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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2172 ▲
1 amerikai dollár 2,9921 ▲
100 magyar forint 1,5945 ▼

Bukarestben Bon Jovi: megérte!

Feje tetejére állította Bukarestet a Bon
Jovi zenekar vasárnap esti, 50 ezer nézõ
elõtt tartott koncertje. A parlament elõtti
Alkotmány téren tartott, több mint három
órás eseményre már több mint egy hete
készült a román fõváros.

Vezércikk 3

Választójogi viszály

Az ellenzéki képviselõk tegnap kivonultak a
Magyar Országgyûlés választójogi reformot
elõkészítõ albizottságának ülésérõl. A javas-
latot a fideszes Áder János terjesztette elõ.
A testület az ellenzéki képviselõk távozása
után a külföldön élõ magyar állampolgárok
szavazásának kérdéseit tárgyalta.

Média 9

Gazdaság 6

Bálványimádók 
Európában
Most, hogy lejárt a soros magyar EU-
elnökség tumultusos hat hónapja, Euró-

pa fellélegzett. Letette a palás-
tot a pap, aki Európa temp-
lomának szószékérõl azt
hirdette, hogy nincs is is-
ten, s hogy az Európai 

Ige hamis próféták ko-
holmánya. És aki a 

nemzetféltés bálvá-
nyainak imádatára
buzdította híveit. 

Salamon 
Márton László

Traian Bãsescu szerint Romá-
nia több európai uniós orszá-

got egy évvel megelõzve hozta
meg azokat az intézkedéseket,
amelyek segítségével kilábalhat a
gazdasági válságból. Ezt a román
államfõ tegnap az Európai Bizott-
ság Bukarestben tartózkodó alel-
nökének jelentette ki. Neelie
Kroes digitális politikákért felelõs
biztos a Románia digitális menet-
rendje címû konferencián vett
részt a román fõvárosban. Beszé-
dében aggasztónak nevezte,  hogy
Romániában a polgárok több
mint felének nincs internethoz-
záférése. Moldován József táv-
közlési államtitkár bejelentette: a
Tudásalapú gazdaság kormány-
zati projekt 225 település részvé-
telével folytatódik 3. és 6. oldal 

A megyékben is tarolna az USL

Hargita és Kovászna kivételével valameny-
nyi megyében megszereznék a szavazatok
több mint ötven százalékát a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) jelöltjei, ha most
tartanák a választásokat. Legalábbis ez de-
rül ki az USL-t alkotó három ellenzéki párt
által megyénként megrendelt felmérésekbõl.

Aktuális 2

Szakemberek szerint a zöldségfélék, elsõsorban a burgonya és a paradicsom árának mérséklése vezetett júniusban dezinflációhoz

Minden eddiginél szélesebb
kínálattal várják a jelentkezõ-

ket a hazai felsõoktatási intézmé-
nyek a tegnap kezdõdött beiratko-
zásra. Kolozsváron hetvenegy

magyar szakon várják a felvételi-
zõket: mindenhol indult anya-
nyelvû képzés, ahol erre igény
mutatkozott, és ahol az oktatás
minõsége biztosítható. 7. oldal 

Kolozsváron 71 szakon tanulhatnak magyarul a diákok

Két éve nem látott jelenségre derült fény az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb ada-
taiból: júniusban átlagban 0,3 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak az egy hónappal
korábbi szinthez képest. A dezinfláció jelensége – amely a pénzhígulás mérséklõdését je-
lenti – elsõsorban a mezõgazdaságban most kezdõdõ betakarítási szezonnak köszönhetõ. 
„Az adatok jó irányba mutatnak” – értékelte lapunk megkeresésére Nagy Ágnes, a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsi tagja. Szerinte a mutatók múlt havi alakulása
segítheti a román jegybankot abban, hogy elérje idei inflációs célkitûzését. 6. oldal 

Fotó: ÚMSZ/archív

Fotó: Sipos M. Zoltán 

Egyetemi túlkínálat felsõfokon 

Pityókából dezinfláció 
A zöldségfélék olcsóbbá válása segítheti  a jegybankot célkitûzései megvalósításában

„Szûztelenítené” 

Romániát Kroes
Antal Erika

Csegzi Sándor jelenlegi alpol-
gármestert, Dávid Csaba or-

szágos vízügyi hatósági igazgatót
vagy Vass Leventét, az egészség-
ügyi miniszter tanácsosát jelöltet-
né polgármesternek az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete a jövõ
évi helyhatósági választásokon.
Benedek István elnök tegnapi tájé-
koztatása szerint szeptemberig
döntik el, melyiküket küldik ver-
senybe. „Mindhárman nagy esély-
lyel indulhatnak a polgármester-
választáson, hiszen mindannyian
jók, és gyõzni tudnak” – mondta
Benedek, aki reményét fejezte ki,
hogy az RMDSZ jelöltjét a többi
magyar szervezet is támogatni
fogja. Folytatása a 3. oldalon 

Jelölt-jelöltek

Vásárhelyen    
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Röviden

Földrengés volt Magyarországon

Újabb földrengés volt Magyarországon,
Oroszlányban kisebb repedések jelentek
meg néhány olyan épületen, amely a januá-
ri földrengésben is károsodott. A Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) Geodéziai
és Geofizikai Kutatóintézete azt közölte,
hogy a Richter-skála szerinti 3,7-es erõssé-
gû földrengés volt hétfõ reggel 8 óra 6 perc-
kor Oroszlánytól 15 kilométerrel délkeletre.
A rengést a lakosság nagyobb területen,
még Budapesten is érzékelte.

Ottóval temetik a feleségét

Tegnap kiemelték a tavaly februárban el-
hunyt Habsburg Regina szász-meiningeni
hercegnõ, Habsburg Ottó felesége szarko-
fágját a Veste Heldburgban lévõ családi
kriptából, hogy együtt temethessék el férjé-
vel Bécsben, a Kapucinusok templomának
kriptájában. A két bebalzsamozott holttes-
tet ma ravatalozzák föl Mariazellben.

Ûrszemét okozott veszélyt

Lefújták a riadót a nemzetközi ûrállomá-
son, amelyet az a veszély fenyegetett,
hogy ûrszeméttel ütközik össze. A sze-
mélyzet tegnap átköltözött az Atlantis ûr-
siklóba, hogy szükség esetén leválhasson
az ûrállomásról, de erre végül nem volt
szükség. Az ûrszemét egyébként a
Kozmosz-375 jelzésû szovjet mûhold ron-
csa volt, amely biztonságos távolságban
haladt el az ûrállomás mellett.

Holttesteket hoztak a felszínre

Ötvenhárom holttestet hoztak a felszínre
lapzártánkig a Volgán, egészen pontosan a
Kujbisevi víztárolón vasárnap szerencsétle-
nül járt, Bulgária nevû hajóból. Nagyobb
létszámban áldozatokra a hajófenékben lé-
võ bárban és étteremben bukkantak. A
rendkívüli helyzetek minisztériumának
közlése szerint minden bizonnyal rendezvé-
nyeket tartottak a két helyiségben. A Bulgá-
rián félszáznál több gyerek utazott, legtöbb-
jüket a játékszobában érte a katasztrófa.

Büntetés a holokauszt tagadásáért

Másodfokon 6500 eurós pénzbüntetésre
ítélte a regensburgi tartományi bíróság teg-
nap Richard Williamson holokauszttagadó
brit tradicionalista püspököt. A regensburgi
bíróság tavaly a holokauszt tagadásának
vádjával a katolikus egyházból három tár-
sával együtt elõbb kiközösített, majd felol-
dást nyert Williamsont 10 ezer eurós pénz-
büntetésre ítélte. A tárgyaláson William-
son ezúttal sem jelent meg, de ügyvédei út-
ján azt hangoztatta, hogy félrevezetés áldo-
zatának tartja magát. Az ügy súlyos válság-
ba sodorta a katolikus egyházat.

Sanader kiadható Zágrábnak

Aláírta Ivo Sanader volt horvát miniszter-
elnök (képünkön) kiadatási parancsát az
osztrák igazságügyi miniszter, így nem áll
jogi akadály az elõtt, hogy átadják a hor-
vát hatóságoknak. A miniszter szóvivõje
elmondta, hogy Beatrix Karl a hét végén
aláírta a kiadatási határozatot. Az irat vár-
hatóan napokon belül megérkezik az ügy-
ben illetékes salzburgi tartományi bíróság-
ra. A részletekrõl a bíróság dönt majd.

Hírösszefoglaló

Az ellenzéki képviselõk teg-
nap kivonultak a magyar Or-

szággyûlés választójogi reformot
elõkészítõ albizottságának ülésé-
rõl. Lamperth Mónika, a testület
szocialista alelnöke és Schiffer
András, az albizottság LMP-s
tagja az ülés elején elmondott
ügyrendi felszólalásában egy-
aránt azt kifogásolta, hogy a Fi-
desz elnöksége a hét végén a par-
lamenti albizottságot figyelmen
kívül hagyva tett javaslatot egy
egyfordulós és vegyes országgyû-
lési választási rendszerre. Az
MSZP-s politikus ezt a parlamen-
tarizmus megcsúfolásának nevez-
te, és úgy fogalmazott, az albi-
zottság munkája ezáltal „szé-
gyenteljes bábszínházzá” alakult.
Lamperth Mónika lemondásra
szólította fel Salamon Lászlót, az
albizottság kereszténydemokrata
elnökét. Mint mondta, a kor-
mánypárti tisztségviselõ távozása
után maga is lemondana a testü-
let alelnöki posztjáról.

Schiffer András szerint a
Áder János által szombaton beje-
lentett, „határozott választójogi
koncepciója”, és ez markánsan
szembemegy azzal a Fideszes tör-
vényjavaslattal, amely a választó-
jogi reformot elõkészítõ albizott-
sága munkájának alapját jelenti.
Az LMP ezért mindaddig felesle-
gesnek tartja a testület ülésezését,
amíg a Fidesz nem terjeszti az al-

bizottság elé a szombaton elhang-
zottakat – fûzte hozzá.

Salamon László azt válaszolta
az ellenzéki képviselõknek, hogy
„legjobb tudomása szerint” a Fi-
desz elnöksége még nem döntött
az Áder János által készített vá-
lasztójogi javaslatokról, ellenkezõ
esetben ugyanis a kormánypárti
politikusok a parlament elé tár-
nák az általuk képviselt indítvá-
nyokat. A testület elnöke idõsze-
rûtlennek nevezte és visszautasí-
totta a lemondására való felszólí-
tást. A választójogi reformot elõ-
készítõ albizottság az ellenzéki
képviselõk távozása után a kül-
földön élõ magyar állampolgárok
szavazásának, illetve a választó-
jogból történõ kizárás részletes
szabályozásának kérdéseit tár-
gyalta. Salamon László szerint a

testület a késõbbiekben foglalhat
állást arról, hogy a külföldön sza-
vazók papír-, vagy elektronikus
alapon adják-e le szavazataikat.
Hozzátette: a jövõ évtõl életbe lé-
põ alaptörvény egyedi eseté nyil-
vánítja a választójogból történõ
kizárást, ami számos eljárási kér-
dést vet fel a bíróságok számára,
hiszen a jelenlegi alaptörvény ál-
talánosságban fogalmazva vonta
meg a szavazati jogot.

Áder János, a választójogi re-
form kidolgozásának koordinálá-
sával megbízott európai parla-
menti képviselõ szombaton jelen-
tette be, hogy a Fidesz elnöksége
egyfordulós és vegyes országgyû-
lési választási rendszert javasol,
amelyben az egyéni kerületi és az
országos listás mandátumok ará-
nya nagyjából azonos lenne. 

ÚMSZ

Az ellenzéki Zöldek pártja
tegnap megerõsítette, hogy jo-

gi úton kívánja megtámadni a
Merkel-kormány azon döntését,
amelynek alapján Németország
kétszáz Leopard típusú harcko-
csit szállít Szaúd-Arábiának.
Claudia Roth pártelnök egy inter-
júban nem csupán a fegyverszállí-
tás tervét bírálta, hanem elítélte
azt is, hogy a konzervatív-liberális
koalíció az ügylettel kapcsolatban
teljes hallgatásba burkolódzik, és
még a parlamentet sem hajlandó
tájékoztatni. „A Bundestag ilyen
méretû lebecsülésére, illetve a po-
litikai kultúra ilyen mértékû láb-
bal tiprására a háború utáni Né-
metországban még nem volt pél-
da” – vélte a pártelnök. A rendkí-
vül éles ellenzéki tiltakozások el-
lenére a kormány hajthatatlan, és
a Der Spiegel címû hetilap értesülé-
se szerint hamarosan meg is kez-
dõdhet az elsõ „tétel” leszállítása.
Bár az elmúlt hét végén Guido
Westerwelle külügyminiszterrel
és Thomas de Maizière védelmi
miniszterrel az élen több vezetõ
politikus állt ki a szaúdi fegyver-
szállítások mellett, a hamburgi
hetilap úgy értesült: a kormány-
koalícióban távolról sincs kon-
szenzus az ügyben és legfõképp
kommunikációs kezelését illetõ-
en. A kormány kezdettõl fogva
arra hivatkozott, hogy a fegyver-
szállításról a nemzetbiztonsági
tanács döntött, és e testület dön-
tései mindig is titkosak vol-
tak. Ugyancsak a Der Spiegel szá-
molt be arról, hogy Afganisztán
is harckocsikat kért Németor-
szágtól. A kéréssel személy sze-
rint Hamid Karzai elnök állt elõ,
aki a hírek szerint Marder típusú
harckocsikat kért volna. A védel-
mi minisztérium egyelõre erõs
fenntartásokat táplál az esetleges
szállításokkal kapcsolatban – írta
a Der Spiegel. 

Fegyverszállítási

botrány tört ki

Az elsõ alkalommal rendezte meg a Kárpát-me-
dencei Magyar Nyári Egyetemet a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem. A július 10-tõl 18-
ig tartó programokra Erdélybõl, Kárpátaljáról, a
Felvidékrõl és a Délvidékrõl érkeztek magyar ajkú
fiatalok. A felsõoktatási intézmény tájékoztatása

szerint a nyári egyetemnek az a célja, hogy a hall-
gatók anyanyelvükön vehessenek részt a kifejezet-
ten nekik szervezett szakmai képzésben – ezzel is
erõsítve nyelvi integritásukat –, és a sokszínû kultu-
rális programnak köszönhetõen bepillantást nyer-
hessenek a magyar fõváros pezsgõ diákéletébe.

Budapesti nyári egyetem Kárpát-medencei magyar fiataloknak

Áder János javaslata szerint egyfordulós és vegyes lenne a választás

Gy. Z.

Robbanássorozat következett
be Ciprus egyik támaszpont-

ján, tizenkét halálos áldozatot és
hatvankét sebesültet követelve. A
Mari nevû tengerészeti bázis ro-
mokban hever. A sziget legfonto-
sabb erõmûve is súlyosan megsé-
rült. A nicosiai kormány úgy véli,
hogy baleset történt, mivel esetle-
ges szabotázsakcióra semmi jel
nem mutat. A pontos okot ugyan-
akkor még nem tudják. A robba-
nás következtében a sziget nagy
részén áramkimaradások voltak,
és a larnacai, valamint a paphosi
repülõtér forgalma is akadályoz-
tatva volt. Fennakadások voltak a
vízellátásban, mivel számos sóta-
lanító berendezés mûködése meg-
szûnt. A robbanásban az egész tá-
maszpont, továbbá az erõmû, va-
lamint a környezõ épületek, ta-
vernák és a strandon lévõ bárok
megsemmisültek, illetve súlyosan
megsérültek. 

A hatóságok hosszabb távra
szólóan feltételezik, hogy gondok
lesznek a közszolgáltatásokkal. A
kiesett erõmû ugyanis a sziget
áramigényeinek mintegy a felét
látta el, s az ellátás most két ki-
sebb berendezéstõl függ. A fõvá-
rosban, Nicosiában és a legna-

gyobb kikötõvárosban, Larnacán
bevezették a csapví adagolását:
átmeneti ideig csak kétnaponta
lesz szolgáltatás, akkor is csak ti-
zenkét órán át.

„Hatalmas megrázkódtatás ez
a számunkra” – jelentette ki
Dimitrisz Krisztofiasz, az ország
elnöke, miután meglátogatta a tá-
maszpontot. „Újabb fekete július
köszöntött országunkra és né-

pünkre” – utalt 1974 júliusára,
amikor egy görögországi puccsot
követõen Ankara megszállta a
szigetország északi egyharmadát.
Ciprusban tegnap három napos
állami gyászt rendeltek el.

A nemzeti gárda adatai sze-
rint a támaszponton eddig isme-
retlen okokból több éve konténe-
rekben tárolt lõszerek robbantak
fel, amelyeket Ciprus elõtt feltar-

tóztatott teherszállító hajók ille-
gális szállítmányaként foglaltak
le. A sajtó bírálata szerint a táro-
lás nem volt elõírásszerû, ezért a
védelmi miniszternek távoznia
kell. A szerencsétlenségben el-
hunyt támaszpont-parancsnok
ugyanis már korábban írásban
jelezte, hogy a konténerek meg-
sérültek és elveszítették formáju-
kat. 

