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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2838 ▲
1 amerikai dollár 3,0794 ▲
100 magyar forint 1,5916 ▼

Reneszánsz hangok Csíkban

Elkezdõdtek tegnap a hargitai megyeköz-
pontban július 11-e és 17-e között zajló
Csíkszeredai Régizene Fesztiválnak a
nagyközönség számára szóló programjai.
A nemzetközi hírû eseményt harminc-
egyedik alkalommal szervezik meg. 

Vezércikk 3

Merénylet Kandahárban

Saját testõrségének
fõnöke lõtte le teg-
nap Afganisztán-
ban Hamid Karzai
afgán elnök féltest-
vérét, Dél-Afga-
nisztán egyik leg-
befolyásosabb em-
berét. Ahmed Váli
Karzait akkor öl-
ték meg egy AK-
47-es gépkarabély-
lyal, amikor ven-
dégeket fogadott
rezidenciáján.

Kultúra 8

Gazdaság 6

A csodafegyver
Ha mégis megtörténne, és a magas pol-
con ülõk sorait megborzongatná a nagy
riadalom, miszerint a következõ választá-
si gyõzelem esélyei csökkenhetnek, akkor

még idõben elõhúzhatják a
csodafegyvert. Ez nem
más, mint a választási tör-
vények módosítása úgy,
hogy kedvezzen a folyta-
táshoz az éppen hatalmon
levõk számára. Romániá-
ban mindennek ugyanúgy
meg vannak a jelei, mint

Magyarországon.Székedi Ferenc

Hideg zuhanyként ért a teg-
napi nyolcadikos felvételi-

eredmény-hirdetés több diákot és
iskolát is. Volt, ahol a már meg-
hirdetett líceumi osztályokat kell
törölni, mert a számítógépes el-
osztás alapján nem volt elegendõ
számú jelentkezõ a helyek betöl-
tésére. Maros megyében négy ro-
mán és három magyar kilence-
dik osztállyal kevesebb indul az
idén. Nagyon sok tanuló azért
nem nyert felvételt, mert túl ke-
vés opciót jelölt meg a felvételi
íven: ebben az esetben magas fel-
vételi átlaggal is az iskolák falain
kívül lehetett rekedni. A legjobb
magyar iskolák sem érték el az
elit román líceumok felvételi kü-
szöbét. 7. oldal 

Vidombákon az EADS

„Románia azon kevés délkelet-európai or-
szágok egyike, ahol jelent valamit a repü-
lõgépgyártás” -– fogalmazott Louis
Gallois, az ûrrepülésre és légi technikára
szakosodott EADS ügyvezetõ elnöke teg-
nap a vidombáki Airbus-alkatrészgyártó
üzem avatóünnepségén.

Aktuális 2

Csak a gaz nõ a jeddi kultúrotthon körül: a Marosvásárhely tõszomszédságában levõ településen kihasználatlanul áll a helyi mûvelõdési ház

Idén még nem látott magas-
ságba ugrott tegnap az euró

árfolyama: a jegybank 4,283 lejes
átváltást jelentett be. A lej leérté-

kelõdésével Románia nincs egye-
dül: a pénzpiacokon nagy a bi-
zonytalanság a görög és olasz
adósságválság miatt. 6. oldal 

A valutaváltók tegnap 4,3 lejt is elkértek egy euróért

Több száz kultúrház állaga romlik országszerte, miközben eurómilliókat lehetne megpályázni
a rehabilitációjukra. A vidéki önkormányzatok a megyei vezetést vádolják, és azt állítják:
nincs elég pénz a közmûvelõdésre. A megyei önkormányzatok szerint azonban a falusi veze-
tõk nem elég a kezdeményezõek. A kulturális minisztérium lapunknak nyilatkozó illetékesei
szerint pályázati forrás van, csak élni kell a lehetõséggel; a pénzlehíváshoz szakmai segítséget
is nyújtottak az idén a kistelepüléseknek. Sok bába közt mégis elvész a vidéki közmûvelõdés:
„elszellemtelenedésre” panaszkodnak a mezõségen, a Maros- és a Nyárád mentén. 8. oldal 

Fotó: ÚMSZ

Fotó: Tofán Levente

Róma dönti romba a lejt?

Ahol már csak a fû nõ
Elhanyagolt állagúak a vidéki mûvelõdési otthonok, pedig csak pályázni kellene

Nyolcadikosok: 

dúló osztályharc
Kivitelezhetetlennek tartja az
RMDSZ a Demokrata Libe-

rális Pártnak (PDL) azt a javasla-
tát, hogy ezentúl a külföldön élõ
román állampolgárok levélben
adhassák le szavazatukat. Máté
András képviselõházi frakcióve-
zetõ szerint így lehetetlenség el-
lenõrizni, hogy valóban az arra
jogosultak szavaztak. Jelenleg a
legszerényebb becslések szerint is
2,5-3 millió román állampolgár él
külföldön. Õk eddig csak a nagy-
követségeken és konzulátusokon
adhatták le szavazataikat, de álta-
lában kevesen éltek ezzel az alkot-
mányos jogukkal. A 2009-es ál-
lamelnök-választáson 147 ezer
külföldi román állampolgár járult
az urnák elé. 3. oldal 

Nem a levélben

való szavazásra 
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Röviden

Henri Paul: kenõpénzt kérnek

Francia vállalkozók arra panaszkodtak ha-
zájuk bukaresti nagykövetének, hogy kenõ-
pénzt kértek tõlük Romániában állami köz-
beszerzési pályázatok elnyerése érdekében.
Henri Paul tegnap a Mediafaxnak nyilatko-
zott a korrupcióról. A francia nagykövet
már a második diplomata, aki egy hét alatt
a témáról beszélt. Korábban Mark Giten-
stein, az Egyesült Államok bukaresti nagy-
követe hívta fel a figyelmet erre a jelenség-
re, amellyel a diplomata szerint amerikai
vállalkozók is szembesültek.

Nem javul a magyar–szlovák viszony

A szlovák külügyminisztérium szerint Bu-
dapestnek továbbra is más a véleménye a
kettõs szlovák–magyar állampolgárságot
szabályozni hivatott kétoldalú megállapo-
dás tervezetérõl, mint Pozsonynak, ezért
újabb tárgyalásokat tart szükségesnek. A
tárca sajtóosztályának tegnapi közlése sze-
rint ez derült ki abból a levélbõl, amelyet
Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár-
tól kapott Pozsony elõzõ nap. „Szlovákia
kezdeményezni fogja ezeket a tárgyaláso-
kat” – közölte a szlovák külügyminisztéri-
um sajtóosztálya.

