
Kolozsvári  U
FC  Vaslui
Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul
Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni Voinþa
CS  Mioveni
Bukaresti  Rapid
Concordia  Chiajna
Petrolul  Ploieºti
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Brassói  FC
Bukaresti  Dinamo

14. forduló, november 19.

Kolozsvári  CFR  1907
Bukaresti  Rapid

Concordia  Chiajna
Petrolul  Ploieºti

Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Brassói  FC

Bukaresti  Dinamo
FC  Vaslui

Galaci  Oþelul

Kolozsvári  U
Medgyesi  Gaz  Metan
Astra  Ploieºti
Marosvásárhelyi  MFC
Bukaresti  Steaua
CS  Mioveni
Szebeni  Voinþa
Pandurii  Tg.  Jiu
Buk.  Sportul  Studenþesc

15. forduló, november 26.

Szebeni  Voinþa
CS  Mioveni

Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua

Kolozsvári  U
Buk.  Sportul  Studenþesc

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Kolozsvári  CFR  1907
Bukaresti  Dinamo
Ceahlãul  Piatra  Neamþ  
Brassói  FC
Galaci  Oþelul
FC  Vaslui
Bukaresti  Rapid
Petrolul  Ploieºti
Concordia  Chiajna

11. forduló, október 22. 

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Bukaresti  Dinamo

Astra  Ploieºti
Bukaresti  Steaua

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Concordia  Chiajna
Petrolul  Ploieºti
Brassói  FC
FC  Vaslui
Bukaresti  Rapid
Kolozsvári  U
Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul

12. forduló, október 29.

Bukaresti  Rapid
Concordia  Chiajna

Petrolul  Ploieºti
Ceahlãul  Piatra  Neamþ

Brassói  FC
Kolozsvári  U

FC  Vaslui
Buk.  Sportul  Studenþesc

Galaci  Oþelul

Astra  Ploieºti
CS Mioveni
Bukaresti  Steaua
Szebeni  Voinþa
Kolozsvári  CFR  1907
Bukaresti  Dinamo
Marosvásárhelyi  MFC
Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan

9. forduló, október 1.

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Brassói  FC

Bukaresti  Dinamo
Astra  Ploieºti

Bukaresti  Steaua
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Petrolul  Ploieºti
Bukaresti  Rapid
FC  Vaslui
Ceahlãul  Piatra  Neamþ  
Concordia  Chiajna
Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul
Kolozsvári  U
Pandurii  Tg.  Jiu

5. forduló, augusztus 27. 

Kolozsvári  CFR  1907
Szebeni  Voinþa

CS  Mioveni
Concordia  Chiajna

Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Brassói  FC

Bukaresti  Dinamo
Astra  Ploieºti

Bukaresti  Steaua

Buk.  Sportul  Studenþesc
Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Petrolul  Ploieºti  
Bukaresti  Rapid
FC  Vaslui
Galaci  Oþelul
Kolozsvári  U  
Marosvásárhelyi  MFC

6. forduló, szeptember 10.

Bukaresti  Rapid
Petrolul  Ploieºti

Kolozsvári  U
FC  Vaslui

Buk.  Sportul  Studenþesc
Galaci  Oþelul

Pandurii  Tg.  Jiu
Medgyesi  Gaz  Metan
Marosvásárhelyi  MFC

Brassói  FC
Ceahlãul  Piatra  Neamþ
Concordia  Chiajna
Bukaresti  Dinamo
Szebeni Voinþa
Kolozsvári  CFR  1907
CS  Mioveni
Bukaresti  Steaua
Astra  Ploieºti
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