Súlyos baleset Ciprus szigetén

Választójogi viszály
Kivonult az ellenzék a magyar országgyûlési vitáról

Ciprus válságos helyzetbe került. A robbanás számos épületet, szolgáltató intézményt romba döntött
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Amikor Magyarország
2004-ben tagja lett az Eu-
rópai Uniónak, és eldõlt
az is, hogy 2011-ben

Magyarország lesz az
EU soros elnöke, ez
hatalmas dolognak

tûnt. Mi, erdélyi
magyarok büszkén
és kissé irigykedve

gondoltunk anyaországi nemzettársainkra,
akiknek életére rávetül majd az a fény,
amely az Európa legfényesebb csillagává
váló ország állampolgárainak kijár az EU-
elnökség hat hónapjában. Hiszen Románia
akkor még csak álmodott arról, hogy vala-
mikor uniós tagállammá válhat, az uniós
elnökségrõl pedig még álmodni sem lehetett.
Azóta eltelt hét év, Románia EU-tag lett,
2019-ben soros elnöke lesz az Uniónak. Ro-
mániai magyar képviselõink ülnek a Euró-
pai Parlamentben, erdélyi magyarok dol-
goznak – egyre többen – Brüsszelben, min-
dennapjaink részévé vált az uniós tagság,
minden velejárójával együtt. 
Magyarországon is volt azóta két választás
és egy kormányváltás, utóbbi éppen az EU-
elnökség elõtt néhány hónappal. Az új bu-
dapesti kormánynak pedig elsõ dolga volt
megüzenni Európának: „amiként Moszk-
vától sem fogadtunk el diktátumokat, úgy
Brüsszeltõl is elvárjuk, hogy ne avatkozzon
bele a mi dolgainkba”.  
Ez a politikai nyilatkozatok szintjén muta-
tott agresszív euroszkepticizmus nem lany-
hult az EU-elnökség idején sem, amelynek
elsõ három hónapját teljesen beárnyékolták
a magyar kormánynak a hazai demokrácia
gyengítésére irányuló belpolitikai lépései: a
médiatörvény – amelynek életbe léptetése
igen szerencsétlenül esett egybe az EU-
elnökség kezdetével –, az alkotmánymódosí-
tás, a nyugdíjalap államosítása, a bankadó
bevezetése. A soros elnökség jelentõs része
így azzal telt el, hogy Budapest védte a
mundért Brüsszelben, és hadakozott az eu-
rópai közvéleménnyel, sajtóval, bal- és jobb-
oldallal. (Otthon ugyanis a parlamenti két-
harmad és a média letérdepeltetése gyakor-
latilag ellenfelek nélkül hagyta Orbánékat.)
Közben persze az EU-elnökség gyakorlati
teendõivel megbízott magyar szakértõk
csöndben tették a dolgukat, és érdemeiket az
sem kisebbíti, hogy a magyar soros elnökség
egyik kiemelt célja – Románia schengeni
csatlakozása – kútba esett. Nem rajtuk
múlt. Mint ahogyan az sem rajtuk múlt,
hogy a politikai térben tovább folyt a pofoz-
kodás, a „kokik” és „sallerek” osztogatása
Budapest és Brüsszel között, Orbán Viktor
és az Európai Parlament között.
Most, hogy lejárt ez a tumultusos hat hó-
nap, Európa fellélegzett. Letette a palástot a
pap, aki Európa templomának szószékérõl
azt hirdette, hogy nincs is isten, s hogy az
Európai Ige hamis próféták koholmánya.
És aki a nemzetféltés bálványainak imáda-
tára buzdította híveit. 

Bálványimádók 
Európában

Salamon 
Márton László

Hírösszefoglaló

„Ezt ugyan senki nem ismeri
el, ám Románia más uniós

országokat egy évvel megelõzve
hozta meg a válságellenes intéz-
kedéseket” – ezekkel a szavakkal
fogadta tegnap hivatalában
Traian Bãsescu az Európai Bi-
zottság alelnökét. A román ál-
lamfõ többek között az európai
gazdasági helyzetrõl tárgyalt
Nellie Kroes digitális politikáért
felelõs uniós biztossal. Bãsescu
szerint Románia állapota stabili-
zálódott, és többé már nem a fo-
gyasztás az ország gazdasági nö-
vekedésének motorja. „Ez már a
múlté” – jelentette ki az államfõ

a Tãriceanu-kormány mandátu-
mára utalva, amikor az ország
hétszázalékos gazdasági növeke-
dést ért el, amit azonban a szak-
emberek elsõsorban a fogyasztás
megélénkülésével magyaráztak.
A tárgyaláson Nellie Kroes arról
beszélt, miként járulhatnak hoz-
zá a digitális politikák a gazdasá-
gi növekedéshez.

Az Európai Bizottság alelnö-
két fogadta tegnap hivatalában
Emil Boc is. A román miniszter-
elnök arról biztosította Nellie
Kroest, hogy Románia támogat-
ja a roamingdíjak csökkentését.
Mint ismert, az intézkedést ko-
rábban az Európai Bizottság ja-
vasolta az unió tagállamainak.

Brüsszel azt szeretné elérni,
hogy 2014-ig a jelenlegi 35
eurocentrõl 24 eurocentre csök-
kenjen fokozatosan a roaming-
díj. A digitális politikáért felelõs
biztos tájékoztatása szerint a
végsõ döntést ebben a kérdés-
ben várhatóan a dán soros el-
nökség ideje alatt, jövõ év janu-
árja után hozza majd meg az
Európai Tanács. 

A kormánypalotában tartott
találkozón részt vett Valerian
Vreme távközlési miniszter is. A
tárcavezetõ ismertette a biztossal
Románia 2020-ig terjedõ infor-
matizálási stratégiáját, amely
szerinte az unió digitális politiká-
jához igazodik. 

Román lapszemle

Romániai és bulgáriai iskolások érték el a
legjobb eredményt az idei informatikai
Balkán-bajnokságon. A Besztercén meg-
rendezett vetélkedõn a két ország ver-
senyzõi egyenlõ számban nyertek érme-
ket: egy-egy aranyat, két-két ezüstöt és
egy-egy bronzot. (Adevãrul) Olcsó
meccsnek minõsítette a volt román ököl-
vívó-világbajnok, Leonard Doroftei a ro-
mán Lucian Bute és a francia Jean Paul
Mendy összecsapását. Doroftei szerint a
francia öklözõ az elvágódásáért Oscar-dí-
jat érdemelt volna, Bute pedig csak üzle-
tet lát az ökölvívásban. (Click) Havonta
több mint 25 eurót költ átlagban minden
román állampolgár szénsavas üdítõkre.
Szakemberek elõrejelzése szerint a hûsí-
tõk piaca idén kissé beszûkül, a fogyasz-
tás a tavalyi évben jelzett fejenkénti 123,6
literrõl 122,6 literre esik vissza. (Curentul)

Bãsescu: egy év
elõnyben Románia

Traian Bãsescu államfõ tegnap hivatalában fogadta az Európai Bizottság alelnökét, Neelie Kroest

Folytatás az 1. oldalról

A városi szervezet elnöke arra
utalt: korábban felmerült, hogy az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT), a Magyar Polgári Párt
(MPP), a bejegyzés elõtt álló Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) és
az RMDSZ közös polgármester-
jelöltet állítson Marosvásárhe-
lyen. „A másik három szervezet
részérõl nem fogalmazódott meg
konkrét javaslat, ezért várhatóan
felsorakoznak az RMDSZ mögé”
– magyarázta Benedek. Hozzátet-
te: mivel már korábban meg-
egyeztek abban, hogy közös jelöl-
tet szeretnének, nincs szükség
együttmûködési megállapodás
aláírására a többi magyar politikai
alakulattal. 

Kelemen Atilla, az RMDSZ
Maros megyei elnöke lapunknak
megerõsítette: a Benedek István
által felsorolt személyek valóban
számba jöhetnek polgármesterje-
löltként, ám szerinte még nem el-
döntött tény, hogy hármuk közül
kerül majd ki a végleges jelölt.
„Egyelõre nyitott ez a kérdés” –
jelentette ki. Kelemen a városi
szervezet elnökéhez hasonlóan
úgy fogalmazott: nincs szükség
együttmûködési megállapodás
aláírására a másik három magyar
szervezettel. „Mi leültünk, megfo-
galmaztuk a célt, hogy jó lenne

egy közös jelölt. De nem az a lé-
nyeg, hogy aláírunk, vagy nem
írunk alá” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a politikus.

Benedek István kijelentéseire
reagálva az EMNT Maros megyei
szervezetének elnöksége nyilatko-
zatot juttatott el a sajtónak,
amelyben kifejtik: „a közös ma-
gyar polgármesterjelölt állítása
annyira fontos cél, hogy nemcsak
a tárgyalóasztalnál van szükség
empátiára és kölcsönös tiszteletre,
hanem a nagyközönségnek szánt
mondandónk is ugyanazt a körül-
tekintést és egyenes beszédet
igényli, ami a személyes találko-
zásokon tapasztalható. Úgy tûnik
azonban, hogy az RMDSZ városi
szervezetének elnöke a sajtónak
szánt nyilatkozataiban ettõl elte-
kint”. Ugyanakkor arra is keresik
a választ, hogy Kelemen Atilla
megyei elnök és Borbély László
országos politikai alelnök szerint
helytállóak-e a városi elnök által
mondottak. 

„Sajnáljuk, hogy Benedek Ist-
ván e sajtótájékoztatón nem azt
jelentette be, hogy végre aláírja az
együttmûködési szándéknyilatko-
zatot. Az elnök úr nyilatkozási
módja és hangneme válasz arra is,
hogy miért feneklett meg eddig az
összefogást elõmozdítani hivatott
tárgyalássorozat” – fogalmaz az
EMNT megyei elnöksége. 

Jelölt-jelöltek Vásárhelyen
ÚMSZ

Hargita és Kovászna kivételé-
vel valamennyi megyében

megszereznék a szavazatok több
mint ötven százalékát a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) jelölt-
jei, ha most tartanák a választáso-
kat. Legalábbis ez derül ki az
USL-t alkotó három ellenzéki
párt által megyénként megrendelt
felmérésekbõl. A közvélemény-
kutatásokra azért volt szükség,
hogy kiderüljön, mekkora súlya
van egyenként az alakulatoknak
az USL-ben, illetve kik legyenek
azok a jelöltek, akiket az ellenzéki
szövetség támogatni fog a helyha-
tósági választásokon.

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) fõtitkára, Liviu Dragnea
szerint mindeddig harminc me-
gyébõl érkeztek be a felmérések
eredményei Bukarestbe, s el-
mondható, hogy az „USL a sza-
vazatok 60-66 százalékát kapná,
ha most lennének a választások”.
A politikus szerint az adatok nö-
vekedési trendrõl árulkodnak.
„Ha a többi megyétõl is megkap-
juk az eredményeket, országos
szinten még jobban fogunk állni”
– mondta Dragnea. Bizakodóak a
liberálisok is. A Nemzeti Liberális
Pártból (PNL) származó források
szerint az alakulat országos szin-
ten 25-27 százalékon áll. „Le-

szünk mi még harminc fölött is,
ha összesítjük az adatokat. Az
USL eredménye pedig biztos,
meghaladja a 65 százalékot” –
mondta egy neve nélkül nyilatko-
zó liberális politikus.

Az ellenzék szerint az adatok
szinte „tévedhetetlenek”, ugyanis
nagyon nagy mintán, országosan
százezer fõn végezték a felmérése-
ket, így a hibaküszöb rendkívül
alacsony. Akadnak egyébként
olyan megyék, ahol – legalábbis a
saját felméréseik szerint – az USL
valósággal tarolna: Vranceában
74, Vâlceában 72, Ialomiþában
szintén 72 százalékot szerezne az
ellenzéki pártszövetség. Ha adata-
ik valósak, akkor olyan megyék-
ben is gyõzni tudnak, amelyeket
korábban „hagyományosan” a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
uralt. Ez a helyzet állítólag Arad
és Kolozs megyében is.

Liviu Dragnea a Gândulnak azt
nyilatkozta: a helyhatósági vá-
lasztásokon a PDL „legfennebb
öt-hét” megyei tanácselnöki tiszt-
séget nyerhet el. Azt azonban még
nem tudni, mekkora az ereje az
USL-nek a fõvárosban. A buka-
resti felmérést az ellenzéki szövet-
ség utoljára hagyta, egyes forrá-
sok szerint azért, mert idõközben
eltávolították a PSD fõvárosi szer-
vezetének élérõl Marian Vanghe-
lie kerületi polgármestert. 

A megyékben is tarol az USL

Fotó: presidency.ro

ÚMSZ

Ma hallgatja meg az Aszta-
los Csaba vezette Országos

Diszkriminációellenes Tanács
(CNDC) Tõkés László panaszát
a ªtefan cel Mare hetilap ellen.
Mint ismert, a romániai vasútvo-
nalakon terjesztett kiadvány ko-
rábban az Európai Parlament al-
elnökének meggyilkolására buz-
dított. A lap május 1-jén megje-
lent számában írt az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnökérõl,
idézve Tõkésnek egy korábbi
nyilatkozatát, miszerint „a ma-
gyarok nem jövevények Erdély-
ben, hanem elvesztették hazáju-
kat/országukat”. A cikk szerzõ-
je, Florin Bucovianul ezt az or-
szág „meggyalázásának” nevez-
te, felszólítva a „bozgor” Tõkést,
hogy költözzön Magyarország-
ra, ha nem tetszik neki valami.
„Hát senki sincs ebben az or-
szágban, aki golyót eresztene en-
nek a hazaárulónak a fejébe?” –
tette fel a kérdést a szerzõ. A
ªtefan cel Mare hetilapot a Vocea
ceferistului címû kiadvánnyal
együtt terjesztik a vasútvonala-
kon. A Román Vasúti Társaság
(CFR) azonban azt állítja, nincs
közük a lapokhoz. A személyze-
ti részleg szóvivõje korábban a
Krónikának azt nyilatkozta, nem
kötöttek együttmûködési megál-
lapodást egyik kiadvánnyal sem,
így minden bizonnyal törvényte-
lenül terjesztik ezeket. A szóvivõ
azt ígérte, a jövõben „elejét ve-
szik az illegalitásnak”, s akadá-
lyozni fogják a lapok terjesztését.
Tõkés Lászlót Kincses Elõd
ügyvéd képviseli a mai tárgya-
láson. Az EP alelnöke koráb-
ban egy nagyváradi sajtóérte-
kezletén az eset kapcsán nehez-
ményezte, hogy az állami vas-
úttársaság járatain minden to-
vábbi nélkül, senki által sem za-
vartatva lehet terjeszteni ilyen-
fajta uszító anyagokat. 

Asztaloséknál

a Tõkés-ügy



Bogdán Tibor

Az utóbbi két évtized
leggyengébb érettségi

eredményei természetszerû-
en kerültek szóba a maros-
fõi EU-táborban, ahol a ro-
mániai magyar oktatási
szakemberek fejthették ki
véleményüket mindennek
kapcsán. 

Ébredõ 
pedagógustársadalom

A Romániai Közoktatási
Minõségbiztosító Ügynök-
ség szakértõje, Farkas Zoltán
a motiváció alacsony szintjé-
vel magyarázza a sikertelen
vizsgák nagy számát. Követ-
keztetését a tavalyi érettségit
követõ tapasztalatokra ala-
pozza, mikor is a testület
szakértõi minden olyan isko-
lát felkerestek, ahol 30 száza-
lék alatt maradt az átmenési
arány. Vizsgálódásaik ered-
ményeit jelentésben terjesz-
tették az oktatási tárca elé. 

Farkas szerint komoly
gondot jelent az is, hogy az
oktatás Romániában nem a
kulcskompetenciák köré
épül, a diákot nehéz rávenni
olyan tantárgyak elsajátításá-
ra, amelyekre soha nem lesz
szüksége. „Egy, mondjuk,
villanyszerelõnek, szakács-
nak vagy pincérnek készülõ
gyermeknek miért kell hogy
integrálszámítást tanulnia?”
– tette fel a kérdést, egyben
azt is leszögezve, hogy az ok-
tatás gondjainak orvoslásá-
hoz nem annyira pénzre,
mint inkább politikai akarat-
ra lenne szükség. 

Még sötétebben látta az
oktatásban kialakult helyze-
tet Szõcs Domokos, a Ki-
sebbségi Oktatási Fõosztály
vezérigazgatója, aki szerint
még a mostani, katasztrofá-
lisan rossz érettségi eredmé-
nyeknek is örülnünk kell,
mivel még azok sem fedik a
teljes valóságot. A mostani
erõpróbán csupán az tör-
tént, hogy a pedagógustár-

sadalom ráébredt, a további-
akban nem akar szabályta-
lan játékot folytatni, és ab-
ban bízik, hogy ily módon
visszanyerheti korábbi meg-
becsülését. 

Miért jobbak 
a magyar diákok? 