A franciák megunták DSK-t

Elegük lett a franciáknak Dominique
Strauss-Kahn (képünkön) ügyébõl: nyolcvan
százalékuk szerint a média túl sokat foglal-
kozik a Nemzetközi Valutalap nemi erõ-
szakkal megvádolt volt vezérigazgatójának
New York-i büntetõügyével, és 61 százalé-

kuk nem szeretné, ha a szocialista politi-
kus elnökjelöltként vagy aktív politikus-
ként térne vissza Franciaországba – derül
ki egy tegnap nyilvánosságra hozott felmé-
résbõl. „Függetlenül attól, hogy mi történt
a szállodaszobában, a nõkhöz, illetve a
pénzhez való viszonya miatt Strauss-Kahn
elsõsorban a szocialista választók szemé-
ben alkalmatlanná vált az azonnali politi-
kai szerepvállalásra” – hangsúlyozta Brice
Teinturier, a felmérést végzõ Ipsos közvéle-
mény-kutatóintézet részérõl.

Gyász a hajókatasztrófa áldozataiért

Gyászba borult Oroszország a száztíznél
több halottat követelõ vasárnapi volgai ha-
jókatasztrófa nyomán. A túlélõk, az áldo-
zatok hozzátartozói és a hatóságok túlzott
könnyelmûséget vetnek a hajótársaság sze-
mére, akit a rendõrség gondatlanság miatt
õrizetbe is vett. A búvárok lapunk zártáig
88 holttestet, köztük 19 gyermeket hoztak
a felszínre. A Moszkvától hétszázötven ki-
lométerrel keletre viharba került és elsül-
lyedt Bulgária nevû hajó elsüllyedt roncsai-
ban a mentõszolgálat elérte a zeneszalont,
ahol a szerencsétlenség pillanatában negy-
ven gyermek tartózkodott. A hajó forgalmi
engedélye 1980-ban lejárt, és nem is hos-
szabbították meg.

Egy napot hosszabbít az Atlantis

Egy nappal meghosszabbította az Atlantis
küldetését a NASA. Az így nyert idõ arra
szolgál, hogy felszereléseket rakodjanak ki
és szereljenek össze a Nemzetközi Ûrállo-
máson. Az földet érés eredeti dátumát az
elsõ Holdra szállás évfordulójára, július
21-re idõzítették.

Hírösszefoglaló

Saját testõrségének fõnöke
lõtte le tegnap Afganisztán-

ban Hamid Karzai afgán elnök
féltestvérét, Dél-Afganisztán
egyik legbefolyásosabb emberét.
Ahmed Váli Karzait, a kandahári
tartományi tanács elnökét az el-
sõ, nem megerõsített hírek szerint
a tettes akkor ölte meg egy AK47-
es gépkarabéllyal, amikor vendé-
geket fogadott kandahári reziden-
ciáján. Állítólag az elöljáró olyan
hangnemben utasította a testõrt,
amelyet az zokon vett, és ezért fo-
gott rá fegyvert.

A halálhírt Kandahár tarto-
mány kormányzójának szóvivõje
közölte, és a család egyik tagja is
megerõsítette. A kormányellenes
iszlamista tálib lázadók jelentkez-
tek a merénylet elkövetõiként.
Juszuf Ahmadi szóvivõ azt
mondta, a tálibok bíztak meg egy
embert, bizonyos Zardar
Ahmadot a gyilkossággal.

Ahmed Váli Karzai már több-
ször volt merénylet célpontja az
elmúlt években. Négy tálib ön-
gyilkos merénylõ 2009 tavaszán
Kandahárban néhány perccel az
után hozta mûködésbe a testére
erõsített pokolgépet a tartomá-
nyi tanács hivatalában, hogy a
politikus elhagyta az épületet.
Alig két hónappal késõbb Kelet-
Afganisztánban, Nangarhar tar-
tományban a lázadók RPG raké-
tavetõkbõl és lõfegyverekbõl tü-

zet zúdítottak Ahmed Váli
Karzai gépkocsioszlopára. A po-
litikus egyik testõre meghalt a tá-
madásban, de Karzai sértetlen
maradt.

Sajtóhírek szerint az amerikai
és más nyugati kormányok is kér-
ték már Karzai elnöktõl, hogy
mentse föl fivérét minden hivata-
los tisztségébõl, mert a szóbeszéd
szerint hasznot húz a dél-afga-
nisztáni földeken megtermelt ópi-
um eladásából. Az érintett az elle-

ne irányuló politikai támadásnak
minõsítette ezeket a híresztelése-
ket, és Karzai elnök nem mentet-
te föl tisztségébõl. A nyugati szö-
vetségesek is igen ellentmondásos
érzelmeket tápláltak a tartományi
vezetõ iránt, hiszen hatalmas be-
folyásra tett szert a legveszélye-
sebb régiók egyikén, az ország dé-
li részén található Kandaháron
belül, így az amerikai és NATO-
csapatok rá voltak utalva a megté-
pázott hírnévvel rendelkezõ

Karzai támogatására. Korábban
napvilágot látott információk sze-
rint a CIA-t is szoros szálak fûz-
ték az ország egyik legbefolyáso-
sabb emberéhez.

Amerika ebben a hónapban
kezdi meg csapatai kivonását Af-
ganisztánból. Az év végéig tíz-
ezer katona térhet haza. Az ame-
rikaiak az elmúlt idõszakban
megpróbálták a tálibok fellegvá-
rát, a Kandahar körüli területeket
megnyugtatni.

ÚMSZ-összeállítás

A líbiai felkelõk tegnap meg-
erõsítették, hogy csak az

olyan „komoly kezdeményezé-
sek” érdeklik, amelyek Moam-
mer el-Kadhafi líbiai vezetõ és fi-
ai távozását készítik elõ. Egyik
szóvivõjük, Mahmúd Sammam a
francia külügyminiszter azon nyi-
latkozatára reagált, amelyben
Alain Juppé (képünkön) megerõsí-
tette, hogy Párizs kapcsolatban áll
a Kadhafi-rezsimmel, de ez jelen-
leg nem nevezhetõ „valódi tár-
gyalásnak”. A szóvivõ az AFP
francia hírügynökségnek elmond-
ta, hogy Kadhafi egyik közeli
munkatársa, Besir Szaleh a közel-
múltban Franciaországban járt,
ahol tárgyalópartnereinek azt ja-
vasolta: a líbiai vezetõt helyezzék
házi õrizetbe nemzetközi felügye-
let mellett. A javaslatot, amelyrõl
a lázadók egy harmadik féltõl ér-
tesültek, azonban elvetették.
Egyébként Kadhafi második leg-
idõsebb fia, Szaif al-Iszlám sem
támogatta.

A francia diplomácia vezetõje a
France Info hírrádiónak adott in-
terjúban megerõsítette: „Foga-
dunk küldötteket, akik olyanokat
mondanak, hogy Kadhafi kész tá-
vozni a hatalomból, tárgyaljunk
errõl”. Franciaország azonban
úgy tekinti, hogy a tûzszünet fel-
tételei egyelõre nem adottak.
Kadhafi második legidõsebb fia,
Szaif al-Iszlám egy nappal koráb-
ban egy algériai lapinterjúban azt
állította : „igazság szerint Fran-
ciaországgal tárgyalunk, és nem a
lázadókkal”. Közben Kadhafi új-
ból azzal fenyegetõzött, hogy ön-
gyilkos merénylõket küld azokba

az országokba, amelyek részt
vesznek a NATO akciójában.