A romániai magyar okta-
tási szakértõk természetsze-
rûen kitértek arra kérdésre is,
hogy a magyar tanulók miért
teljesítettek mintegy 20 szá-
zalékkal jobban az érettségin
román kollégáiknál? Míg a
sikeresen teljesítõk országos
átlaga 44 százalékos, addig a
magyar diákok 65-67 száza-
léka ment át a vizsgán. 

Pásztor Gabriella oktatási
államtanácsos a magyaráza-
tot abban látja, hogy az
anyanyelvû vizsgán szerzett
jegy sokat javított az általá-
nos osztályzaton, amit Ki-
rály András oktatási állam-
titkár is megerõsít, hozzáté-
ve: a részleges adatok alap-

ján a magyar tanulók való-
ban anyanyelvbõl teljesítet-
tek a legjobban, de jó ered-
ményeket értek a választott
tantárgyak esetében is.
Mindebben szerepe van a
magyar oktatás hagyomá-
nyainak is, hiszen a magyar
anyanyelvû iskolákban a pe-
dagógus jobban odafigyel
diákjaira, nemcsak tanítja,
de neveli is osztályát. Azt
viszont érdekes adatnak
tartja, hogy egyetlen ma-
gyar diák sem kapott tízest
az érettségin.

Pásztor cáfolja, hogy a
vizsgákon alkalmazott figye-
lõkamerák stresszelték volna
a diákokat, hiszen a mai fia-
talok már régóta hozzászok-
hattak a webkamerákhoz,
biztonsági okokból számos
iskolában mûködik már
ilyen megfigyelõ rendszer. A
kamerák most legfeljebb
csak a csalni kívánókat za-
varták meg. Az nem elfogad-
ható érv, hogy a kamerák
nélküli iskolában több eset-
ben is jobbak voltak az ered-
mények, errõl ugyanis nem
készült még hivatalos statisz-
tikai felmérés, aminthogy azt
sem tudni pontosan, hány
oktatási intézményben sze-
reltek fel kamerákat kizáró-
lag az érettségi vizsga miatt.

Leleplezõdött 
a megszépített világ

Van, aki voltaképpen üd-
vözli a siralmas érettségi
eredményeket; Papp Z. Atti-
la oktatáskutató szerint pél-
dául azok végre leleplezték a
„közoktatás megszépített vi-
lágát”, jó esélyt nyújt arra,
hogy a társadalom szembe-
nézzen azzal, hogy valójá-
ban mi is történik az iskolák-
ban. A vétkeseket nem lehet
egyértelmûen megnevezni, a
kialakult helyzetért igen sok
tényezõ felelõs, a bûnbakke-
resés pedig nem vezet ered-
ményre. Az tény, hogy a
mostani kudarc nem megle-
põ: a PISA-eredmények
ugyanis immár több mint tíz
esztendeje jelzik, hogy Ro-
mániában a 15-16 évesek
kompetencia szempontjából
európai szinten a kullogók
közé tartoznak. Arról nem is
beszélve, hogy a tavalyi
érettségit is csak a jelentke-
zõk kétharmada vette sikere-
sen, ami komoly figyelmez-
tetés kellett volna hogy le-
gyen. Az sem titok, hogy ko-
rábban az érettségi diplomát
már 150 euróért meg lehetett
vásárolni.

A rossz érettségi eredmé-
nyekre azonban egyelõre

nincs mindenki által elfo-
gadható, konkrét magyará-
zat. Az viszont már most
biztos, hogy mindenképpen
vissza kell állítani a tanulás
és az oktatás presztízsét, az
iskola hitelét. Ugyanakkor
bizonyos fokú szelekcióra
is szükség van, nem köte-
lezhetõ minden diák a 12
osztály elvégzésére. Király
András szerint azt is figye-
lembe kell venni, hogy a
korábbi szakminiszter, Eca-
terina Andronescu meg-
szüntette a szakiskolákat,
így ennek az oktatási for-
mának a hiányában, a gyer-
mekek bekerültek a líceum-
ba. Márpedig az elsõ ilyen
generáció éppen most érett-
ségizett. 

Ugyanakkor valamilyen
módon különbséget kellene
tenni a szaklíceumokban, il-
letve az elméleti líceumok-
ban letett érettségi között,
azaz ajánlatos lenne beve-
zetni a többszintû érettségit.
Nem lehet ugyanis egyenlõ-
ségjelet tenni a magas szintû
oktatást folytató fõgimnázi-
um, illetve a mûszaki líce-
um közé, hiszen utóbbiban
a diák szakmát is tanul. A
trend világszerte a differen-
ciált érettségi bevezetése –
szögezte le Király. 
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Érettségi: lehet még rosszabb is?
Az érettségi vizsgán elbukott iskolások magas részaránya
egyben az oktatási rendszer bukását is jelenti. Az érettsé-
gi eredmények tehát nem csupán reálisak, de lehet, hogy
még mindig nem fedik a teljes valóságot – vélik romániai
magyar oktatási szakemberek.

Gy. Z.

Tízezrek ünnepelték az
új dél-szudáni állam fõ-

városában a függetlenség ki-
kiáltását. Az ünnepségeken
részt vett Ban Ki Mun, az
ENSZ-fõtitkára és Colin
Powell volt amerikai kül-
ügyminiszter, valamint szá-
mos ország vezetõje is. Ma-
gyarországot Hóvári János
helyettes külügyi államtitkár
képviselte.

Az 55. állam

Egyiptom ugyan késede-
lem nélkül elismerte az új
afrikai államot, de Kairóban
aggódnak amiatt, hogy
ezentúl újabb országgal kell
majd osztozni a Nílus ví-
zén. A vízkészletek felosztá-
sát ugyanis még a gyarmati
idõkben jelölték ki. A mu-
zulmánok lakta északon
örülnek, hogy megszaba-
dultak a keresztény többsé-
gû déltõl. „Éppen ideje volt,
hogy különváltak. „A ke-
resztények nélkül most vég-
re mi is megvalósíthatjuk az
igazi függetlenségünket” –

mondta Musztafa el-Tajeb
radikális vezetõ az északi
Karthúmban. Szudán elnö-
két, Omar el-Basírt egyéb-
ként az ENSZ háborús bûn-
cselekményekkel vádolja, és
bár nem örvend délen nagy
népszerûségnek, maga is
megjelent a függetlenség ki-
kiáltásán rendezett ünnep-
ségen. Dél-Szudán függet-
lenségét huszonkét éves vé-
res polgárháború elõzte
meg, míg végül idén január-
ban a déli országrész lakói
népszavazáson elsöprõ
többséggel döntöttek a kü-
lönválás mellett. A Szudán-
ból megállapodás alapján
kiszakadt Dél-szudáni Köz-
társaság a világ 196. és Afri-
ka 55. önálló országa, és ha-
marosan az ENSZ 193. tag-
állama lesz.

James Wanni Igga, a par-
lament elnöke helyiek tízez-
rei és nagyszámú külföldi
vezetõ jelenlétében, ünnepé-
lyes szertartás keretében je-
lentette be hazája független-
né válását. „Mi, a nép de-
mokratikusan választott
képviselõi ezennel kinyilvá-
nítjuk, hogy Dél-Szudán

független és szuverén ál-
lam” – hangzott el a parla-
menti elnök által felolvasott
proklamációban. Nem sok-
kal a függetlenség kikiáltá-
sát követõen Salva Kiir le-
tette a dél-szudáni államfõi
hivatali esküt.

„Boldog 
születésnapot!”

Barack Obama amerikai
elnök ugyanezen a napon
bejelentette, hogy az Egye-
sült Államok is független ál-
lamként ismeri el Dél-Szu-
dánt. Ehhez hozzátartozik,
hogy már elõdje, George W.

Bush elsõ külügyminisztere,
Colin Powell is sokat tett a
dárfúri vérengzések megállí-
tásáért és az országrész füg-
getlenségéért. A washingto-
ni Fehér Ház által kiadott
közleményben Barack Oba-

ma elnök azt írta: „A dél-
szudáni nép oly sok harcát
követõen az Egyesült Álla-
mok üdvözli az új állam
megszületését.”

A függetlenség kikiáltásá-
nak napján Juba belvárosá-
ban katonák és civilek höm-
pölyögtek az utcákon, a rek-
kenõ hõség dacára egyesek
táncra perdültek, mások do-
bokat vertek. Amikor az
órák elütötték az éjfélt, az új
ország elsõ napján üdvrival-
gásban törtek ki az embe-
rek, az autók vadul tülköl-
tek, ismeretlenek egymás
kezét szorongatva kívántak
egymásnak „boldog szüle-
tésnapot”, és a tûzijáték fé-
nye bevilágította az eget a
fõváros felett.

Még jön 
az osztozkodás

A régóta várt függetlenség
elérése azonban a bizonyta-
lanság új korszakát nyitja
meg a mélyen alulfejlett, ám
hatalmas kõolajkinccsel
rendelkezõ országban. A
620 ezer négyzetkilométer
kiterjedésû, 8–10 millió la-
kosú Dél-Szudán Afrika ed-
dig legnagyobb kiterjedésû

országának az egyharma-
dán alakul meg, a kõolajnak
(az ismert készlet 6,7 milli-
árd hordó) viszont a három-
negyede kerül a birtoká-
ba. A két utódállamnak
ezért még döntenie kell az
osztozkodásról, továbbá
Szudán 40 milliárdos állam-
adósságának megosztásá-
ról, az eddig 80 százalékban
meghúzott határvonal pon-
tos kijelölésérõl, a vitatott
Abyei hovatartozásáról, ké-
sõbb pedig a Nílus vízének a
megosztásáról is.

Az ENSZ fõtitkára Jubá-
ban annak a meggyõzõdésé-
nek adott hangot, hogy Dél-
Szudán hamarosan a világ-
szervezet új, 193. tagállama
lesz. A dél-szudáni kor-
mány várhatóan a függet-
lenség hivatalos kinyilvání-
tása után azonnal átadja
Ban Ki Munnak az ENSZ-
tagságra vonatkozó felvételi
kérelmet, amelyet a Bizton-
sági Tanács már szerdai ülé-
sén elfogadhat és továbbít-
hat a Közgyûlésnek, amely
másnap már meg is szavaz-
hatja az erre vonatkozó ha-
tározatot, s így Dél-Szudán
már július 14-én az ENSZ
tagjává válhat. 

Dél-Szudán, a világ legfiatalabb állama
A világ legfiatalabb országa Dél-
Szudán. Függetlenségét elõször a
szomszédos Szudán ismerte el,
amelybõl népszavazás útján kisza-
kadt, majd Egyiptom. Néhány órá-
val késõbb Barack Obama amerikai
elnök is bejelentette, hogy az Egye-
sült Államok köszönti a függetlensé-
gét kivívott új nemzetet. 

A bukaresti külügyminisztérium üdvözöl-
te a július 9-én függetlennek kikiáltott Dél-
Szudán létrejöttét, és elismeri az új afrikai
ország szuverenitását. A hazai diplomácia
által kibocsátott közlemény szerint Romá-
nia szoros kapcsolatokat ápolna az újon-
nan létrejött országgal. A román külügyi
közlemény emlékeztet arra is: a független-
ség kikiáltása annak a 2005-ben kötött bé-

keegyezménynek az eredménye, amely
véget vetett az Észak- és Dél-Szudán kö-
zött már fél évszázada éve zajló, több mil-
lió áldozatot követelõ, véres polgárhábo-
rúnak. Az egyezmény egyébként mind a
szudániak, mind a nemzetközi szerve-
zetek által korrektnek és szabadnak elis-
mert népszavazás eredményének értelmé-
ben született.

Románia elismeri Dél-Szudán függetlenségét és szuverenitását



Olvasom az egyik, többségi tulajdonost
váltott erdélyi magyar lapcsaládban a felte-
hetõen Budapestrõl leküldött, óriásfotóval
együtt kétharmad oldalnyi terjedelmû,
szerzõ nélküli írást. Az újságírás elméleté-
ben öthasábosnak nevezik az egész oldalt
átfogó címet, még akkor is, ha a mondat
most éppen négy fölött díszeleg. „Szombat
este a Duna Televízió volt a legnézettebb.”
Hogy melyik szombat este, az nem derül ki
a csatorna hírnevét fényesíteni igyekvõ
szövegbõl, dehát minden bizonnyal saját
hiányosságom és veszteségem, hogy nem
láttam az ukrán Vladimir Klicsko és a brit
David Haye Hamburgból közvetített, nézõ-
csúcsot döntõ nehézsúlyú világbajnoki
ökölvívó mérkõzését, amelyet a magyaror-

szági kereskedelmi tévécsa-
tornákat is megelõzve kö-

zel egymillió-százötve-
nezren néztek végig vagy

legalábbis pillantottak
rá. Különösképpen ör-
vendtem a vezérigazgató
magyar nyelv szépségé-
ben megfogant magyará-
zatának: még egy olyan,

speciális küldetésû és

a nívólécet magasra tevõ csatorna is, mind
a Duna Televízió, elbírja a zenés showmû-
sort és a kurrens sporteseményt, hiszen a
teljes embert akarják a mûsoraikon keresz-
tül láttatni, aki a kultúra számos szegmen-
se iránt érdeklõdik. A hasonló mondatok-
ban az anyanyelv védelmének lelkes és ön-
zetlen erdélyi magyar har-
cosai a román nyelv vagy
a globalizmus hatásait vél-
nék felfedezni, pedig ha-
talmasat tévednének. Az
írás szerint ugyanis, a Du-
na TV-hez méltóan, erõtel-
jes nemzeti vonása volt a
közvetítésnek, hiszen a boksztörténelmi
csatát „öt kontinens magyarsága” tekintet-
te meg.
Õszintén sajnálom, hogy a maradék sok-
millió magyarral együtt én is kimaradtam
az öt kontinens magyarságából. De mégis
van valami, ami a javamra írható.
Június végének egyik reggelén például rá-
kattintottam a Duna Tv csatornájára, és
nagy örömmel olvastam az éppen megjele-
nõ szalagcímet: indul a síszezon. Gondol-
tam, hogy a dubai sivatagi vagy tengeri
mûhavon, netán az Északi- vagy Déli-sar-

kon, de azonnal kiderült, hogy tévedtem.
Öt kontinens magyarságának a legnevesebb
magyar síszakember magyarázta el, ho-
gyan kell a magyarországi télben, megfele-
lõ izommunkával, kisebb és nagyobb ívek-
be belelendülni a bukás kockázata nélkül.
Néhány nap múlva pedig megállított egyik,

meglehetõsen távoli isme-
rõsöm az utcán és megkér-
dezte: nem csalt a szeme,
jól látta, hogy aznap reg-
gel, amikor már mifelénk
is kezdett égni a kopár szík
sarja, karácsonnyal kap-
csolatos népszokások tele-

fonos beküldésére buzdították a nézõket a
kedves és aranyos mûsorvezetõk? 
Bizony jól látta – válaszoltam. De ne ag-
gódjon, nem hibbant meg. A hiba valószí-
nû a készülékében van. Tévéje ugyanis régi
és levágja a széles képformátumokat, így
nem tudja elolvasni, hogy ismétlés. Követ-
kezésképpen a megoldás nem az, hogy a
mûsortervezõk és szerkesztõk átnézik, mi
az, amit nyáron ismételni illik vagy sem,
hanem az erdélyi magyar nézõknek LCD-
es, LED-es, plazmás vagy ki tudja, milyen
képernyõs készülékeket kellene vásárolni-

uk. Azokon jobban látszik a Kívánságko-
sár is, amely szintúgy ismétlés, csakhogy
agyafúrtabb: zenés félshow-mûsor kereté-
ben készen álló, a kultúra számos szeg-
mensét ötvözõ videoklippeket olvaszt össze
speciális, kurrens üzenetekkel, hogy maga-
san tartsa a nívólécet a nézettséggel egye-
temben. Amint azt erdélyi helyi magyar te-
levíziók tették másfél évtizeddel ezelõtt.
Amikor átvételekkel, ismétlésekkel, videok-
lippekkel – de valamiképpen olcsón és
megideológizálás nélkül – ki kellett tölteni
a mûsoridõt.
Csakhát szegény dunások hogyan is lenné-
nek képesek éppen most megkülönböztetni
a négy évszakot, hiszen a kirúgásoktól még
a magyarországi hõségriadókban is rázza
õket a hideg. 
Vajon errõl a médiatörténeti bokszmeccsrõl
miért nem lehet egyetlen tájékoztató szót
sem olvasni az Erdélybe leküldött üzene-
tekben? És egyáltalán: miért kell öt konti-
nens magyarságát meghagyni abban a tév-
hitben, hogy aki a hatalom szempontjából
nem o.k., az a jelenlegi médiaringben k.o.?
Pedig lehet, hogy nem így van. A Duna jó,
csak a duma rossz. A két betû cseréjének
senki nem örülne. 