A francia közel-keleti diplomá-
cia motorja magas fordulatszá-
mon pörög. François Fillon mi-
niszterelnök „tûrhetetlennek” ne-
vezte tegnap az ENSZ Biztonsági
Tanácsának hallgatását Szíriával
kapcsolatban. Párizs meg akarja
gyõzni Oroszországot, hogy tá-
mogassa a szíriai tömegdemonst-
rációk erõszakos elfojtását elítélõ
határozattervezetet. „Franciaor-
szág más európai országokkal
együtt letett egy határozatot az
ENSZ BT elé, amelyet Oroszor-
szág és Kína akadályoz. Ez elfo-
gadhatatlan” – nyilatkozta a
France Info hírrádiónak. Június
elején a brit és a francia külügy-
miniszter akcióba lépett, hogy a
BT 15 tagja közül tizenegyet meg-
nyerjen Szíria elítéléséhez, miál-
tal Moszkva és Peking lépéskény-
szerbe került volna. Berlin felka-
rolta az ötletet, amely azonban
nem járt eredménnyel, mert Lon-
don és Párizs csupán kilenc támo-
gatót tudott összegyûjteni. Alain
Juppé ugyanakkor megismételte,
hogy a líbiai és a szíriai helyzet
nem hasonlítható össze, és nincs
szó esetleges katonai fellépésrõl
Szíriával szemben. 

Párizs és a Közel-Kelet

Ahmed Váli Karzai testõrei az ajtó elõtt. Egyikük gyilkolta meg a kiskirályt, akit már Washington is menesztett volna

ÚMSZ

Botrányt és hosszas vitát vál-
tott ki a magyar Országgyû-

lés tavaszi ülésszakának utolsó
napján, tegnapra virradóan a
jobbikos Novák Elõd felszólalá-
sa. Az ellenzéki politikusnak az
egyházügyi törvényjavaslat záró-
vitájában elhangzott szavaira re-
agálva Lázár János, a Fidesz
frakcióvezetõje közölte: pártja
nem tudja tovább tiszta lelkiis-
merettel tûrni „azt a zsidózást és
cigányozást”, amit a Jobbik egy
éve folytat a parlamentben. A
nagyobbik kormánypárt képvise-
lõcsoportjának vezetõje elõször
bocsánatkérésre szólította fel a
jobbikos Novák Elõdöt, amiért
az úgy fogalmazott, hogy Fó-
nagy János nemzeti fejlesztési ál-
lamtitkártól „mit is várhatnánk
mást”, mint a Szim Salom Prog-
resszív Zsidó Hitközség bevett
egyházként történõ elismerésé-
nek javaslását. Novák Elõd
azonban nem tette meg ezt a
gesztust, és Vona Gábor pártel-

nök is védelmébe vette õt. Láz-
ár János erre bejelentette: a kor-
mánytöbbség megteremti annak
törvényes feltételeit, hogy „egy-
szer és mindenkorra” véget ves-
sen a jobbikos képviselõk zsidó-
zásának és cigányozásának.

Az ügy tegnap is folytatódott.
A Jobbik sajtótájékoztatóján
ugyanis az hangzott el, hogy a
Jobbik szerint a lelkiismereti- és
vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló sarkalatos tör-
vény zárószavazása alkalmával
„a Fidesz gyakorlatilag feltörölte
a padlót a KDNP-vel”. Mir-
kóczki Ádám pártszóvivõ szerint
azzal, hogy hétfõn az utolsó pilla-
natban „Fidesz-nyomásra a kuká-
ba dobtak sok KDNP-nek külö-
nösen fontos módosító indít-
ványt”, a nagyobbik kormány-
párt nem csak a KDNP-t, hanem
a saját szavazóit is cserbenhagyta.
A Jobbik szerint ugyanis „nem
sok olyan  kormánypárti szavazó
van, amely a Hit Gyülekezetét a
történelmi egyházak rangjára
emelné”. 

Botrány az Országgyûlésben 

Szili: sietõs idõszakon van túl a Magyar Országgyûlés
Szili Katalin, a Szociális Unió elnöke szerint kizárólag a társa-
dalmi kétharmad véleményének meghallgatásával, a demokrati-
kus intézményrendszer erõsítésével lehet elvégezni a Magyaror-
szág számára szükséges nagy társadalmi átalakításokat. A volt
házelnök, jelenleg független országgyûlési képviselõ errõl tegnap
a parlament tavaszi ülésszakának munkáját értékelõ sajtótájé-
koztatóján beszélt. Szili Katalin úgy látja: a Ház „sietõs” idõsza-
kon van túl, hiszen a képviselõk az új alkotmányon kívül példá-
ul több sarkalatos törvényt is elfogadtak.

Merénylet Kandahárban
Saját testõre gyilkolta meg az afganisztáni elnök féltestvérét

A Fidesz véget vet a Jobbik „zsidózásának
és cigányozásának” – jelentette be Lázár 
János, a párt frakcióvezetõje.
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A pártok és a megválasztot-
tak nagy szerencséjére a vá-
lasztóknak soha nincs elég

türelmük ahhoz, hogy
négyévente legalább egy-
szer belelapozzanak az elõ-
zõ választási programok-
ba, írásos ígéretekbe. Mert