Pécuchet komoly megjelenése mély hatással volt Bouvard-ra. Rá
lehetett volna fogni, hogy parókát visel, olyannyira laposan tapad-
tak magas koponyájához fekete hajcsomói. Arca csupa profil-arc
volt, mélyen lehorgadó orra miatt. (…) Hangja erõs volt és öblös.
Fölsóhajtott: – Milyen jól volna valahol künn élni!
De, Bouvard szerint, a város környéke elviselhetetlen a kis korcs-
mák lármája miatt. Pécuchet ugyanezen a véleményen volt.
Mindazáltal kezdte már unni a fõvárost. Bouvard szintén. (…) No
de igazán, – (és Pécuchet nagyon meg volt lepve) – az utcán még
nagyobb a hõség, mint otthon, az ember lakásán!
Bouvard azt tanácsolta, hogy vesse le azt a hosszu kabátot. Hogy
mások mit szólnának? – õ bizony nem törõdnék ilyesmivel!
Egyszerre csak egy részeg ember dülöngélt végig cikk-cakkos vo-
nalban a gyalogjárón. A munkásokról kezdtek beszélni s belekeve-
redtek a politizálásba. Nézeteik egyeztek, bár Bouvard mégis
mintha kissé liberálisabb lett volna.
A kocsiut kövezetén kerekedõ porfelhõbõl vasak zörgõ zaja tört
elõ: három bérkocsi-bárka igyekezett Bercy felé, bokrétás menny-
asszony-tartalommal, fehér nyakkendõs polgárokkal, hónaljig
szoknyában csücsülõ hölgyekkel, meg vagy két-három fiatal le-
ánnyal és egy kollégistával. A lakodalmi menet a nõkre irányitotta
Bouvard és Pécuchet csevegését: frivolnak, civakodónak, fejesnek
találták õket. Mindazáltal gyakran különbek a férfiaknál; olykor
persze annál rosszabbak. Akárhogy is, jobb nélkülük élni; ami
Pécuchet-t illeti, õ agglegény is maradt.

Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet. Fordította Tóth Árpád

Ökölvívás
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Ki hinné, hogy a gazdasági-pénzügyi világválságnak
vannak egészen jó oldalai, már-már elõnyei is. Ez al-
kalommal ugyanis felszínre került jó néhány, eddig
elleplezett-elhallgatott fájdalmas igazság is. Így pél-
dául megtudhattuk, hogy létezik egy európai uniós
balkáni tagállam, amely a túlélésért küszködik, jólle-
het még három évvel ezelõtt dübörgõ gazdaságával
kérkedett. Most persze egy-kettõre kiderült, hogy
nem csupán minden látszat csal, hanem elõbb-utóbb
minden csalónak is kilátszik a lólába, és világossá
válik, hogy az illetõ ország hatóságai elleplezték a
valóságot, miszerint a „dübörgés” nem a beruházá-
soknak, a fejlesztésnek volt köszönhetõ, hanem az
anyagilag teljességgel megalapozatlanul feltornázott
fogyasztásnak, a nyakló nélküli hitelezésnek.
Aztán arra is fény derült, hogy Brüsszel minderrõl
azért nem tudhatott idejében, mert szóban forgó ha-
tóságok nem éppen a valóságnak megfelelõ adatokat
közöltek országuk gazdaságáról, költségvetésérõl az
európai uniós illetékesekkel.
Aminthogy immár az sem titok senki elõtt, hogy il-
letõ ország válságos helyzetéért mindenekelõtt a po-
litikai osztály a felelõs, amely képtelennek bizonyult
a közösségi pénzalapok legnagyobb részének lehívá-
sára, de a lehívott kisebb részt sem az ország, hanem
a pártkliensek vagyonának gyarapítására fordította.
A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Euró-
pai Bizottság által segélyként folyósított több milli-
árd eurót viszont választói táborának növelésére köl-
tötte el, sem a teljesítménykritériumok, sem a mun-
katermelékenység, sem pedig az ország valós gazda-
sági helyzete által nem indokolt, ezért megengedhe-
tetlen bér- és nyugdíjemelésekkel, egyéb juttatások
végeérhetetlen sorának ígéretével. 
És mintha mindez nem lett volna elegendõ, a szó-
ban forgó ország belsõ energiáit, erõtartalékait is el-
szívta a minden szinten elburjánzott, zsigeri korrup-
ció, a túlméretezett állami apparátus és az ezzel
együtt járó, a vállalkozói kedvet végképp elapasztó
bürokrácia.
Mivel az elõzõ kormányok mindegyike ugyanezt a
populista, egyéni-, csoport- és pártérdekeket szolgáló
politikát folytatta, azt is mondhatnánk, hogy az ille-
tõ ország most politikusainak múltbeli hibáiért is
bûnhõdik, szembenézve az elkövetkezõ évek nadrág-

szíjmeghúzó költségvetéseivel, amelyek
egyebek között az amúgy sem túl

magas életszínvonal csökkenésével,
a megélhetési gondok fokozódásá-
val, a „napi kosár” további kiürülé-

sével járnak. 
Ha nem találták volna még ki:
Görögországról van szó. Aki pe-
dig más országra gondolt – nos,

az magára vessen. 
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Vajon errõl a médiatör-
téneti bokszmeccsrõl 
miért nem lehet egyet-
len tájékoztató szót 
sem olvasni?

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször
nem hõstettek, hanem türelemjátékok.” 

Márai Sándor

Szöveg nélkül

Fõvárosi lárma

Válság – 
igazságokkal 

A nap címe. Az Antena3 csúnyán csalt az
érettségin, Adevãrul.

Magyarázat. Gyalázat, hogy meddig le-
het eljutni! Az Antena3 tévéállomás min-
den becsületét eljátszva hamis okiratot
mutatott be, amibõl az derült (volna) ki,
hogy Daniel Funeriu tanügyminisztert
(1989-ben, Franciaországban, mert ott
vizsgázott) pótérettségire kötelezték, miu-
tán a „rendes” nem sikerült neki. Lehet,
hogy a különben is elég eszelõs tévéseket
tõrbe csalta, megtévesztette egy rosszaka-
rójuk, aki a hamisított táblázatot beküld-
te, de erkölcsileg akkor sincs felmentés.
Szakmailag is minimálisan súlyos gondat-
lanság történt. Méreteiben és jelentõségé-
ben az eset hasonlít a londonihoz, ahol a
legolvasottabb lap törvénytelenül lehall-
gatott telefonbeszélgetéseket (de Murdock
„mogul” meg is szüntette azonnal, amit
Voiculescu mogulról nem tételezünk fel).
Hirtelen az jut eszünkbe: ezek a sajtóbot-
rányok vajon mennyiben befolyásolják
Adrian Severin ügyét? Amúgy, ha más
nem bünteti meg az Antena3-t, az biztos,
hogy magunk a lehetõ legsúlyosabb bün-
tetésünket mérjük rá: többé nem nézzük!
És ez független a politikai meggyõzõdé-
sünktõl!

Haddelhadd! A Gândul az ellenzéki párt-
szövetség, az USL belsõ „mega-közvéle-
mény-kutatásának” eredményeit taglalva,
a kommunizmusból ismert termésjelenté-
sek stílusát említi. Az egyes megyék re-
kordterméseit nyilván megtalálja az olvasó
a lapok politikai oldalain (példának okáért
Vrancea – 74 százalék, Buzãu és Ialomiþa
– 72–72 százalék, és „Teleorman még be
sem érkezett”!), a lényeg azonban nem ez,
hanem az, hogy: mi lesz itten?! Mi lesz, ha
a jelenlegi ellenzék – akár az RMDSZ nél-
kül! – a kétharmadosnál is nagyobb több-
séget szerez a parlamentben? És ha alkot-
mányozásban, egyéb törvényhozásban le-
koppintja a Fidesz-KDNP „naccerû ötlete-
it”? Ezért nem jó megvárni, hogy egy kor-
mány nagyon ki- meg leégjen!

A nap álhíre. Az Antena1 riporterei kimu-
tatták, hogy Felix Voiculescunak annak-
idején elsõ nekifutásból sikerült a szekun
a besúgási vizsga. 

Bogdán Tibor 
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Cs. P. T.

Két éve nem látott jelen-
ségre derítettek fényt az

Országos Statisztikai Hivatal
legfrissebb adatai: júniusban
átlagban 0,3 százalékkal
csökkentek a fogyasztói árak
az egy hónappal korábbi
szinthez viszonyítva, azaz
dezinfláció következett be.
Ennek köszönhetõen a má-
jusi 8,41 százalékos infláció
7,93 százalékra süllyedt,
amely az elemzõk legmeré-
szebb elképzeléseit is felül-
múlta, akik legfeljebb 0,2
százalékos csökkenéssel szá-
moltak.

Jótékony agrárszezon

A dezinfláció esetében az
árak szintje emelkedik
ugyan, de ez a növekedés az
idõben lassul, egyre kisebb
mértékû lesz. Jelen helyzet-
ben az élelmiszerárak 1,3
százalékkal lettek olcsóbbak,
amelyet az egyéb fogyasztási
cikkek 0,2 százalékos, illetve
a szolgáltatások 0,7 százalé-
kos drágulása kísért. Az élel-
miszerek árát a mezõgazda-
ságban most kezdõdõ beta-
karítási szezon befolyásolta
leginkább – ennek következ-

tében a zöldségek és zöldség-
konzervek 12,3 százalékkal
lettek olcsóbbak. Ezen belül
is legnagyobb mértékben a
krumpli ára csökkent (két
százalékkal), de említésre
méltó az árzuhanás (0,24
százalék) a tej és tejtermékek
esetében is, különös tekintet-
tel arra, hogy ezek a cikkek
jelentõs helyet foglalnak el a
fogyasztói kosárban. Május-
hoz képest ugyanakkor két
százalékkal többet kellett fi-

zetnünk múlt hónapban a te-
lekommunikációs szolgálta-
tásokért, akárcsak a légi köz-
lekedésért.

Júliusban kiderül

Nagy Ágnes, a Román
Nemzeti Bank (BNR) igaz-
gatótanácsának tagja la-
punk kérdésére válaszolva
„jó irányba mutatónak” ne-
vezte a pénzhígulás júniusi
lassulását. „Ilyen régen nem

volt” – magyarázta.  Szerin-
te a mutatók múlt havi ala-
kulása segítheti a jegyban-
kot abban, hogy elérje idei
inflációs célkitûzését. Hang-
súlyozta azonban, hogy eb-
ben a tekintetben júliusi inf-
lációs adatok lesznek majd
mérvadóak. „Július végén
derül ki, hogy – ahogy mi
szoktunk fogalmazni – ki-
megy-e az inflációból az
úgynevezett fiskális inflá-
ció” – jelentette ki. Magya-

rázata szerint a tavalyi öt
százalékos áfa emelés
(TVA) 3,4-3,6 százalékos
inflációt gerjesztett, s ez
érezteti továbbra is hatását
az árak alakulásában.

Mivel a dezinflációt a
zöldségfélék és a tejtermékek
árának mérséklése okozta,
Nagy Ágnes szerint az inflá-
ció további alakulása is
nagyban függ az idei mezõ-
gazdasági termeléstõl. A
bankszakember ugyanakkor
egy érdekességre is felhívta a
figyelmet. „Engem minden-
esetre elgondolkodtatott,
hogy az importált citrusfélék
ára sokkal jobban csökkent,
mint a hazai gyümölcsöké”
– fogalmazott.

Az év elsõ hat hónapjában
2,75 százalékkal növekedtek
a fogyasztói árak. Ennek elle-
nére Mugur Isãrescu jegy-
bankelnök június végén kitar-
tott azon álláspontja mellett,
hogy az irányadó kamat
szintjének módosítása nélkül
is tartható lesz az inflációs
cél. Mint ismeretes, a BNR
korábban kénytelen volt több
mint egy ponttal emelni az
éves inflációs küszöb mérté-
két, amelyet 2011-re 5,1 szá-
zalékban határozott meg, jö-
võre pedig 3,6 százalékban. 

Pityókából dezinflációErõsödött a frank

Történelmi csúcsot döntött
tegnap a svájci frank árfo-
lyama, miután a Román
Nemzeti Bank 3,574 lejes
hivatalos átváltást jelentett
be. Az alpesi fizetõeszköz
értéke nemcsak a lejhez, de
az euróhoz viszonyítva is
nõtt. Az uniós valuta tegna-
pi árfolyama világszinten je-
lentõsen esett amiatt, hogy
a befektetõk újabban Olasz-
ország adósságválságától
tartanak. 

Hullámzó deficit

Habár május folyamán fel-
gyorsult a kereskedelmi hi-
ány növekedése – megha-
ladva az egymilliárd eurós
szintet is – az év elsõ öt hó-
napjában 7,5 százalékkal
esett ennek mértéke 2010
hasonló idõszakához viszo-
nyítva. Az Országos Statisz-
tikai Intézet adatai szerint
az export és import közötti
különbség 3,6 milliárd eurót
tett ki, a kivitel 32 százalék-
kal, a behozatal pedig 23
százalékkal nõtt.

Visszavonulhat a Rewe

Feladhatja romániai és bul-
gáriai Penny Market és Billa
üzletegységeit, illetve átraj-
zolhatja terjeszkedési szán-
dékait a német Rewe-cso-
port, mivel piaci pozícióját
igen veszélyezteti riválisa, a
Lidl – írta a német Lebens-
mittel Zeitungra hivatkozva a
Ziarul Financiar. Az üzletek
átvételéért állítólag máris ér-
deklõdik az Enterprise
Investors befektetési alap.

Telekom-kartell?

Piacvezetõi pozíciójukkal
való visszaélés gyanújával
eljárást indított az Országos
Versenyhivatal az ország
négy legnagyobb telekom-
munikációs szolgáltatója, az
Orange, Vodafone, RCS&
RDS, Cosmote ellen. A
vizsgálat lezárultáig két év is
eltelhet, amennyiben a szol-
gáltatók hibásnak találtat-
nak, üzleti forgalmuk 0,5-
0,10 százalékát is kitevõ bír-
ságra számíthatnak.

Új Renault-cég

Renault és Nissan típusú
gépkocsik hazai forgalmazá-
sára egy új céget hozott létre
Romániában a Renault Cso-
port – írta a Mediafax a fran-
cia gyártó sajtóközleményé-
re hivatkozva. Az új vállal-
kozás ezenkívül átveszi a
kereskedelmi tanácsadás fel-
adatkörét is a mioveni-i
Automobile Dacia erre sza-
kosodott osztályától.

Olcsóbb az olaj

Közel másfél dollárral esett
tegnap az irányadó Brent
olaj ára, amelynek hordója
most már 117 dollárnál ol-
csóbbá vált – adta hírül a
Reuters. A fekete olaj árának
alakulását befolyásolta,
hogy június folyamán több
mint 11 százalékkal csök-
kent Kína olajigénye. 

Röviden

Az infláció lassulása júniusban az élelmiszerek árcímkéin volt leginkább „tettenérhetõ”

Digitálisan „szûztelenítené”
Romániát az Európai Unió
Salamon Márton László

Aggasztónak nevezte
Neelie Kroes, az Európai

Bizottság alelnöke azt, hogy
Romániában a polgárok
több mint felének nincs inter-
nethozzáférése. Kroes teg-
nap a Románia Digitális Me-
netrendje címû, Bukarestben
szervezett konferencián vett
részt, ahol elmondta: Euró-
pának – és ezen belül Romá-
niának különösen – lépése-
ket kell tennie a szélessávú
internethozzáférés kiterjesz-
tésében. 

Az Európai Bizottság alel-
nöke, aki egyben a digitális
menetrendért felelõs EU-biz-
tosi tisztet is ellátja, beszédé-
ben kifejtette: az internet
megjelenése megváltoztatta
az emberek életét, nemcsak
gazdasági, hanem szociális
szempontból is. Kroes meg-
fogalmazása szerint az Euró-
pa 2020 Stratégia célja, hogy
a „digitális szûzek” (az ala-
csony jövedelmû, kevéssé is-
kolázott, elsõsorban falusi
környezetben élõ polgárok)
jelenleg 26 százalékos euró-
pai arányát 15 százalék körü-
li értékre csökkentse. Mint
hozzátette, Romániában ez
az arány 54 százalékos, ami
azt jelenti, hogy a román kor-
mány elõtt nehéz feladat áll
azoknak a polgároknak a fel-
zárkóztatásában, akik – kü-
lönbözõ okokból – lemarad-
tak a digitális kompetenciák
tekintetében.

Valerian Vreme távközlési
miniszter a konferencián ar-
ról beszélt, hogy Romániá-

nak 84 millió eurót kitevõ le-
hívható uniós alap áll rendel-
kezésére az infokommuniká-
ciós szempontból „fehér fol-
tokként” számon tartott vidé-
kek internetes lefedésére.
Vreme szerint ezzel az ösz-
szeggel lefedhetõ lenne az
összesen 3648 beazonosított
„fehér folt” mintegy kilenc-
ven százaléka.