ha így tennének, ak-
kor bizony a politikai erõk és a tisztségvi-
selõk egész sora nagy bajban lenne. 
De ha véletlenül mégis megtörténne, és a
magas polcon ülõk sorait megborzongatná
a nagy riadalom, miszerint a következõ
választási gyõzelem esélyei csökkenhetnek,
akkor még idõben elõhúzhatják a csoda-
fegyvert. Ez nem más, mint a választási
törvények módosítása olyképpen, hogy
kedvezzen a folytatáshoz az éppen hatal-
mon levõk számára. 
Romániában mindennek ugyanúgy meg
vannak a jelei, mint Magyarországon. Itt
a kormánypárt szeretné még inkább nö-
velni a külföldi szavazatok számát és
olyan régióátszabásba fogni, amely egyér-
telmûen segíti a következõ választási si-
kert, szomszédunkban pedig úgyszintén a
kormánypárt a sokat emlegetett kéthar-
mad birtokában úgy alakítja át a válasz-
tási rendszert, hogy ha lehet, akkor még
kormányzati kudarc esetén se változzon a
gyõztes kiléte. 
Mindezek az alig titkolt szándékok a de-
mokrácia egyik tartópillérét igyekeznek
roskataggá tenni: a politikai váltógazda-
ságban a választók a maguk belátása sze-
rint cserélhetnek vezetõket és kormányo-
kat. A szépen hangzó mondat azonban
sajnos csupán ott érvényes, ahol a válasz-
tási törvények ha nem is több évszázada,
de legalább néhány évtizede nem változ-
tak, s választó és választott egyaránt tud-
ja, hogy mihez tartsa magát. Mifelénk
azonban menet közben változnak a játék-
szabályok, és nem csupán a választások,
hanem a demokrácia alapjainak tartott
intézmények és törvények tekintetében is.
Amelyeket ha nem is égi, de felsõ sugalla-
tokra meg lehet szüntetni, át lehet alakíta-
ni, szerep- és jogkörük korlátozható, a tör-
vények pedig minden örökölt és érvényes
jogelvvel ellentétben a múltra is kivetítik
hatásukat. 
Mindez érthetõ lenne, ha a korszerûsödés
és fejlõdés, az életminõség javulása tekin-
tetében olyan gyors léptekkel változna a
társadalom, hogy intézményeit, jogrendjét
mindegyre összhangba kellene hozni az
átalakulásokkal. De hát errõl szó sincs:
mifelénk a sugallat, a központi egyéni
akarat próbálja a maga képére formálni a
társadalmat, a kimondott vagy burkolt
parancsszavak hatására keresi meg a vég-
rehajtó szolgacsapat azokat a beavatkozá-
si pontokat, ahol akár harmadik vagy ne-
gyedik áttételben, de a hatalom fennma-
radásának javára lehet átalakítani az
amúgyis nehezen mûködõ és átláthatat-
lan államgépezetet. 
És hogy mikor fog ez változni? Félõ, hogy
a közeljövõben aligha. Majd csak akkor,
ha a választók mifelénk is  komolyan ve-
szik az állampolgársági felelõsségtudatot,
a  társadalmi ellenõrzés szerepét, és leg-
alább félévente meglóbálják a választottak
elõtt saját választási ígéreteiket: mirõl is
volt szó? 

A csodafegyver

Székedi Ferenc

ÚMSZ

Nem ért egyet az RMDSZ a
Demokrata Liberális Pártnak

(PDL) azzal a javaslatával, hogy
ezentúl a külföldön élõ román ál-
lampolgárok levélben adhassák le
szavazatukat. „Mi ezt az indít-
ványt kivitelezhetetlennek tart-
juk” – nyilatkozta tegnap lapunk-
nak Máté András képviselõházi
frakcióvezetõ, miután a nagyob-
bik kormányzó alakulat hétfõi ve-
zetõ testületi ülésén döntött arról,
hogy már az idén elfogadtatná a
vonatkozó jogszabályt a parla-
mentben. Az ülés után Teodor
Baconschi külügyminiszter, egy-
ben a PDL elsõ alelnöke bejelen-
tette, a párt tárgyalásokat kezde-
ményezett a kormánykoalíciós
partnereivel annak érdekében,
hogy a kormány terjessze a tör-

vényhozók elé a tervezetet.
Máté András szerint elsõsorban
azért kivitelezhetetlen a javaslat,
mert lehetetlenség ellenõrizni,
hogy valóban az arra jogosultak
szavaztak. „Emellett az sincs ga-
rancia, hogy a családtagok nem
voksolnak majd egymás helyett
is. Arról nem beszélve, hogy
Amerikában élõ román állampol-
gárnak akkor kell postára tennie
szavazatát, amikor az országban
még javában dúl a kampány” –
sorolta az RMDSZ ellenvetéseit a
politikus.

Jelenleg a legszerényebb becs-
lések szerint is 2,5-3 millió ro-
mán állampolgár él külföldön.
Õk eddig csak a nagykövetsége-
ken és konzulátusokon adhatták
le szavazataikat, de általában ke-
vesen éltek ezzel az alkotmányos
jogukkal. 

A román külügyminisztérium
honlapján közölt adatok szerint a
2004 óta megrendezett hat orszá-
gos választás és referendum közül
legtöbben a 2009-es államelnök-
választáson szavaztak, akkor
több mint 147 ezer külföldi ro-
mán állampolgár járult az urnák
elé. Legkevesebben, alig valami-
vel több, mint 14 ezren, a 2009-es
európai parlamenti választáson
vettek részt. 

A PDL a levélben történõ sza-
vazást alternatívaként kínálja fel
a jelenlegi, szavazókörzetekben
zajló hagyományos szavazási
módszer mellett. Baconschi becs-
lése szerint jelentõsen növekedhet
a szavazati jogukkal élõ külföldi
román állampolgárok száma a jö-
võ évi parlamenti választásokon,
ha addig sikerül elfogadtatni a
tervezetet. 

Román lapszemle

Fehér megyében található az ország
„legtermékenyebb” tehene, amelynek
rekordja napi 104 liter tej volt. Az állat
luxuskörülmények között él: zenét hall-
gat, mozgásérzékelõs vakargatógép
gondoskodik komfortérzetérõl, emellett
GPS-es lépésszámláló méri napi mozgá-
sát. (România liberã) Bukarestben ün-
nepélyes keretek közt jövõ héten  nyitják
meg Románia elsõ kínai negyedét,
amelyben az 1200 ázsiai üzlethelyiség
mellett több száz hagyományos kínai
építmény is helyet kapott. (Libertatea)

Szavazás levélben?

Sorban álló párizsi románok a 2009-es elnökválasztáson. Ellenõrizhetetlenné válnak a szavazataik?

Cs. P. T. 

Elhalasztotta tegnap az Or-
szágos Diszkriminációellenes

Tanács (CNCD) a Tõkés László
meggyilkolására buzdító kiad-
vány ügyében beadott panasz
megtárgyalását – tudtuk meg az
Európai Parlament alelnökét
képviselõ Kincses Elõd ügyvéd-
tõl. Tájékoztatása szerint az ügy
elnapolására a CNCD tévedése
miatt volt szükség. Az ügy érde-
mi megtárgyalásához hozzá sem
foghattak, mert kiderült, hogy a
bepanaszolt személyt, Mihai-
Florin Nahorniacot, a hazai vas-
útvonalakon terjesztett ªtefan cel
Mare címû kiadvány fõszerkesz-
tõjét téves címen idézték meg, az
illetõ nem is jelent meg. „Az idé-
zést a Román Vasúti Társaság-
hoz küldték, nem a lakcímére. A
CFR pedig azt állítja, semmi kö-
ze Nahorniachoz és a kiadvány-
hoz” – magyarázta lapunknak
Kincses.

Mint ismert, a ªtefan cel Mare cí-
mû lap május 1-jén megjelent szá-
mában írt az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnökérõl, idézve
Tõkésnek egy korábbi nyilatkoza-
tát, miszerint „a magyarok nem
jövevények Erdélyben, hanem el-
vesztették hazájukat/országu-
kat”. A cikk szerzõje, Florin
Bucovianul ezt az ország „meg-
gyalázásának” nevezte, felszólítva

a „bozgor” Tõkést, hogy költöz-
zön Magyarországra, ha nem tet-
szik neki valami. „Hát senki sincs
ebben az országban, aki golyót
eresztene ennek a hazaárulónak a
fejébe?” – tette fel a kérdést a szer-
zõ. A ªtefan cel Mare hetilapot a
Vocea ceferistului címû kiadvány-
nyal együtt terjesztik a vasútvona-
lakon. 

Kincses Elõd azonban kétség-
bevonja a CFR-nek azt az állítá-
sát, hogy nincs köze a lapokhoz.
Az ÚMSZ-nek elmondta: tegnap
a Bukarest–Marosvásárhely inter-
city járaton megkérdezte a kala-
uzt, megvásárolható-e a vonaton
a ªtefan cel Mare kiadvány. Az ügy-
védnek azt válaszolta a CFR al-
kalmazottja, hogy „most éppen
nincs nála” a lapnak egyetlen pél-
dánya sem. „Ez engem elgondol-
koztatott, mert arra enged követ-
keztetni, hogy a kiadványt a vas-
úti alkalmazottak terjesztik” –
mondta Kincses.

Egyébként Tõkés László nem-
csak a CNCD-nez fordult ebben
az ügyben, hanem értesítette a
vádhatóságot is. Kincses Elõd
május 27-én a bukaresti törvény-
széki ügyészségen emelt bûnvádi
panaszt a kiadvány fõszerkesztõje
ellen. „Nahorniac elõre megfon-
tolt emberölésre történõ bujtoga-
tással vádolható” – magyarázta
az ügyvéd, aki szerint még nem
érkezett válasz a panaszukra. 

Halasztottak Tõkés-ügyben
Hírösszefoglaló

Két gyermeket is szállított teg-
nap Emil Boccal együtt a Ro-

mán Hírszerzõ Szolgálatnak
(SRI) az a helikoptere, amely
brassói látogatásáról hozta vissza
Bukarestbe a miniszterelnököt. A
jelenetet a Realitatea TV szemfüles
újságírói rögzítették a Bãneasa re-
pülõtéren. A felvételek szerint
Bockal együtt egy kisfiú és egy
kislány is kilépett a helikopterbõl;
mint utóbb kiderült, a miniszterel-
nökkel lánya, Patricia és brassói
unokaöccse utazott együtt.

A kormányfõ tegnap betelefo-
nált a Realitatea TV esti hírmûso-
rába, amelyben az ügyet úgy tálal-
ták: „Emil Boc a családját furikáz-
tatja a SRI helikoptereivel”. A po-
litikus azzal védekezett, hogy
nem történt visszaélés, mert a két
kiskorú szállítási díját kifizette a
hírszerzõ szolgálatnak. Boc a díj
kifizetését igazoló nyugta számát
is felolvasta az élõ adásban. Tájé-
koztatása szerint a SRI valamivel
több, mint 2100 eurót kért a két
gyermek szállításáért. (Sajtóérte-
sülések szerint a helikopter órán-
ként 1500 eurót „fogyaszt”.)

A miniszterelnök elmondta: a
vidombáki repülõgépalkatrész-
gyár avatóján vett részt Brassó
megyében. Hosszasan taglalta,
hogy az 500 milliós beruházás
ötszáz munkahelyet teremt. „A
közjogi méltóságok hivatalos út-
juk elõtt választhatnak a helikop-
ter és az autókonvoj között.
Amikor visszatértem Bukarest-
be, úgy döntöttem, hogy ma-
gammal visszem a brassói anyó-
somnál tartózkodó lányomat és
az unokaöcsémet. A szállítás
költségeit az utolsó baniig kifi-
zettem. Nem kerül közpénzbe a
rokonaim szállítása” – magya-
rázta Boc. A miniszterelnök
azonban következetesen kitérõ
választ adott a mûsorvezetõnek
arra a kérdésére: mióta foglalko-
zik a SRI személyszállítással? 

SRI-helikopteren a Boc-család

Fotó: archív

ÚMSZ

Befolyással történõ üzérke-
déssel gyanúsítja a Mediafax

hírügynökség szerint Borbély
Lászlót a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). A vádható-
ság azt állítja: a környezetvé-
delmi miniszter 20 ezer euró ér-
tékû lakásfelújítási munkálatok
fejében közremûködött abban,
hogy az Országos Vízügyi Ha-
tóság által megrendelt munká-
latok kivitelezési szerzõdését a
egy Szatmár megyei cég kapja
meg. A DNA tegnapi –
Mediafax által idézett – közle-
ménye szerint a nagyváradi
ügyészek már elkezdték az ügy
kivizsgálását, és bûnvádi eljá-
rást indítottak Ioan Ciocan cég-
vezetõ, illetve Borbély László
tanácsosa, Szepessy Szabolcs
ellen. Elõbbit befolyásvásárlás-
sal, utóbbit cinkossággal gyanú-
sítják. Borbély László ellen nem
indult eljárás, ehhez ugyanis a
parlament jóváhagyása is kell.
Az ügyészek szerint az avasfel-
sõfalvi Lescaci Com Kft. tulaj-
donosa cége költségén javított
fel egy ingatlant – egyes sajtóér-
tesülések szerint a miniszter
anyósának marosvásárhelyi la-
kását – annak érdekében, hogy
megszerezze a politikus befo-
lyását a vízügyi hatóság bizo-
nyos szerzõdéseinek elnyerésé-
re. Emellett Ciocan azt is el sze-
rette volna érni, hogy a már fo-
lyamatban levõ munkálatok ki-
fizetését kezelje prioritásként a
hatóság. Borbély László tegnap
nem volt elérhetõ, ugyanis egy
konferencián vett részt a len-
gyelországi Szopotban július
10. és 12. között az Európai
Unió környezetvédelmi minisz-
tereinek informális találkozó-
ján. Lapunknak Szepessy Sza-
bolcsot sem sikerült telefonon
elérnie. 

DNA-dossziéban

Borbély neve

Emil Boc kormányfõ Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Egy internetes felmérés
szerint Romániában a 18

és 25 év közötti fiatalok közel
negyven százaléka stressz-
mentes munkahelyet szeret-
ne magának. Ehhez még in-
kább ragaszkodik, mint a jól
fizetõ állásokhoz. Az ország-
ban azonban igen sok terüle-
ten lehet stresszmentes mun-
kával igen jól, mindenféle-
képpen az átlagos bérszint fö-
lött keresni is.

Pénz vagy biztonság?

A stresszmentes vagy ke-
vés idegi megterheléssel járó,
könnyû munkahelyeknek a
jelentõs része az állami szek-
torban található. Az AVA
Human Resources vezérigaz-
gatója, Nicoleta Turcanu
meghatározása szerint köny-
nyûnek az a munkahely te-
kinthetõ, ahol a szolgálati
idõ lejártával az alkalmazott-
nak a másnapi mûszakig
nem kell többé a munkájára

gondolnia. Szociológusok,
humán erõforrásügyi szakér-
tõk azonban figyelmeztet-
nek: a jól fizetõ és „könnyû
állás” nem mindig stressz-
mentes is egyúttal. Betöltõje
ugyanis tisztában van azzal,
hogy magas béréért igen ke-
veset dolgozik, ezért elõbb-
utóbb rettegni kezd attól,
hogy erre munkaadója is rá-
jön és elbocsátja állásából.
Meghatározásuk szerint te-
hát „könnyûnek” inkább az
az alkalmazott érzi a munka-
helyét, akit cége régóta fog-
lalkoztat, és aki pontosan
tudja, mi a feladata, mennyit
ér a munkája, tevékenységé-
vel mennyire járul hozzá gaz-
dasági és strukturális szem-
pontból a vállalkozás stabili-
tásának biztosításához és fej-
lõdéséhez. 