Moldován József távköz-
lési államtitkár a konferencia
moderátoraként bejelentette:
a Tudásalapú Gazdaság kor-
mányzati projekt 225 telepü-
lés részvételével folytatódik,
amelynek keretében a táv-
közlési tárca együttmûködési
egyezményt kötött az okta-
tásügyi minisztériummal. Az
államtitkár arról is tájékozta-
tott, hogy az anyakönyvi hi-
vatalok informatizálását
szolgáló kormányzati projekt
is „egyenesbe került”: világ-

banki finanszírozással várha-
tóan két éven belül az anya-
könyvi adatokat elektronikus
adatbázis tartalmazza majd,
amint azt a Romániára vo-
natkozó Digitális Menetrend
is elõírja. 

Moldován szemléletváltást
kért a rendezvényen résztve-
võ hazai és nemzetközi szá-
mítástechnikai cégek képvi-
selõitõl, hogy szolgáltatások
egyszerû forgalmazóiból vál-
janak integráló tényezõkké és
a távközlési tárca partnereivé
abban a törekvésben, hogy
az országban meghonosít-
hassa az információs társa-
dalmat. Az államtitkár mél-
tatta azokat a hazai IT-vál-
lalkozásokat, amelyek nem-
csak Romániában, hanem a
határokon túl is szerzõdése-
ket kötnek, és sikeresen tesz-
nek eleget kötelezettségválla-
lásaiknak. 

Fotó: Tofán Levente

Athén és Róma is elesik?
Hírösszefoglaló

Az uniós vezetõk most
már elfogadnák, ha Gö-

rögország egy új pénzügyi
segélyprogram keretében le-
állna bizonyos kötvény-
adósságainak törlesztésével,
ha ezzel sikerülne fenntart-
ható pályára állítani a görög
államadósság-folyamatot –
írta magas rangú EU-forrá-
sokat idézve a tegnapi Fi-
nancial Times. A londoni
gazdasági napilap szerint
EU-szinten ez most vetõ-
dött fel elõször, ám nem ki-
zárt, hogy az új stratégia
egyéb adósságteher-csök-
kentõ kedvezményeket is
tartalmazna, például a
pénzügyi segítség keretében
nyújtott hitelek kamatának
mérséklését és széleskörû
kötvény-visszavásárlási
programot.

Legfrissebb hírek szerint a
görög költségvetés féléves hi-
ánya jelentõsen meghaladta
az idõarányos tervet: a defi-
cit 12,78 milliárd euró lett
10,37 milliárd helyett. A net-
tó bevétel éves összehasonlí-
tásban 8,3 százalékkal, 21,81
milliárd euróra esett, miköz-
ben Athén 25,08 milliárddal
számolt. A kiadások – nem
számítva az adósságtörlesz-
tést – 4,5 százalékkal, 33,16
milliárd euróra emelkedtek,
ami négy százalékkal halad-
ja meg a tervezettet.

Eközben európai politiku-
sok és jegybankárok is lehet-
ségesnek tartják, hogy az
adósságválság Olaszország-
ra is átterjed. A Financial Ti-
mes Deutschland úgy értesült,
a déli állam problémái már
Olli Rehn uniós pénzügyi
biztost is aggasztják, aki egy

olyan megoldást sürget,
amely lehetõvé tenné, hogy
ne kelljen minden problémás
tagállammal egyenként fog-
lalkozni. Ennek érdekében
az EU vezetõi elõreláthatóan
még a nyáron rendkívüli
csúcsértekezletet tartanak az
adósságválság ügyében. 

Olaszországgal az adós-
ságválság új dimenziót érne
el, miután gazdasága a har-
madik legnagyobbnak szá-
mít az eurózónán belül, ela-
dósodottságának mértéke
pedig a GDP 120 százalékát
éri el, 1800 milliárd eurót. A
piacok azonban attól is tar-
tanak, hogy Silvio Berlusco-
ni miniszterelnök megpró-
bálja aláásni, sõt talán távo-
zásra kényszeríteni pénz-
ügyminiszterét, Giulio Tre-
montit, aki komoly költség-
vetési megszorításokat akar
bevezetni. Tremonti úgy fo-
galmazott: ha Olaszország
elesik, vele bukik az eurózó-
na. Mindezek ellenére több
hivatalos forrásból is meg-
erõsítették, hogy Róma
pénzügyi helyzetét nem tár-
gyalták a szokásos havi
euróövezeti miniszteri
egyeztetésen, amelyet teg-
nap tartottak a mai teljes
uniós pénzügyminiszteri
ülést megelõzõen. A mai
csúcs elõtt külön megbeszé-
lést tartott Herman Van
Rompuy, az Európa Tanács
elnöke valamint Jean-
Claude Trichet, az Európai
Központi Bank (ECB) elnö-
ke, Jean-Claude Juncker lu-
xemburgi miniszterelnök, az
euróövezeti pénzügyminisz-
teri csoportjának vezetõje,
José Manuel Barroso, az Eu-
rópai Bizottság elnöke és
Olli Rehn pénzügyi biztos. 
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Moldován József (balra) szemléletváltást kért a hazai IT-cégektõl
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Röviden

Sipos M. Zoltán

Családias hangulatban
zajlott az egyetemi beirat-

kozás elsõ napja a marosvá-
sárhelyi Sapientia EMTE
koronkai épületében: az in-
tézmény munkatársai tegnap
délelõtt két irodában is vár-
ták a hallgatójelölteket, de
csak egy jelentkezõt sikerült
„rajtakapnunk” a beiratkozá-
si ívek kitöltésén. „Ma in-
kább csak érdeklõdõk jön-
nek, betelefonálnak a fiata-
lok. Abban bízunk, hogy a
következõ napokban megnõ
a beiratkozók száma” – ma-
gyarázta a felvételi admi-
nisztrációt végzõk egyike.
Ott jártunkkor a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Líceum
frissen érettségizett végzõse,
Fehér Áron mutatta be a je-
lentkezéshez szükséges irata-
it. Mint elmondta, ismerõs-
ként tér vissza az egyetem-
hez, középiskolásként már az
itt szervezett szakkör tagja-
ként barátkozott a légkörrel,
ez az élmény tette vonzóvá
számára a koronkai közpon-
tot. „Többen érdeklõdnek a
középiskolából a Sapientia
iránt, nagyon jó itt a hangu-
lat” – magyarázta a fiatalem-
ber, akit édesanyja is elkísért. 

Kollégium: 
a be nem váltott ígéret

„Sokat számít, hogy nem
kell sokat utazni otthonról
az intézményig, bár gondot
jelent, hogy az egyetemnek
nincs kollégiuma, albérletet
fogunk keresni” – magya-
rázta a szülõ, miért támogat-
ta a család a fiú intézmény-
választását. 

Palkó Réka, a marosvá-
sárhelyi Sapientia PR-
menedzsere kérdésünkre
megerõsítette, valóban gon-
dot okoz továbbra is az
egyetemi bentlakás hiánya.
„Tavaly októberben ugyan,
marosvásárhelyi látogatása
alkalmával Schmitt Pál köz-
társasági elnök úr letette a
tervezett kollégium alapkö-
vét, de pénzhiány miatt idén
az ígéretekkel ellentétben

mégsem kezdték el az épít-
kezést” – magyarázta a köz-
kapcsolatokért felelõs szak-
ember, aki bízik benne, hogy
a jövõben sor kerül a sokak
számára fontos beruházás-
ra. Bár a kollégium építése
még el sem kezdõdött, az
egyetem igyekszik gondos-
kodni diákjairól: a hallgatók
elszállásolásáról szerzõdést
kötöttek a katolikus és a re-
formátus egyház több intéz-
ményével, így a Deus
Providebit házzal és a Bod
Péter diakóniai központtal
is. Palkó Rékától megtud-
tuk: a hallgatók fele-fele
arányban érkeznek a Szé-
kelyföldrõl és Marosvásár-
hely vonzáskörzetébõl. 

Nagyobb 
állami támogatás

A közkapcsolati referens
tájékoztatása szerint az el-
múlt években a humán sza-
kok számítottak divatszakok-
nak, de félõ, hogy az idei
érettségi eredményei miatt
ezeken is csökken idén a be-
iratkozók száma. Újdonság
azonban, hogy a következõ
tanévben a fordító-tolmács
szakon meghirdetett ötven
helybõl húsz államilag támo-

gatott. Ennek azért van jelen-
tõsége, mert itt a Sapientia
többi szakán érvényes évi
400 eurós tandíj helyett 750
eurós „iskolapénzt” számíta-
nak fel, tehát jelentõs kiadás
alól mentesül az, aki az álla-
milag támogatott helyekre
nyer felvételt. További újdon-
ság, hogy az itt folyó pedagó-
giai képzés megszûnik, he-
lyét az egészségügyi szakpo-
litikák és szolgáltatások szak
váltja fel. Az egyetemi beirat-
kozás július 17-ig tart, az
eredményeket július 19-én te-
szik közzé.

PKE: a bõség zavara

A nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem július
20-ig várja a beiratkozókat.
Az immár akkreditált PKE
az idei évben 16 alapszakra
hirdet felvételit, 620 helybõl

259 tandíjmentes. A PKE-n
a humán tudományok ked-
velõi magyar, angol, román
és német nyelvet tanulhat-
nak. „Személyre szóló” fog-
lalkozást, szakkollégiumi el-
látást, külföldi ösztöndíjakat
ígérnek az intézmény mû-
ködtetõi a filozófia szakra je-
lentkezõknek, a felvételi is-
mertetõben pedig arra is ki-
térnek, hogy ezen a szakon
lehetõség nyílik a „szövegér-
tési képességek” fejlesztésé-
re. Ugyancsak a PKE-n lehet
szociális munkás szakra je-
lentkezni, továbbá „gyakor-
lati munkatapasztalatot” ígé-
rõ szociológia is indul
ugyanitt. A Debreceni Egye-
tem Mezõgazdaság-tudomá-
nyi karának kihelyezett tago-
zataként – levelezõ rendszer-
ben – agrármérnöki diplo-
mát is ígér a sikeres hallga-
tóknak a határ menti felsõ-

oktatási intézmény, a köz-
gazdaság-tudományi karon
belül pedig több pénzügyi
szakirány is megcélozható.
Ugyanitt immár jelentõs ha-
gyományokkal mûködik a
mûvészeti kar, amelyen ze-
nepedagógiai és képzõmûvé-
szeti képzés  folyik.

Kolozsvár:  magyarul 
szinte minden

Az egyetemi beiratkozás
elsõ napján Kolozsváron is
csupán érdeklõdtek a diákok
a lehetõségek iránt, a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) fõépületében találha-
tó felvételi központokban né-
hány fiatallal találkoztunk.
„Az a tapasztalatunk, hogy a
jelentkezõk zöme az utolsó
pillanatokra halogatja a be-
iratkozást, és a határidõ lejár-
takor mozdulni se lehet a tö-
megtõl” – tudtuk meg tegnap
az Európai Tanulmányok
Karán szolgálatot teljesítõ
adatrögzítõtõl. 

„Már eldöntöttem, hogy
hova szeretnék felvételizni,
de most beiratkozás elõtt
még egyszer a helyszínen is
körülnézek. Az biztos, hogy
mindenképpen itt, Kolozsvá-
ron és az állami egyetemen
szeretnék továbbtanulni, ezt
látom a legbiztosabb intéz-
ménynek” – nyilatkozta la-
punknak egy csíkszeredai
érettségizõ. Idén a BBTE va-
lamivel több, mint száz ro-
mán nyelvû és hetvenegy
magyar nyelvû szakra hirdet
felvételit. Magyari Tivadar
rektorhelyettestõl megtud-
tuk, mindenhol biztosítják az
anyanyelvû képzést, ahol er-
re igény mutatkozott, és ahol
ez megfelelõ módon mûköd-
tethetõ. Tonk Márton, a
Sapientia kolozsvári Termé-
szettudományi és  Mûvészeti
Karának dékánja lapunknak
úgy nyilatkozott: reméli,
hogy betelnek a meghirdetett
egyetemi férõhelyek. Itt négy
szakra, többek között a tavaly
elindított jogra várják a je-
lentkezõket, államilag támo-
gatott és költségtérítéses sza-
kok is megpályázhatóak. 

Januárra ígérik a Sapientia akkreditálását

Egy éve várat magára a Sapientia akkreditációja, noha
az ehhez szükséges szakmai támogatást a Romániai Fel-
sõoktatás Minõségét Biztosító Ügynökség (ARACIS)
már egy évvel ezelõtt megadta. Király András oktatás-
ügyi államtitkár lapunk megkeresésére elmondta: „ha
minden jól megy” 2012 januárjáig befejezõdhet a rend-
kívül bonyolult, több minisztérium engedélyéhez, parla-
menti szavazáshoz kötött akkreditációs folyamat.

Fehér Áron vásárhelyi diák friss érettségi diplomával jelentkezett a kolozsvári Sapientiára

Líceumi 
eredményhirdetés

Ma teszi közzé az Országos
Felvételiközpont az idei líce-
umi jelentkezések eredmé-
nyeit, holnapig mindenhol
kifüggesztik a diákok közép-
iskolák szerinti elosztásáról
szóló listákat az általános is-
kolákban. Július 15-ig rögzí-
tik, hogy  a jelentkezõk mi-
lyen szakirányú osztályokba
nyertek felvételt, az errõl
szóló adatokat a befogadó lí-
ceumok hozzák nyilvános-
ságra. A beiratkozás július
15–25. között tart. Azokat a
helyeket, amelyekre a felvé-
telt nyert diákok július 15-ig
nem jelentkeznek, újra el-
osztják. A hónap végén, júli-
us 26. és 28. között dönt az
Országos Felvételiközpont a
betöltetlen helyek sorsáról.
Azok az általános iskolások,
akik nem záróvizsgáztak a
tanév végén, augusztus 25.
és 31. között teljesítik kötele-
zettségeiket. Középiskolai
pótfelvételijük szeptember 1.
és 7. között zajlik.

Bírság 
az adatmegtagadóknak

Ezer lejes büntetésre is szá-
míthatnak azok, akik nem
mûködnek együtt a nép-
számláló biztosokkal az idei
népességfelmérésen. Az er-
rõl szóló bejelentést azután
tette Vergil Voineagu, az
Országos Statisztikai Intézet
vezetõje, miután kiderült: a
népszámlálásra való felké-
szülés során, a májusi „pró-
bafelmérésen” több adatköz-
lõ – többségében roma –
megtagadta az információ-
közlést, mert nem bízott az
adatrögzítés biztonságában.
Az ilyen jellegû szabálysze-
gés esetén a legkisebb bírság
200 a legnagyobb büntetési
tétel 1000 lej lehet. Azok a
népszámlálási biztosok, akik
az adatok kezelését nem
végzik szakszerûen, 500-tól
1500 lejig terjedõ bírságra
számíthatnak. A statisztikai
intézet vezetõje arra figyel-
meztet, hogy a hazai népes-
ségcsökkenéshez nemcsak
az elvándorlás és a születés-
szám csökkenése járult hoz-
zá, hanem az európai átlag-
nál jóval magasabb gyerek-
halandóság is. A népszámlá-
lást október 22. és 31. között
végzik, november 5. és 14.
között pedig az adatgyûjtés
jogszerûségére vonatkozó el-
lenõrzések lesznek.

Roma gyerekekért 
úszik Borbély László

Jótékonysági úszóversenyen
vesz részt Borbély László
környezetvédelmi miniszter.
A Swimathlont július 16-án
szervezik Marosvásárhelyen,
a tárcavezetõ négy társával
együtt vág neki a megméret-
tetésnek. A rendezvény ré-
vén öt, állami gondozásban
lévõ roma gyerek táborozta-
tását támogatják, továbbá
hozzájárulnak egy hátrányos
gyerekek számára készülõ
oktatási központ elindításá-
hoz is.  Tavaly a kolozsvári
Swimathlonon 63 ezer lej
adomány gyûlt össze.

Túlkínálat – felsõfokon
Megkezdõdött tegnap az érettségizett diákok beiratkozása a hazai egyetemekre

A szerzõ felvétele

Hírösszefoglaló

„Egészségre ártalma-
san” indult a hét meteo-

rológiai szempontból: a  35-
36 fokos hõség mellett a
rendkívül erõs ultraibolya
sugárzás is rontotta az em-
berek komfortérzetét teg-
nap: az Országos Mentõ-
szolgálat adatai szerint hét-
fõn is folyamatosan érkeztek
a segélyhívások. Elsõsorban
az idõs embereket, a szív- és
érrendszeri betegségekben
szenvedõket viselte meg a
hét eleji idõjárás, a legtöbb
segélykérést a fõvárosban,
valamint a déli megyékben
regisztrálták. Az Országos
Meteorológiai intézet jelen-
tése szerint az ország nyuga-

ti, déli, délkeleti megyéiben
tombolt a hõség. A Fekete-
tenger partvidékén 9-es erõs-
ségû volt az ultraibolya su-
gárzás, narancsriasztás volt
érvényben. A központi me-
gyékben valamivel enyhébb,
8-as erõsségû sugárzást mér-
tek a szakemberek. Az elõ-
rejelzések szerint a követke-
zõ napokban a magas hõ-
mérsékleti értékek mellett
heves viharokra is számítani
kell, az ország nyugati, észa-
ki és középsõ régióiban vil-
lámlás, jégesõ is pusztíthat.
Bár ma még pár fokos lehû-
lés hozhat enyhülést, a hét
második felében már újabb
hõhullám közeledik, a
csúcshõmérséklet csütörtö-
kön a nappali órákban 35,

éjszaka 24 fok között alakul.
A meteorológiai intézet
munkatársai arra figyelmez-
tetnek, hogy különösen a
frontérzékenyek figyeljenek
oda a napi ritmusukra a kö-
vetkezõ idõszakban.  Külö-
nösen fontos ilyenkor a szo-
kásosnál hosszabb pihenõ-
idõ, a délutáni alvás napi-
rendbe iktatása, valamint a
só- és cukorbevitel csökken-
tése. Bukarestben és az or-
szág több nagyvárosában
krízisközpontok várják azo-
kat, akik az utcán rosszullét-
re panaszkodnak. A kániku-
la elleni sátrakban ivóvizet
osztanak, lehetõség van a pi-
henésre, a rászorulókat pe-
dig egészségügyi ellátásban
részesítik. 

ÚMSZ

Rögzítik a Székelyudvar-
helyen áthaladó forgal-

mat a helyi önkormányzat és
rendõrség döntése értelmé-
ben. A közelmúltban felsze-
relt kétlencsés kamerák a be-
és kimenõ forgalmat követik,
de a nagy teljesítményû opti-
kával ellátott készülékek a
jármûvek rendszámát is rög-
zítik. A kis méretû, Skybox
márkájú, fehér-kék színû fel-
vevõket a város Csíkszereda,
Székelykeresztúr és Szejke-
fürdõ felõli bejáratánál he-
lyezték el. A készülékek
üzembe helyezésének célja a
bejövõ és kimenõ forgalom

rögzítése, hogy követhetõ le-
gyen, milyen – nem helyi ille-
tõségû –  jármûvek haladnak
át a település utcáin. A ké-
szülékeken két lencse, egy tá-
volra és egy közelre fókuszá-
ló található, így a három ka-
mera egyszerre hat nagy fel-
bontású képet rögzít. Bár a
készülékek már mûködnek, a
felvételeket egyelõre csak a
polgármesteri hivatalban kö-
vetik az illetékesek. A követ-
kezõ napokban a székelyud-
varhelyi rendõrség munka-
társai is hozzáférést nyernek
az adatokhoz. Az újonnan
felszerelt kamerák által készí-
tett felvételeket minimum
harminc napig tárolják. 

Térfigyelõ kamerák

Székelyudvarhelyen
Kánikula után vihar és jégesõ
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Tamás András

Bár egyes testvérvárosok, mint
a portugáliai Ponte De Sor

vagy a magyarországi Soltvad-
kert küldöttsége idén obiektív
okokra hivatkozva távolmaradt,
nem hiányoznak ellenben a bol-
gár, szlovén, holland, magyaror-
szági és természetesen hazai gye-
rekek a Nagyenyeden vasárnap
este megnyílt VI. Inter-Art ifjúsá-
gi alkotótáborból. Magyarország-
ról a gyomaendrõdi, Romániából
kolozsvári, bukaresti, gyulafehér-
vári és nagyenyedi iskolákból ér-
keztek diákok a rendezvényre. 

A megnyitón Horaþiu M.
Josan polgármester, illetve Kre-
csák Sz. Adalbert alpolgármester
házigazdaként köszöntötte a
vendégeket. A polgármester
hangsúlyozta, hogy az Inter-Art
tábor Balog István, az alapítvány
elnökének kezdeményezése. „Ba-
log István ezáltal a város hírnö-
kévé és nagykövetévé vált” – fo-
galmazott Josan. A Fehér me-
gyei tanács alelnöke, Sorin Bumb
a felújítás alatt álló gyulafehérvá-
ri vár meglátogatására invitálta
az alkotótábor résztvevõit. A
vendégek bemutatását követõen
Bakó András, a nagyenyedi kul-
túrotthon munkatársa a tíznapos
tábor programját ismertette.
Mint elmondta, a rendezvényen
tartandó négy mûhelyen – grafi-

ka, metszet, modellezés és ikon-
festészet – eme mûvészetek rej-
telmeibe vezetik be a résztvevõ-
ket. „Bármennyire is komolyan
veszik majd a dolgukat a szerve-
zõk, a szabadidõs programok, a
kirándulások során õk is kikap-
csolódhatnak” – tette hozzá Ba-
kó, aki elárulta, hogy a táboro-

zók Torockón is eltöltenek majd
egy éjszakát. 

A hagyományteremtés mellett
a megnyitó három okból is pre-
miernek számít: egyrészt mert a
tavalyi tábor egyik résztvevõje, a
gyulafehérvári Sas Anca azóta el-
sõ egyéni kiállítására vállalko-
zott, és mûveit az idei táborozók

meg is tekinthetik. Szintén pre-
mierként Balog István elõször
nyitott meg tárlatot. „Nem a mû-
vész, hanem a látogató szemével
próbáltam a szerzõ által elénk va-
rázsolt képzeletbeli, még senki ál-
tal sem befolyásolt, romlatlan
univerzumába lépni” - fogalma-
zott Balog István. 

www.maszol.ro   2011. július 12., kedd

Indul az Inter-Art tábor Lezárult a vajdahunyadi 
„Opera Nights” operafesztivál

Lezárult vasárnap este a legnagyobb erdé-
lyi szabadtéri komolyzenei rendezvény, a
Vajdahunyadi „Opera Nights” operafeszti-
vál. A zárókoncerten Giuseppe Verdi
Traviatáját mutatták be Koichiro Kanno ja-
pán karmester vezényletével, Hector Lopez
mexikói tenor és Krum Galabov bolgár te-
nor elõadásában. Az operafesztivál egy hé-
ten keresztül zajlott a Vajdahunyadi Vár-
ban, ennek keretében Dane Bera és Rudolf
Hanzelik fotómûvészek fényképkiállítását
is megnyitották, illetve Dracula Nights cí-
men filmvetítéseket tartottak. A fesztivál
operagálája pénteken este kezdõdött a kon-
stancai „Oleg Danovski” színház elõadásá-
val. Szombaton a bécsi „Opernsanger” stu-
dio vezetõjének, Theodore Coresinek tap-
solhatott a Vajdahunyadi Várban össze-
gyûlt népes közönség, vasárnap este pedig
a Traviatával zárult a rendezvény.

Horvát–magyar tárgyalások 
a kulturális együttmûködésrõl

A magyar és a horvát kulturális tárca veze-
tõje több mint egy órát tárgyalt az együtt-
mûködés, köztük a filmes koprodukció bõ-
vítésérõl Dubrovnikban, a 62. Nyári Játé-
kok vasárnap esti megnyitója elõtt. Szõcs
Gézát, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
kultúráért felelõs államtitkárát Jasen Mesic
horvát kulturális miniszter hívta meg a ha-
gyományos nagy nyári rendezvényre a dél-
adriai történelmi városba. Szõcs Géza ka-
binetfõnöke, Elekes Botond elmondta,
hogy a két vezetõ a 2012–2014-re szóló
kulturális munkatervrõl tanácskozott, és
Szõcs Géza szorgalmazta a filmes együtt-
mûködés megteremtését, különös tekintet-
tel arra, hogy Horvátországban most ké-
szül a filmtörvény. 

Döntenek az operaház fõigazgatójáról

Napokon belül döntés születhet arról, hogy
ki lesz a Magyar Állami Operaház fõigaz-
gatója. Errõl Réthelyi Miklós nemzeti erõ-
forrás miniszter beszélt az MTI-nek tegnap
Budapesten. A miniszter felidézte: Horváth
Ádám pályázatát a bíráló bizottság és õ is
alkalmasnak találta, ezért egy hónappal a
kiírásban megjelölt július 1-jei határidõ
elõtt, június 1-jén kinevezte az opera-
énekest fõigazgatóvá. „A döntést meghoz-
tam, de nem volt meg hozzá a kormány
hozzájárulása” – mondta Réthelyi Miklós.
Kiemelte: tisztában volt a következmények-
kel, mégis ragaszkodott a döntéséhez. A
történtek után Horváth Ádám június 3-án
visszaadta megbízatását. A miniszter, utal-
va a távozásáról szóló lapértesülésekre, az
MTI-nek úgy fogalmazott: a fõigazgatói
pályázat szabályos volt és döntése miatt
még nem vált alkalmatlanná a tárca irányí-
tására. Mint fogalmazott, az operaház ve-
zetõjérõl Orbán Viktor miniszterelnök dönt
majd várhatóan napokon belül.

A „bolgár Pompeji” titkait tárják fel

A „bolgár Pompejinek” is nevezett
Nicopolis ad Istrum római város titkait tár-
ja fel a bolgár–brit régészeti expedíció,
amely harmadik ásatási szezonját kezdi
meg a napokban. A Bulgária északi részén,
Veliko Tirnovótól 18 kilométerre lévõ
Nicopolis ad Istrum egyike a legjobb álla-
potban fennmaradt bulgáriai régészeti hely-
színeknek - olvasható a Standart News angol
nyelvû bolgár hírportálon. A települést a
dákok feletti gyõzelem tiszteletére alapítot-
ta Traianus római császár a Kr. u. II. szá-
zad elején. A 2009-ben kezdõdött ásatások
során a brit és bolgár régészek szeretnék
feltérképezni a II. század eleji település
struktúráját, az eddig napvilágra került
épületmaradványok alapján ortogonális
(derékszögû) városszerkezet rajzolódik ki.
Az expedíciónak sikerült megtalálnia az
ión oszlopokkal szegélyezett fórumot, vala-
mint a bíráskodásnak és kereskedésnek
helyt adó „királyi” csarnokot, a bazilikát.

Liszt-évforduló Bayreuthban
Hírösszefoglaló

Liszt Ferenc egyetlen operáját
játszották a hétvégén a német-

országi Bayreuthban, ahol a zene-
szerzõ nyugszik. A Don Sanche,
avagy a szerelem kastélya címû fia-
talkori alkotás bayreuthi elõadása
egyik fontos eseménye volt annak
a 180 különbözõ rendezvénynek,
amellyel a bajor város megemlé-
kezik a magyar zeneszerzõ szüle-
tésének 200. évfordulójáról. A da-
rabot a Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál közönsége láthatta
elõször, júniusban.

A 80 ezer lakosú Bayreuth 1,2
millió eurót fordít 2011-ben a
Liszt-évfordulóra. Az esti elõadás
után a karmester, a város kulturá-
lis tanácsosa, valamint a konzer-
vatórium igazgatója, Nicolaus
Richter elmondta, hogy olyan
mûvészeket, elméleti szakembe-
reket hívtak meg 2011-re, akik

vonzóvá teszik Bayreuthot a vi-
lághírû Wagner-fesztivál hetein
kívül is, egész esztendõben.
Richter hangsúlyozta, a Liszt-
programok 2011 végén nem zá-
rulnak le, a következõ években is
mind több, a magyar zeneszerzõ
és pedagógus nevéhez köthetõ
koncertet, kiállítást, tudományos
konferenciát szerveznek, a kar-
mester szerint ez méltó felvezetés
2013-hoz, Richard Wagner szüle-
tésének 200. évfordulójához.

A karmester felidézte, hogy a
felkészülési idõ javarészét Miskol-
con töltötték, együttmûködésben
a Kassai Nemzeti Színház Kóru-
sával, a Miskolci Szimfonikusok-
kal és nemzetközi szereplõgárdá-
val. Kiemelte: a munka kiválóan
jelképezte a közös, európai szelle-
miséget. Ugyanez a társulat ját-
szott Bayreuthban is; Richter kije-
lentette a Miskolci Szimfonikuso-
kat visszahívja koncertezni. 

Bátor Tamás, a Miskolci Nem-
zetközi Operafesztivál ügyvezetõ-
je hozzáfûzte, a kassai színház
pénzszûkében van ugyan, de re-
ményei szerint decemberig ott is
eljátszhatják az operát, és a Kram-
mer által kiegészített partitúra
megjelentetését vállaló – szintén
partner – Eisenstadtban is bemu-
tathatják a Don Sanche-ot. 

Nicolaus Richter azt is megem-
lítette, hogy várják Bayreuthba a
Liszt Zenemûvészeti Egyetem ze-
nekarát és kórusát, amely néme-
tországi énekesekkel kiegészítve,
Fischer Ádám vezényletével a ze-
neszerzõ születésnapján, október
22-én a zeneszerzõ monumentális
oratóriumát, a Krisztust adja elõ.
Másnap a Bayreuthi Ünnepi Játé-
kok mûvészei tanácsadója, a ne-
ves karmester, Christian Thie-
lemann vezényli a Weimari Liszt
Ferenc Zeneakadémia zenekará-
nak koncertjét.

Erdélyi diákok 

Szentendrén 
ÚMSZ

A nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetem képzõmû-

vészet-reklámgrafika szakos hall-
gatóinak alkotásait mutatták be
az elmúlt hétvégén a szentendrei
Mûvésztelepi Galériában. A tár-
lat annak az ifjúsági alkotótábor-
nak jelentette az ünnepélyes nyi-
tányát, melyet a budapesti szék-
helyû Partiumi Egyetem Alapít-
vány kezdeményezésére és szer-
vezésében harmadízben tartanak
meg Szentendrén, a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával, valamint
a mûvészváros önkormányzatá-
nak, a Szentendrei Régi Mûvész-
telep Kulturális Egyesület és a
nagyváradi Pro Universitate
Partium Alapítvány együttmûkö-
désével. A nagyváradi mûvészje-
löltek válogatott munkáiból álló
kiállítás résztvevõit – házigazdai
minõségében – Szakács Imre fes-
tõmûvész, a Szentendrei Régi
Mûvésztelep vezetõje köszöntöt-
te. A PKE elnökeként Tõkés
László, az egyetemalapító Ki-
rályhágómelléki Református Egy-
házkerület volt püspöke a létreho-
zásának tizedik évfordulójához
közeledõ képzõmûvészeti szak
színvonalát méltatta. Tõkés beje-
lentette, hogy az egyetem Mûvé-
szeti Karának képzõmûvészeti és
zeneszaka is elnyerte akkreditá-
cióját, és a mesteri fokozatú kép-
zés is beindult ezeken a szakokon.
Az alkotótáborban részt vevõ és
kiállításon szereplõ tizenkét mû-
vészhallgató munkáit Novotny
Tihamér mûvészeti szakíró, vala-
mint Izsák Elõd nagyváradi mû-
vésztanár mutatta be és értékelte.
Három hallgatónak ez alkalom-
mal nyújtották át a Szentendrei
Grafikai Mûhely alkotói ösztön-
díjait. 

Röviden

Képzõmûvészeti tárlattal és díszbeszédekkel nyílt meg Nagyenyeden a VI. Inter-Art ifjúsági alkotótábor

Liszt Ferenc háza és mellszobra a németországi Bayreuthban, ahol a magyar zeneszerzõ 1886-ban meghalt Fotó: MTI

A szerzõ felvétele



S. M. L.

Feje tetejére állította Bukares-
tet a Bon Jovi zenekar vasár-

nap esti, 50 ezer nézõ elõtt tartott
koncertje. A parlament elõtti Al-
kotmány téren tartott, több mint
három órás eseményre már több
mint egy hete készült a román fõ-
város: a parlament és a mellette
levõ minisztériumi épületek felé
vezetõ utcákat lezárták, az amúgy
is mindig gondot jelentõ parkolás
problémája pedig az õrületbe ker-
gette a bukaresti sofõröket. 

„De megérte!” – vélekedtek
egyhangúan a vasárnap éjfél körül
az Alkotmány térrõl a metrólejá-
rók irányába igyekvõk, akik közül
többen a „bálványaik” által éppen
elõadott számokat dúdolták: a
Raise Your Hands-et, a Bed of Roses-
t, az It`s my life-ot. A városközpont
felé hömpölygõ tömeg nyomában
pedig lassan megérkeztek a köz-
tisztasági vállalat szemeteskocsi-
jai, és a hatalmas színpadot lebon-

tó munkások. Hétfõ hajnalra már
nyoma sem volt annak, hogy né-
hány órával azelõtt a román fõvá-

rosban koncertezett a legendás
rockcsapat – Bukarestbe visszatér-
tek a szürke hétköznapok, a két-

milliós várost újra uralmuk alá
vették a forgalmi dugók, az ideges
sofõrök és a júliusi kánikula... 
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Röviden

Hírösszefoglaló

„Hozz egy virágot vagy egy
gyertyát, mécsest!” felhívással

hirdetett szolidaritási demonstrá-
ciót a Közmédiumok Szakszerve-
zeti Tanácsa (KÖZSZAT) holnap
16 órára, a Magyar Rádió épüle-
te elé, a Pollack Mihály térre.

A résztvevõk szeretnék, ha
egy szál virággal vagy egy szál
gyertyával emlékeznének meg a
közmédiában történt esemény-
rõl. A szerdai, többek között
performance-szal egybekötött
szimbolikus véleménynyilvání-
tást folyamatos tüntetések köve-
tik majd. A demonstrációt a
Facebookon hirdetik, ahol már
kampány indult azért, hogy mi-
nél kevesebben hallgassák, néz-
zék a magyarországi közszolgá-
lati adókat.