Romániában a legtöbb fia-
tal nem becsüli le a fizetés
nagyságát sem, és annak is
örülne, ha keveset kellene
dolgoznia, ám mindennél
fontosabbnak tartja a munka-
hely biztonságát. 

Kevés munka – jó bér

A Capital címû gazdasági-
pénzügyi szaklap mindennek
kapcsán közzétette az „esz-
ményi állások” listáját.

Így például az országban
érdemes köztisztség-viselõi
állást vállalni községi polgár-
mesteri hivatalokban. Egy át-
lagos községi városházán
150 lakosra jut egy tisztségvi-
selõ, míg a nagyobb városok-
ban egy-egy alkalmazottnak
450–700 lakossal kell foglal-
koznia. Egy-egy átlagos mé-
retû és lakosságszámmal ren-
delkezõ községben a születé-
sek és elhalálozások száma
nem haladja meg a százat,
évente mintegy tíz építkezési
engedélyt kell kiadni – ami
aligha terheli meg a köztiszt-
ségviselõt.

Jól választ szakmát az is,
aki muzeográfusnak csap fel.
Egy-egy nagyobb múzeum-
ban – mint például a Peleº
vagy a törcsvári kastély, a bu-
karesti Falumúzeum – ter-
mészetesen viszonylag sokat
kell dolgoznia, a Capital ada-
tai szerint azonban a napi át-
lagban 22 látogatót fogadó
buziási gyógyfürdõmúzeum-
ban, a naponta 14 kíváncsi
által felkeresett caracali
Romanaþiul múzeumban
vagy a naponta alig 8 érdek-

lõdõ által megtekintett buka-
resti Repüléstörténeti Múze-
umban azonban jóformán
nem kell semmit sem tennie
a fizetéséért. 

Jó szakmának bizonyul a
légi irányítóé is, természete-
sen olyan röptereken, mint
például a tulceai, amely
2009-ben összesen 800 utast
fogadott. De az utasszám a
suceavai és a craiovai repülõ-
tér esetében sem haladja meg
a napi nyolcvanat, illetve szá-
zat, Nagybányára pedig idén
átlagosan heti öt repülõgép
érkezett.

Csúcstartó vámosok, 
közjegyzõk

A bilincscsörgetõ rajtaüté-
sek óta hivatalosan is tudjuk,
hogy a vámos mestersége
igencsak kifizetõdõ, és – a tö-
meges letartóztatásokig – kel-
lõképpen stresszmentes is, hi-
szen a vámosoknak bõven ju-
tott idejük mindenfajta „mel-
lékfoglalkozásra” is.

Ha pénz dolgában nem is,
a stresszmentességet illetõ-
en azonban még szerencsé-
sebb helyzetben vannak a
dunai határátkelõhelyeken,
a nagybányai, szatmárné-
meti, craiovai, tulceai és
suceavai repülõtéren szolgá-
latot teljesítõk, de nem pa-

naszkodhatnak azok sem,
akiket a nagykárolyi vagy
hosszúmezõi nemzetközi
vasúti átkelõhöz osztottak
be, hiszen itt naponta négy,
illetve heti hat vonatot kell
ellenõrizniük.

A legstresszmentesebb,
egyben pedig legjobban fize-
tett állások között tarthatjuk
számon a közjegyzõét. Az
okiratok fordításáért, hitelesí-
téséért tekintélyes összegeket
kapnak, legtöbbször a mun-
kát nem is õk, hanem beosz-
tottjaik, alkalmazottaik vég-
zik. Az Országos Pénzügyi
Hatóság hivatalos adatai sze-
rint 2009-ben például a leg-
jobban keresõ közjegyzõt a
bukaresti 6. kerületben tar-
tották nyilván, jövedelme
meghaladta a három és fél
millió lejt. A volt fõügyész,
Mircea Criste felesége, Safta
Criste, pedig az utóbbi két év-
ben összesen 4,2 millió lejt
keresett. 

Sokan és joggal irigylik az
étterem- vagy üdülõhely-mi-
nõsítõt, hiszen nemcsak
hogy ingyen eszik-iszik-üdül,
de még fizetést is kap ezért.
Sajnos azonban, ilyen állás
csak kevés van még Románi-
ában, betöltésükért pedig óri-
ási a versengés, egy-egy hely-
re olykor száznál is többen je-
lentkeznek. 

A szigetgondnok 
gondtalan élete

Persze külföldön, nyuga-
ton is akadnak viszonylag
stressz nélküli és pompásan
fizetõ állások. A szigetgond-
nok például féléves szerzõ-
déssel akár 80 ezer eurót is
kaphat, mint például az
ausztráliai Nagy Korallzá-
tonyhoz tartozó Hamilton
szigete esetében, ahol ebben
az idõszakban három háló-
szobás, úszómedencés villá-
ban lakhat, cserében, amiért
„felügyel” – magyarán: na-
gyokat sétál – a szigetre. 

Nyugaton népszerû az
ételeket, bútorokat, szórako-
zási és sporteszközöket ki-
próbálók szakmája is. Õket
elsõsorban az édességipar-
ban, a szeszesitalok gyártá-
sánál alkalmazzák, felada-
tuk megállapítani a termé-
kek minõségét. 

Minálunk teljességgel is-
meretlen mesterség a mys-
tery shopper. 

Betöltõje munkaidejét
mallokban, szupermagazi-
nokban tölti, ahol egyszerû
vevõnek álcázva magát,
munkaadója pénzén vásá-
rol, majd munkaideje végén
jelentést készít az áruházak-
ban észlelt különféle problé-
mákról, panaszokról. 
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Könnyû és jól fizetõ munkahelyek

Gy. Z.

A mostani módosítás
központi eleme, hogy

164 dél-karintiai településen
írja elõ kétnyelvû, szlo-
vén–német helységnévtáblák
és más „hivatalos útjelzõk”
használatát. Ez kétszer több,
mint ahány településen jelen-
leg alkalmazzák a kétnyelvû
táblákat. Egyúttal alkotmá-
nyos erejû törvény rangjára
emelték ezt, és a szlovén, a
horvát, valamint a magyar
népcsoportok hivatalos
nyelvhasználatára vonatkozó
szabályozást is.