Közben folytatódnak a leépíté-
sek is, hét elején a vidéken dolgo-
zók kerülnek sorra. Jelenleg öt
városban – Gyõrben, Pécsett,
Szegeden, Debrecenben, Miskol-
con – mûködik önálló rádióstú-
dió, a szolnokit és a nyíregyházit
már korábban megszüntették.

A magyar Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA) a csoportos létszámle-
építés során a tizenhárom köz-
médiás szakszervezetbõl három-
nak az elnökét, valamint tizen-
háromnak további tisztségvise-
lõjét kívánja elbocsátani – ehhez
azonban a szakszervezetek nem
járulnak hozzá. Holnap délután
a rádió elõtt a tizenháromból ki-
lenc szakszervezet tüntet majd a
leépítések újratárgyalásáért.

Azok az érdekképviseleti ve-
zetõk sem érezhetik magukat

biztonságban a közmédiában,
akiket a Munka törvénykönyve
alapján védettség illetne meg az
elbocsátások ellen. A Média-
szolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelõ Alap vezetõi a héten
több szakszervezetet is megke-
restek, hogy rábírják õket: járul-
janak hozzá az érintettek me-
nesztéséhez.

A Hirszerzo.hu információi sze-
rint az MTVA által elbocsátan-
dók között vannak a Magyar Rá-
dióból – az eddigieken túl –
olyan ismert nevek, mint Pálfi
Balázs, Király István Dániel és
Boros Péter. Õk több szakmai el-
ismerés birtokosai, a melegjogi
aktivistaként is ismert Pálfi Ba-
lázs például Antirasszista Díjat
kapott 2008-ban.

Cserháti Ágnes, az MTVA szó-
vivõje egy közleményében azt ír-
ta, összesen 150 védett munka-
társtól akarnak megválni, közü-
lük harmincan szakszervezeti ve-
zetõk. Ha a szakszervezet nem já-
rul hozzá az érintettek elbocsátá-
sához, a munkáltató bírósághoz
fordulhat, a testület gyorsított el-
járásban mondhatja ki, hogy el
lehet-e bocsátani az érintetteket.

A szakszervezetek egyik kifogá-
sa az elbocsátások ellen az, hogy
abban szerintük nincs koncepció,
mert úgy bocsátanak el tömege-
sen embereket, hogy sem a tévé,
sem a rádió õszi mûsorstruktúrá-
ját nem ismeri még senki, sem az
intézmények üzleti tervét, így
nem lehet tudni, mihez mennyi
emberre is lenne szükség. 

Nem lepett meg az a hír, hogy a pilótákat,
Dél-Korea minden diákját táblagépekkel lát-
ják el, az viszont már annál inkább, hogy a
shanghaji katonaság minden tagját felszere-
lik ezzel a vadiúj (2010-ben megjelent) multi-
médiás kütyüvel. Az Apple sokadik új ideája
– akárcsak a többi elõtte – alig másfél év
alatt meghódította a világot. A médiafo-
gyasztást és a kommunikációt forradalmasító
gigavállalat innovációi minden korosztályt,
minden tevékenységi területet képesek behá-
lózni – míg a Microsoft által népszerûvé tett
PC gyakorlatilag ugyanolyan évtizedek óta,
és eszméjét már a pókok is beszõtték. A PC
lassan visszaminõsül azzá, amivé tervezték,
éspedig „masinává”, lelketlen géppé, és az
Apple multimédiás „kütyüi” elõlépnek virtu-
ális társakká, akiket iskolapadba, pilótafül-
kébe, de akár csatatérre is magunkkal vihe-
tünk, és ergonómiájukkal, gyorsaságukkal
akár életünket is megmenthetik.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Utcára vonulnak 
a magyar közmédiások 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:........................................................................................
Cím:........................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
tel.:..........................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
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.............................................................................................
.............................................................................................
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.... 

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, 
O.P. 15, C.P. 40
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe,
magáncélú hirdetések közzétételére.

✁

Húsz év után folytatódik 
a Dallas sorozat

Minden akadály elhárult a nyolcvanas
évek siker-filmsorozata, a Dallas folytatá-
sa elõl. A híradások szerint az amerikai
TNT kábelcsatorna megrendelt tíz Dallas-
epizódot. A TNT igazi nagy neveket szer-
zõdtetett: aláírt a régrõl ismert, Jockey-t
játszó Larry Hagman, a Samanthaként be-
futó Linda Gray és a nõk kedvence, a
Bobbyt játszó Patrick Duffy is. Évekkel
ezelõtt is felmerült már az újrakezdés le-
hetõsége, de akkor még nem készült el
Cynthia Cidre forgatókönyve. A The
Guardian szerint a készülõ sorozat legin-
kább Jockey és Bobby fiának csatározásá-
ról fog szólni. Az elõbbi szerepet állítólag
Kiefer Sutherlandnek, míg az utóbbit Josh
Holloway-nek ajánlották fel.

Brit sajtóértesülések szerint több ezer munkatársától készül megvál-
ni a BBC, amely az elõfizetési díjak befagyasztása miatt költség-
csökkentõ intézkedésekre kényszerül. A Sunday Times értesülése
szerint a BBC vezetõsége õsszel 20 százalékos költségleépítési ter-
vezetet terjeszt az irányító testület, a BBC Trust elé. A takarékossá-
gi program részeként a következõ öt évben háromezer fõvel 17
ezerre apadna a BBC alkalmazotti gárdájának létszáma.

Ezreket küldhetnek el a BBC-tõl is

A csapat frontembere, John Bon Jovi csúcsformában volt, egy hónappal ezelõtti térdmûtéte ellenére

HIRDETÉS

Legyen a munkatársunk!

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

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

román nyelvtudás (elõny egy idegen nyelv ismerete).

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

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség. 

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

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

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

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség

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

„Kétharmados többség” a maszolon

Emeli az érettségi diploma értékét az idei
szigorú elbírálás, legalábbis így vélekedik a
Maszol.ro szavazógépén véleményt nyilvá-
nító olvasóink kétharmada. Az Új Magyar
Szó-honlap látogatóinak egyharmada véle-
kedett ezzel szemben úgy, hogy az érettsé-
gi vizsga szigorítása nem járul hozzá az
oklevél értékének növeléséhez.

E heti kérdésünk:

Hogyan befolyásolhatja a magyarországi szava-
zati jog az erdélyi magyarok részvételét a romá-
niai választásokon?

1. Csökkenni fog a részvétel.
2. Növekedni fog a részvétel.
3. Nem befolyásolja.

Bukarestben Bon Jovi: megérte!

Hatszáz fölött lehet a magyar közmédiából
elbocsátott újságírók száma. A magyar-
országi sajtósok holnapra szolidaritási de-
monstrációt terveznek a leépítések által
sújtott közszolgálatis kollégáikkal.

Fotó: Mediafax



7.35 Isten kezében (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Fabulák
9.50 A nagy ho-ho-ho-
horgász
10.00 Trombi és a tűz-
manó
10.10 A dzsungel könyve
10.40 Szelek szárnyán
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás (ism.)
16.50 Európai kóstoló
17.15 Virág virágossága
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari 
(am. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Kezdjétek a for-
radalmat, de nélkülem!
(am. vígj., 1970)
23.30 Dunasport
23.35 Dokureflex
1.15 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A teljes igazság (am.
filmdráma) 12.55 Férfias
üzlet (amerikai vígjáték)
14.40 Eltanácsolt tanács-
adó (amerikai vígjáték)
16.25 Halálos elszántság
(amerikai krimi) 18.15
Programozott halál (ameri-
kai thriller) 20.00 Csilla-
gok háborúja - Az új re-
mény (amerikai sci-fi)
22.20 Absolon (kanadai-
angol sci-fi akciófilm) 0.10
A vikingek titka (amerikai-
bolgár horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Ellenál-
lásteszt (reality show)
14.30 Teleshopping 14.45
A sors kezében (török
sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Szórakoztató
műsor 20.30 A szerelem
átka (reality show) 22.00
Ezel (török krimi sorozat)
0.00 D-Paparazzi (is-
métlés) 0.45 Hírek (is-
métlés) 1.45 Ezel (török
sorozat)

9.00 Metszet 16.00
Híradó 16.15 Metszet, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dé-
lutáni Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00
Lakatos Iván: A fanyűvő
unokája 20.45 Zene
21.00 Hitélet ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró ism.
22.30 Híradó 

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (mexikói
sorozat) 15.30 A csaló
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív (so-
rozat) 18.30 Bella Calami-
dades (sorozat) 19.30
Teresa (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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DUNA Tv, 22.00
Kezdjétek a forradalmat, de nélkülem!

Két ikerpár születik egyidőben ugyanannál az orvosnál Fran-
ciaországban és valahogy összekeverik őket. Mindkét pár
egyik tagja jó körülmények közé kerül, arisztokrata család-
hoz, míg testvéreiket egy szegény sorsú parasztcsalád neveli
fel. Így telik el életük első harminc éve. Amikor az uralkodó,
XVI. Lajos ráeszmél arra, hogy küszöbön áll a felkelés.

RTL Klub, 22.20
Csonthülye 2. - Csapás a múltból

Kuvukiland eszetlen királyát, Hekulét megátkozzák. Cson-
tos, az eszetlen király agyatlan kuruzslója ellenvarázslattal
próbálkozik, amelynek következtében számukra teljesen is-
meretlen helyen, a civilizációban találják magukat. A civi-
lizáció azonban nincs felkészülve a két IQ-bajnokra, akik egy
varázskövet próbálnak visszajuttatni az eredeti helyére.

VIASAT3, 22.25
Frequency

John Sullivan egy rádió segítségével kapcsolatot létesít tű-
zoltó apjával, aki harminc éve egy tűzesetben vesztette
életét. John a kivételes lehetőséggel élve segít apjának meg-
találni a tűzből kivezető utat, és ezzel megmenti az életét.
Ám a múlt megváltoztatásával egy teljesen új jövőt hoztak
létre, melynek része az is, hogy John édesanyja egy sorozat-
gyilkosság áldozatává válik.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Utánam, srácok!
10.30 Szervusz Szergej
11.05 Zenelánc
11.10 Roma Magazin
11.40 Sorstársak
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Egymillió fontos
hangjegy
16.00 Szerelem 
a Hohenstein-kastélyban 
(német sor.)
16.50 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
17.45 Múzeumtúra
18.10 Magyar válogatott
19.10 1100 év Európa
közepén
19.35 Janosch álommeséi
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.20 Záróra
0.15 India 
- Álmok útján (sor.)
1.00 Futótűz 
(am. sor.)
1.40 Napóleon 
(fr. háb. f. dráma, 1. rész)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel (ism.)
7.55 Reggeli
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb
történetekkel
15.20 Lost - Eltűntek 
(am. kaland sor.)
16.15 Lost - Eltűntek 
(am. kaland sor.)
17.05 Remington Steele
(am. sor.)
18.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.10 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.15 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Csonthülye 2. 
- Csapás a múltból 
(am.-indiai-dél-af. vígj.,
2008)
Utána: RTL-hírek
0.40 Az orosz kapcsolat
(orosz akcióf., 2005)
2.55 Reflektor

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Született kémek
13.10 Seherezádé (ism.)
14.05 Az olajherceg
(NSZK-jug. kalandf.)
15.40 EZO.TV
16.40 Rex felügyelő (os-
ztrák-német krimisor.)
17.40 Második élet (am.-
kol.-mex. sor.)
18.35 Seherezádé (török
drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
21.55 Hőhullám
22.20 Doktor House (am.
sor.)
23.20 Hawaii Five-0 (am.
sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.20 Szellemekkel sut-
togó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 Silk Way - Selyemút
Rally 2011
2.20 EZO.TV
2.50 Csajok maffiája
(am.-angol-kan. krimi,
2002)
4.20 Sliders (am. sor.)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
Farkaslyuk
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.25 Chicago Hope
Kórház (sor.) 11.20 Sz-
erelem az éjszakában (am.
vígj.) 13.10 Két pasi (sor.)
13.35 Egy kapcsolat sz-
abályai (ism.) 14.00 A
Nagy Ő 15.45 Doktor
House (ism.) 16.40 Monk
(krimisor.) 17.35 A médi-
um (sor.) 18.30 Gyilkos
számok (ism.) 19.25
Lehetetlen küldetés (ism.)
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House (sor.)
22.25 Frequency (am.
thrill.) 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Hírek 13.10 Pontos
sportidő 14.00 Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Információk
(live) 20.15 Ne kezdj ki
Seagal-al! 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Box-
Buster 23.10 Wrestling
WWE Superstars

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Balatoni nyár
12.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
Szülőföldem szép határa
fesztivál
14.30 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Mindentudás
Egyeteme 2.0
16.30 Médiaguru 
- Ember kamerával
17.00 Bűvölet 
(olasz sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.50 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Üdítő 
22.05 Linda 
(magyar sor.)
23.10 24 (am. sor.)
0.00 Az Este
0.30 Kapcsoskönyv 
(magyar dok. sor.)
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)

9.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 TVR 55
12.40 Kim Suro, The Iron
King (koreai sorozat)
(ism.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az élet (dok. sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 Kim Suro, The Iron
King (koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Érzelmi számtan
(kanadai filmdráma,
2007)
22.55 Kontúr
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sorozat)
0.40 Amy Winehouse
koncert
1.45 Közelebb hozzád
(ism.)
2.10 Az élet (dok. sor.)
(ism.)
3.00 Zoom
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Könyvbemutató
10.00 Apropo Tv (ism.)
11.00 Románia szeretlek
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Bruce Lee legendája
(hongkongi-kínai életrajzi
film, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, Sport
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Az egyetlen
(amerikai akcióf., 2001)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: 
New York-i helyszínelők 
(amerikai-kanadai krim-

isor.)
0.00 Szellemekkel 
suttogó (amerikai sorozat)
1.00 Az egyetlen 
(am. akcióf., 2001) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek, Sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(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 Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Blackjack 
(am.-kan. akcióthriller,
1998)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Idegen közöttünk
(amerikai krimi, 1992)
(ism.)
2.45 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sor.) (ism.)

7.00 West Side Story
(amerikai zenés film,
1961) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Szakértők 
(talk show)
11.30 30-as hatás 
(román sorozat) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Testvérek 
(angol sorozat)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Neveletlen 
hercegnő 
(amerikai családi vígjáték,
2001)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Hungry Hearts
(amerikai filmdráma,
2002)
2.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 Szétépítők - Tégla
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Mini GP motorkerékpár,
fügés keksz, 

szerszámos láda
11.00 Motorkerékpár-
építő VB - Hank Young és
Cole Foster
12.00 Amcsi motorok 
- Az OCC története 
- különkiadás
13.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
14.00 Állítólag... 
– Üvegcsata
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Gladiator Garageworks
motor
18.00 Édesvízi szörnyek 
- A kongói gyilkos
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- A rajongóké a szó
21.00 Hogyan készült? 
- Kombinált csavarkulcsok
22.00 A túlélés törvényei
23.00 Édesvízi szörnyek
0.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai
1.00 Bálnák háborúja 
- Tű a szénakazalban

8.00 A Simpson család
(amerikai anim. sor.)
8.35 Figyelem énekelünk!
10.00 Nagyszerű 
utazások
10.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Oroszlánok arénája
14.00 Bajkeverő majom
(am. anim. f.)
14.35 Együtt Európába
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Anya, 
az állatorvos 
(német sorozat)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Jamie Oliver 
– Boldog napok
19.00 Nagyszerű 
utazások
19.30 Testvérség 
a borban
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.05 Murphy törvénye
(angol sor.)
22.00 Hírek
23.10 Texasi krónikák 
- A Holtak útján 
(am. sor.)
0.45 Három királyság 
(kínai sor.)
1.40 Texasi krónikák 
- A Holtak útján (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
unitárius egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00
Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
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Ma Dalma és Izabella
napja van.
A Dalma magyar eredetû
nõi név, Vörösmarty Mi-
hály alkotta eredetileg fér-
finévnek a Zalán futása cí-
mû hõskölteményben, ta-
lán a nyelvjárási dalma
szóból, aminek a jelenté-
se: testes. Nõi névként
elõször Vajda Péter költõ
alkalmazta 1839-ben,
majd késõbb Jókai Mór.
Az Izabella nõi név az
Elisabeth spanyol eredetû
alakváltozata vagy a babi-
loni-héber eredetû bibliai
Izebel, Jesabel névnek a
módosulása, aminek je-
lentése: Bál isten fölemelt,
vagy: van úr.
Holnap a Jenõ, Ernõ, Ja-
kab és Sarolta nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1490 – II. Ulászlót Szé-
kesfehérvárott magyar ki-
rállyá koronázzák.
• 1543 – VIII. Henrik an-
gol király feleségül veszi
hatodik, egyben utolsó fe-
leségét, Catherine Parrt.
• 1919 – Ábrahám Dezsõ
vezetésével Szegeden el-
lenkormány alakult.
• 1954 – Elvis Presley alá-
írja elsõ lemezszerzõdését
a Sun Recordsszal.

Vicc
Két barátnõ beszélget egy
étteremben, mondja az
egyik:

– Tudtad, hogy a te barátod
korábban az én barátom
volt?
– Hát tudod, mesélte nekem,
hogy a múltban követett el
hibákat, de hogy pontosan
miket, arról nem beszélt.

Recept
Citrussaláta
Két közepes méretû friss na-
rancsot, 1 db grépfrútot, va-
lamint 1 db mandarint ala-
posan megmosva hámoz-
zunk meg, szedjük szét ge-
rezdekre, és vágjuk 4-5 da-
rabra. Eközben távolítsuk el
belõle a magvakat, és szed-
jük le róla a fehér bélállo-
mányt, majd tegyük egy
mély üvegtálba. A gerezdek-
re szétszedett grépfrútról a
hártyát is fejtsük le, mert
megkeseríti a salátát. Utána
hámozzunk meg egy köze-
pes méretû, illatos jonatán-
almát, és a magházát kivág-
va, daraboljuk kisebb koc-
kákra. Az almával együtt
adjunk hozzá 2 db héjától
megszabadított és vastag
szeletekre vágott banánt is.
Végül burgonyahámozóval
fejtsük le egy kivi héját, és
vékonyan felszeletelve te-
gyük a többi gyümölcs kö-
zé. Lefedve, hûtõszekrény-
ben legalább fél napig érlel-
jük, majd keverjünk bele
egy adag gyümölcsmajo-
nézt. Gyümölcsmajonéz he-
lyett egy narancs kifacsart
levét is belekeverhetjük, egy
evõkanál mézzel.

2011. július 12., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön ma napközben fáradtnak, le-
vertnek érezheti magát, de este
nagy meglepetésben lehet része.
Egy rubinkövet érdemes magá-
nál tartania például ékszer for-
májában, mert segíthet célja el-
érésében.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikákban még a mai napon is
túlteng az energia, de ma már
nincs kedvük dolgozni. Inkább
fordítson idõt most a családjára.
Mindannyian garantáltan jól
fogják érezni magukat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ön ma rendkívül kiegyensúlyo-
zott lesz. Ha döntenie kell, akkor
biztos, hogy az ésszerû megoldást
választja, és azzal nem okoz csa-
lódást senkinek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Énjének szebbik oldalát mutatja
a világnak, és a környezete örül-
ni fog ennek. Születésnapján
megpróbál elszakadni a minden-
napi gondoktól.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Tervezgetés közben a fellegekben
jár, miközben a valóságban bot-
ladozik. Különösen így van ez
anyagi és érzelmi ügyekben. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Lazíthat egy kissé a rokoni kap-
csolatokon. A hozzátartozók fö-
lösleges izgalmat vinnének a há-
zaséletébe/szerelmi életébe. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Valami új feladat várja, ezért
meglehetõsen nyugtalan. Nem
baj, mert legalább elvonja a fi-
gyelmét más gondoktól. Haszno-
sítsa a nyár napjait okosabban,
mint eddig tette!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy új befektetés jelenhet meg a
környéken. Lehet, hogy anyagi-
lag kecsegtetõ az ajánlat, de ala-
pos megfontolást igényel, ne kap-
kodja el! 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Végre a családtagjait is bevonja
életébe, és ettõl hirtelen megnõ az
ereje és az önbizalma. Szerettei
ugyanis elvégezhetnek ön helyett
fontos feladatokat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bakok ezen a napon kelleme-
sen ébrednek, ezért egész nap jól
fogják magukat érezni. Társaik-
kal remekül kijönnek, és mivel
tombol a nyár, ezért most a ha-
táridõk sem nyomasztják.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ön ma nagyon jól tud érvénye-
sülni a munkahelyén. Viszont
barátaival most vigyázzon, mert
egy sötét titok jöhet napvilágra
valamelyikkel kapcsolatban.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halak jegyûek ma rendkívül
nyitottak lesznek egy új szerelem-
re. Viszont ha van párja, akkor
vigyázzon ebben az idõszakban,
mert esetleg bejöhet egy harma-
dik személy is a képbe. 
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Ökölvívás 

T. J. L. 

A szombati Bute–Men-
dy-bokszmeccs minden

eddigi tévénézettségi csúcsot
megdöntött: hivatalos adatok
szerint az országban több
mint 4,5 millióan követték fi-
gyelemmel a sporteseményt. 

A „Campion pentru Ro-
mânia” gála az utóbbi két év-
tized legérdekesebb sportese-
ményének bizonyult, a pro-
móciójába befektetett közel
2,4 millió euró pedig min-
denképpen megérte. Az ösz-
szegbõl 600 ezer euróba ke-
rült Románia új turisztikai
brandjének népszerûsítése,
ezért a pénzért Rudel Obreja
cége 2,45 millió tévénézõt
szavatolt, élõben 1,52 milliót. 

A mérkõzéssel kapcsolat-
ban az IBF világbajnoki cí-
mét nyolcadszor megvédõ
Bute többek között azt nyilat-
kozta, hogy a döntõ ütés
pontos stratégia eredménye

volt, egy villámgyors balke-
zes. Távlati terveivel kapcso-
latban a bokszoló elmondta:
november elsõ hétvégéjén
Kelly Pavlikkal szeretne a kö-
telek közé lépni. Az amerikai
augusztus 5-én bokszol, és ha
nyer, minden esély megvan
arra, hogy a Bute–Pavlik-ta-
lálkozót megrendezzék Las
Vegasban vagy Atlantic City-
ben.

Lucian Bute gyõzelmének
nem mindenki örült, Leo-
nard Doroftei például élesen
bírálta honfitársát. Az egyko-
ri profi világbajnok szerint
látszott, hogy a szorítóban és
azon kívül is mindenki várta
a kiütést, még Mendy is, s a
KO érkezett is – nem az ötö-
dik menetben, ahogy õ jósol-
ta, hanem eggyel hamarabb.
„Nem volt egy látványos
mérkõzés. Bute üzletet csinál
az ökölvívásból” – állítja Do-
roftei, aki szerint Bute eddig
gyenge ellenfelekkel bokszolt
a nagyon gyenge IBF-verzi-
óban. 

Tenisz 

Turós-Jakab László

A meglepetések elkerül-
ték a tenisz-Davis-kupa

Világcsoportjának a negyed-
döntõit. Buenos Airesben az
argentínok kiütötték a kaza-
hokat, de döntõbe jutásuk-
hoz már sokkal többre lesz
szükség Djokovicék ellen. A
szerbek 4-1-re verték Halm-
stadban a házigazda svéde-
ket, akik legjobbjuk, Robin
Söderling nélkül álltak ki. A
világelsõ szerb Novak Djo-
kovic csak párosban játszott,
Nenad Zimonjic oldalán – s
alulmaradtak az Aspelin–
Lindstedt-duóval szemben. 

Stuttgartban a németek 0-
2-re álltak a franciákkal az
elsõ két egyes után, Richard
Gasquet például 0-2-rõl for-
dított Florian Mayerrel
szemben. Jo-Wilfried Tson-
ga és Michael Llodra a pá-
rost is megnyerte, a becsület-
pontot pedig Philipp
Petzschner szerezte Llodra
ellenében: Németország–
Franciaország 1-4. 

A texasi Austinban sem
borult a papírforma, a ven-
dég spanyolok Rafael Nadal
nélkül is meg tudták verni az
amerikaiakat, 3-1. Az 
Andy Roddick–Feliciano Lo-
pez-mérkõzést már le sem
játszották. 

Az Argentína–Szerbia és
Spanyolország–Franciaor-
szág elõdöntõt szeptember
16. és 18., míg a finálét de-

cember 2. és 4. között ren-
dezik.

Skóciában a magyarok  

A magyar válogatott nagy
csatában 3-2-re verte a ven-
dég fehéroroszokat a gödöl-
lõi Davis-kupa-találkozón, és
az Euro-afrikai zóna I. cso-
portba jutásért a britekkel ját-
szik. Utóbbiak 4-1-re nyertek
Glasgow-ban a luxembur-
giak ellen, miután legjobb-
juk, a világrangsorban negye-
dik skót Andy Murray mind-
két egyesét megnyerte és tag-
ja volt a gyõztes párosnak is.
James Ward is nyert egy
egyest, az ellenfél becsület-

pontját Gilles Muller szerez-
te. A brit–magyar párharc
mellett bosnyák–dán össze-
csapást is rendeznek szep-
tember 16. és 18. között, a
két zónadöntõ gyõztese a
DK második vonalában foly-
tathatja. A legfrissebb DK-
rangsorban Nagy-Britannia
(552,50 pont) a 43., Magyar-
ország (276,25) pedig az 52.
helyen áll.  

Ellenfélre várva 

A román Davis Kupa-válo-
gatott nem játszott a múlt hét
végén, miután a Világcsoport
elsõ fordulójában 4-1-re kika-
pott Argentínában. Hãnes-

cuék osztályzóra kényszerül-
nek, s az indiaiakkal, az oro-
szokkal, a csehekkel, a chile-
iekkel, a belgákkal, a horvá-
tokkal és az osztrákokkal
együtt a sorsolásra várnak. A
Világcsoport elsõ körének
veszteseit a zóna I. csoportok
gyõzteseivel sorsolják össze a
nyolc élvonalbeli helyért. 

A zóna I. csoportok döntõ-
iben: Európa–Afrika: Izra-
el–Lengyelország 3-2, Olasz-
ország–Szlovénia 5-0, Hol-
landia–Dél-Afrika 1-3, Por-
tugália–Svájc 0-5. Ázsia–
Óceánia: Ausztrália–Kína 3-
1, Japán–Üzbegisztán 4-1.
Amerikák: Ecuador–Kanada
2-3, Uruguay–Brazília 0-5. 
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David Ferrer gyõzelme elõdöntõt jelentett a spanyoloknak, akik a franciákkal mérkõznek majd

Meglepõ kvartett

Kevesen számítottak arra,
hogy a Németországban zaj-
ló nõi labdarúgó-világbaj-
nokságon francia–amerikai
és japán–svéd elõdöntõk ala-
kulnak ki. A negyeddöntõ
eredményei: Japán–Német-
ország 1-0, Franciaország–
Anglia 1-1 (büntetõkkel 4-3),
Egyesült Államok–Brazília
2-2 (büntetõkkel 5-3), Svéd-
ország–Ausztrália 3-1. 

Powell remekelt 

A jamaicai Asafa Powell
nyerte a férfi 100 méteres
síkfutást az atlétikai Gyé-
mánt Liga-sorozat birmin-
ghami versenyén. Minden
idõk harmadik leggyorsabb
100 méteres sprintere már az
elõfutamban, esõs idõben 10
mp alá került (9.95), aztán a
fináléban pályafutása során
78. alkalommal került a bû-
vös határ alá (9.91). 

Az óriás gyõzelme 

A 206 centis, hazai közön-
ség elõtt szereplõ John Isner
nyerte az egyesült államok-
beli Newportban rendezett
442 500 dollár összdíjazású,
füves pályás férfi tenisztor-
nát, miután a döntõben 6-3,
7-6-ra legyõzte a nála 38
centivel alacsonyabb belga
Olivier Rochust.

Röviden

Négyen a Davis-kupáraAbszolút nézettségi csúcs

Lucian Bute 4,5 millió hazai nézõt vonzott a képernyõk elé

Kosárlabda

Hírösszefoglaló

Vasárnap szalagot vág-
tak a bukaresti Basarabia

út 39. szám alatt: a Román
Kosárlabda-szövetség új
székházat avatott, egy mû-
építészeti „bizsut”. 

Az eseményen jelen volt
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter, de még más sport-
ágak kiemelkedõ egyéniségei
is, Ivan Patzaichin, Szabó
Gabriella, Octavian Bellu,
Ruxandra Dragomir, Anato-
lie Grinþescu és Sorin Matei.
Nem hiányozhattak a román
kosárlabda „nagy öregjei”
Mihai Nedeff, Titus Tarãu,
Costel Cernat, Petre Brãniº-
teanu, Florentin Ermura-
che, Alexandru Vinereanu és

Anton Neto-litzchi sem. A
2011/12-es belföldi idény el-
sõ sorsolásait már az új szék-
házban ejtették meg tegnap.
A férfi bajnokság október el-
sejei nyitófordulójában az
alábbi párosításban játsza-
nak: Bukaresti CSA Steaua–
Marosvásárhelyi Maros KK,
Medgyesi Gaz Metan–Ener-
gia Rovinari, Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK–BCM
U Piteºti, Craiovai SCM
CSS– CSS Giurgiu, Bukares-
ti Dinamo–CS Otopeni,
Szebeni Atlassib ESK–Nagy-
váradi MSC, CSU Ploieºti–
Kolozsvári U-Mobitelco BT,
Temesvári BC–Bukaresti
CSM. Mindjárt a nyitófordu-
lóban tehát Ploieºti–-Ko-
lozsvár-csúcsrangadó, miu-
tán a két gárda vívta a leg-
utóbbi kiírás döntõjét. 

Új ház a kosarasoknak

Labdarúgás 

T. J. L. 

Sorin Cârþu, a Steaua
labdarúgócsapatának

egykori edzõje szerint a
fõvárosi alakulatnál jól mû-
ködõ szabotázshálózat léte-
zik, amelynek rendszerint az
edzõk esnek áldozatul. Az
alapemberek sérültet jelente-
nek, ezt a cinkos orvos is
megerõsíti, az edzõ így nem
tudja a legerõsebb csapatot
pályára küldeni, s ha az ered-
mények csalódást okoznak,
természetesen a tréner a hi-
bás, s meneszteni kell. 

Cârþu neveket is mondott,
elcsodálkozván Marius Bi-

laºco és  Romeo Surdu vil-
lámgyors felépülésén, miu-
tán az „õ idejében” mûvi be-
avatkozást feltételezõ súlyos
sérüléseket állapítottak meg
esetükben. A volt Steaua-
tréner azt állítja, hogy mind-
két játékos esetében Radu
Paligora csapatorvos mon-
dott szakvéleményt, ami
azonban nem azt jelenti,
hogy kizárólag õ a hibás.
Bár nem nevezte meg a fõ-
kolompost, gyanújának ár-
nyéka Mihai Stoica mene-
dzserre vetõdik. Stoica és
Cârþu nem sokat tárgyalt
egymással, és amikor kap-
csolatuk nagyon elmérgese-
dett a menedzser magára
hagyta az edzõt, aki aztán le

is mondott. Mintegy varázs-
ütésre, azonnal megjelent a
színen MM Stoica, s Bilaºco
és Surdu is bámulatosan
gyorsan felépült. 

A Steaua egyébként újabb
gyõzelmet aratott Ausztriá-
ban, a török Bursasport Bic-
falvi góljával gyõzte le 1-0-ra
úgy, hogy Nicoliþa büntetõt
is hibázott.

Ha a Steaua Roni Lévi irá-
nyításával még keresi új
identitását, a FC Vaslui vi-
szont szárnyal Viorel Hizó-
val. A moldvaiak 3-0-ra ver-
ték elõkészületi mérkõzésen
a Moszkvai Szpartakot,
Wesley (11 m), Raul Costin
és Temwanjera volt eredmé-
nyes. 

Még egy Steaua-botrány?

Kerékpár

ÚMSZ

Hosszú szökést követõen
a spanyol Luis León

Sánchez nyerte a Tour de
France országúti kerékpáros
körverseny vasárnapi, kilen-
cedik szakaszát, míg össze-
tettben a francia Thomas
Voeckler vette át a vezetést a
norvég Thor Hushovdtól, ír-
ja az MTI. Az Issoire és
Saint-Flour közötti 208 km-
es etapon ötfõs szökevény-

csoport lépett meg a mezõny-
tõl, amelyben egy újabb ha-
talmas bukás borzolta a ke-
délyeket. A balesetben a
2006-os Vuelta a Espana ka-
zah bajnoka, Alekszandr
Vinokurov a combcsontját, a
tavalyi Tour ötödik helyezett-
je, a belga Jurgen van den
Broeck a lapockáját, az ame-
rikai David Zabriskie a csuk-
lóját, a szintén belga Fredrik
Willems pedig a kulcscsont-
ját törte el. Valamennyien fel-
adták a viadalt. A szökevény-
csoport sem úszta meg bal-

eset nélkül az etapot, ugyanis
egy kísérõautó elütötte a hol-
land Johnny Hoogerlandot
és a spanyol Juan Antonio
Flechát, elõbbi több métert
repült az ütközés következté-
ben. Az emiatt háromfõsre
csökkent szökevénycsoport
négy perccel a mezõny elõtt
ért célba. Az összetettben
Voeckler vezet Sánchez (1:49
perc hátrány) és az ausztrál
Cadel Evans (2:26 p. h.)
elõtt. Ma az Aurillac és
Carmaux közötti 161 km-es
szakasz vár a mezõnyre. 

Bonyodalmak a Touron 

Az avatáson a román sport jeles személyiségei vettek részt
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