Kompromisszum 
eredménye

Az új törvény kompro-
misszum eredménye: a kar-
intiai tartományi vezetés ko-
rábbi elutasító álláspontja és
a szlovén kisebbségi szerve-
zetek követelése között, ezért
történelmi jelentõségûként
emlegetik. Több kisebbségi
szervezet, köztük magyar
egyesületek ugyanakkor nem
teljesen elégedettek vele.
Szlovénia nagykövete az
osztrák sajtónak kijelentette:
a módosítás „lépés ugyan a
helyes irányba”, de nem je-

lenti a szükséges folyamat vé-
gét. Noha Karintiában az
egyes településekrõl egyen-
ként egyeztettek, a megoldás
a gyakorlatban 17,5 százalék
feletti kisebbségi lakosság
esetén ír elõ kétnyelvû táblá-
kat. Az irányszámra a tör-
vény indoklása is utal. A 17,5
százalék félúton áll az eddigi
népcsoport-törvényben sze-
replõ 25 százalékos küszöb
és az osztrák alkotmánybíró-
ság korábbi egyedi ítéleteiben
irányadónak tekintett tíz szá-
zalék között. A törvényben
szerepel az is, hogy az új sza-
bályozás nem vezethet már
meglévõ táblák eltávolításá-
hoz.A jogszabály vonatkozik
a burgenlandi horvát, szlo-
vén és magyar feliratokra is.
Magyar helységnévtáblákat
továbbra is négy településen
– Felsõpulyán (Oberpullen-
dorf), Õriszigeten (Siget in
der Wart), Felsõõrön (Ober-
wart) és Alsóõrön (Unter-
wart) – ír elõ. A feliratoknak
formailag és méretükben
megegyezõeknek kell lenni-
ük. Ennek a kitételnek a hát-
terében az áll, hogy a 2000-es
évek közepén Jörg Haider
akkori karintiai tartományi
kormányfõ megpróbálta
megkerülni az alkotmánybí-

rósági ítéleteket azzal, hogy a
szlovén feliratokat csak kis
kiegészítõ táblákon engedte
elhelyezni. Ezt az alkot-
mánybíróság alkotmányelle-
nesnek minõsítette.

Már 1955-ben is

A szlovén és a horvát ki-
sebbségnek már 1955-ben, az
Ausztria szuverenitását visz-
szaadó négyhatalmi állam-
szerzõdés különleges jogo-
kat nyújtott, köztük a két-
nyelvû földrajzi megnevezé-
sek használatának jogát. A
részletszabályozást azonban
mindeddig nem sikerült meg-
nyugtatóan rendezni. Az
1970-es években a helyzet
odáig fajult, hogy míg az éj-
szaka leple alatt szlovén szer-
vezetek táblákat helyeztek ki,
német nemzeti érzelmû cso-

portok leszerelték ezeket, va-
lamint a hivatalos táblákat is.

Az új törvény politikai
megállapodáson alapul,
amelyet a karintiai tartomá-
nyi és az osztrák szövetségi
kormány, továbbá a helyi
szlovén kisebbségi szerveze-
tek írták alá áprilisban. A tör-
vényjavaslat szövegét azon-
ban a Karintiai Szlovénok
Tanácsa elutasítja. Úgy lát-
ják, hogy a javaslat több pon-
ton is visszalépés a memo-
randumhoz képest. Karintia
lakosságának mintegy 3 szá-
zaléka, összesen nagyjából
15 ezer ember tartozik a szlo-
vén kisebbséghez. A szöveg
egyes elemeit burgenlandi
szlovén, valamint horvát és
magyar kisebbségi egyesüle-
tek is bírálták, és leginkább
azt nehezményezték, hogy
velük nem egyeztettek róla,

noha õket is érinti. Josef
Ostermayer, a memorandu-
mot a kormány részérõl alá-
író államtitkár a múlt héten
vitatta, hogy nem egyeztettek
minden érintett szervezettel.
Kiemelte: a törvény értelme-
zõ részében az is szerepel,
hogy nem teremthet az eddi-
ginél hátrányosabb feltétele-
ket. Folyamatban van a ki-
sebbségekrõl szóló törvény
egy másik módosítása is. A
politikai pártok – az ellenzéki
Zöldek kivételével – elutasí-
tották a tárgyalások újranyi-
tását, és ugyanígy tett Heinz
Fischer köztársasági elnök is.

Kölcsönös vádaskodás

A karintiai szlovén kisebb-
ség legnagyobb szervezete
ugyanis júniusban elutasítot-
ta a kormány törvénymódo-

sítási javaslatát a kisebbségi
nyelvhasználati jogok új sza-
bályozására. A Karintiai
Szlovénok Tanácsa hiányolta
a szövegbõl az emlékeztetõ-
nek azt az elemét, hogy a te-
lepülési önkormányzatok a
jövõben további kétnyelvû
földrajzi megnevezések hasz-
nálatáról dönthetnek, a tör-
vényben elõírt eseteken felül
is. A testület nehezményezte
azt is, hogy nem vették figye-
lembe a javaslataikat. 

Az áprilisi memorandu-
mot Gerhard Dörfler karinti-
ai tartományfõnök és Josef
Ostermayer dolgozta ki,
a karintiai szlovén kisebbségi
szervezetek bevonásával. A
két politikus ezért elhárította
a tanács tiltakozását, és eluta-
sítja a további tárgyalásokat.
A tartományfõnök azzal vá-
dolta a szervezet elnökét, Va-
lentin Inzko nemzetközi dip-
lomatát, hogy „nyugtalansá-
got akar szítani”. A közel-
múltban elfogadott törvény-
tervezetet azonban a Burgen-
landban élõ szlovén, horvát
és magyar népcsoportok is
bírálták. Nézetük szerint
ugyanis visszalépést jelent a
jelenlegi szabályozáshoz ké-
pest. Állásfoglalásuk szerint
a tervezet jogi lehetõséget te-
remt arra, hogy az önkor-
mányzatoktól a járási elöljá-
róságok hatáskörébe kerül-
jön a kisebbségi nyelvû ügy-
intézés. A három burgenlan-
di népcsoport Semjén Zsolt
magyar miniszterelnök-he-
lyettesnél is szóba hozta az
ügyet. A magyar kormány
tanulmányozza a kérdést. 

Ausztria: vita a kétnyelvû táblákról
A szavazatok nagy többségével a na-

pokban elfogadta az osztrák parla-

ment a kisebbségi törvény helység-

névtábla-kompromisszum néven em-

legetett módosítását, amelytõl több

évtizedes vita lezárását remélik.

Romániában most, a gazdasági-pénz-
ügyi válság idején is vannak igencsak
jól fizetõ munkahelyek, amelyek ráadá-
sul különösebb erõfeszítést, összponto-
sítást sem igényelnek betöltõiktõl.

Kétnyelvû helységnévtábla Ausztriában. Folyik a méricskélés...



A Magyarország és a Kínai Népköztársa-
ság közt megkötött gazdasági szerzõdések s
az ezek által a magyarországi nyilvános-
ságban kiváltott eufória figyelmünket ismé-
telten Kínára terelik. Arra a paradox ál-
lamra, amely a maga diktatórikus struktú-
rái, emberi jogokat lábbal tipró gyakorlata
ellenére nemcsak a világgazdaság legdina-
mikusabban fejlõdõ társadalmának, de ho-
vatovább a világ legnagyobb gazdasági ha-
talmának is bizonyul, maga mögé utasítva
az Amerikai Egyesült Államokat is. A kér-
dés, hogy mindez hogyan sikerülhetett, ön-
magában is megér egy misét. 
Az amerikai sikeresség, az angolszász indi-
vidualizmus káprázatos teljesítményei az
elmúlt több mint száz esztendõben azt a

hitet ültették el bennünk, eu-
rópai polgárokban, hogy a

sikeresség egyetlen feltéte-
le az egyéni szabadságra
alapozott piaci verseny.

Ezt a tételt látszott iga-
zolni Kína Mao utáni

politikája is, amely a
közösségi világszem-
léletet az individualiz-
mussal párosítva az

országot a teljes gazdasági összeomlás szé-
lérõl rövid idõ alatt a dinamikus gazdasági
fejlõdés útjára vezette. 
Mára azonban már az is kiderült, hogy en-
nél jóval több történt. Az angolszász típusú
individualizmus a kínai kollektivizmus kö-
rülményei közt jóval termékenyebbnek bi-
zonyult, mint a Nyugat
mai társadalmaiban. Igaz,
az Egyesült Államok is ak-
kor vált a világgazdaság
vezetõ államává, amikor a
közösségi és az individuá-
lis értékek egymást kölcsö-
nösen behatároló s ennek
eredményeként kiegyensúlyozott értékrend-
szert hordozó struktúraként mûködhettek.
Az amerikai közösségi értékek a társada-
lom önszervezõ folyamatain alapultak, Kí-
nában a tradicionális értékek továbbélésén
és a marxista ideológia bizonyos aspektu-
sainak ezzel való összeházasításán. 
Shi Ming a Németországban élõ kínai szár-
mazású újságíró a 3sat nevû német kulturá-
lis tévéadón folytatott beszélgetésben kifej-
tette, hogy Kína ereje mindenekelõtt a szi-
gorú hierarchiára épülõ kínai rendszer ön-
korlátozó intézkedésein és az erkölcsi sza-

bályok belsõvé tételén, azaz a társadalmi
korlátok állampolgári elfogadásán alapul.
A kínai hatalom nem csak a „gazdagnak
lenni dicsõség” elvét fogadja el, de azt a kí-
nai társadalomban mélyen gyökerezõ elvet
is, hogy a közösség nem tûrheti el a közös-
ségellenes tendenciákat. A munka nem

csak a megélhetés, illetve a
vagyonszerzés eszköze, ha-
nem önmagáért való érték
is. Akárcsak a család,
amely a kínaiak számára
nem a társadalmi együtt-
élés meghaladott, de ma
még nem nélkülözhetõ

eszköze, hanem az ember életét értelmessé
tevõ közösségi lét alapvetõ alakzata.
Mindazon által Kína aligha válhat az em-
beriség jövõjét meghatározó társadalom-
modellé. S éppen sikeressége miatt! Akár-
csak az Egyesült Államok... A túlnépese-
dés következtében Kínának oly mértékben
kellett visszafognia a szaporulatot, hogy
népessége rohamos mértékben elöregedett.
Az átlagéletkor kitolódása, az életszínvonal
rohamos emelkedése, a nekilódult infláció,
a környezeti problémák Kína számára ha-
talmas, sok esetben kezelhetetlennek tûnõ

kihívásokat jelentenek. Esetében is nagy a
valószínûsége, hogy a bukást éppen a sike-
resség fogja elõidézni. 
Shi Ming azt is elmondta, hogy Kínában
nem a vagyontalanok, a szegények, a meg-
nyomorítottak lázonganak, akik csak lán-
caikat veszíthetik el. Éppen fordítva. A va-
gyonosak azok, akiknek igenis van veszíte-
ni valójuk. Õk azok, akik megengedhetik
maguknak a lelkiismereti szabadság és az
emberi méltóság luxusát. 
Úgy tûnik tehát, hogy Kína hanyatlása épp
oly gyors lehet, mint amilyen felfutása volt.
A fergeteges iramú iparosítás következté-
ben az egyének és a Kínát alkotó hatalmas
lélekszámú etnikai közösségek is fokozato-
san öntudatra ébrednek. Arról nem is be-
szélve, hogy Kínát a vízkészletek kiapadása
és a tibeti gleccserek vizének Kínába törté-
nõ elvezetése a nem kisebb mértékben fej-
lõdõ és harcias szomszédaival (Indiával
például) háborús konfliktusokba is keverhe-
ti. Nagy kérdés, hogy Kína irányítói képe-
sek lesznek-e Konfúciusz bölcsességét kellõ
empátiával értelmezni… A Kínai homokra
épített Magyarország is, hosszabb távon,
éppoly kockázatos vállalkozássá válhat,
mint az amerikaira épített Izrael. 

– Én özvegy vagyok, – mondta Bouvard, – gyermekeim nincsenek.
– Talán így a legjobb az Ön számára… Noha a tartós magányosság
elég szomorú dolog…
A vízparton kisvártatva egy utcai lány tûnt föl, egy katona kíséreté-
ben. Sápadt, feketehajú, himlõhelyes nõ volt, rádõlt a hadfi karjára
s rossz papucsait vonszolva, riszálta csípõjét.
Amint távolabb került, Bouvard holmi obszcén megjegyzést koc-
káztatott meg. Pécuchet igen elpirult s nyilván, hogy ne kelljen fe-
lelnie, szemével egy pap felé intett, aki éppen arra haladt. (…) Köz-
ben leszállt az esthomály s a szemközti ablakokon fölhúzták a re-
dõnyöket. Az utca népesebb lett. Hetet kongattak.
Csevegésük kiapadhatatlanul folyt, anekdoták és megjegyzések, fi-
lozófiai elmefuttatások s egyéni vélekedések követték egymást. (…)
Miközben egymást hallgatták, új meg új, elfelejtett emlékek jutot-
tak eszükbe. És noha már túl voltak a naiv érzelmi bõség korán,
valami új öröm támadt bennük, valami új kivirágzás, a régi indulá-
sok gyöngéd lírája.
Hússzor is fölkeltek, meg leültek; végigsétálták a boulevard-t a föl-
sõ zsiliptõl az alsóig; mindannyiszor el akartak válni, de nem volt
rá erejük, mintha varázslat tartaná vissza õket.
Végre mégis elbúcsúzkodtak, szorongatva egymás kezét, mikor
Bouvard egyszerre csak így szólt:
– Ejnye, hiszen együtt is ebédelhetnénk!
– Nekem is ez járt a fejemben! – válaszolta Pécuchet, – csak nem
mertem elõállani vele!
S hagyta, hogy a másik magával vigye egy kis vendéglõbe, mely a
Hôtel de Ville-lel szemben volt s ahol „jól fõztek”.

Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet. Fordította Tóth Árpád

A kínai homok
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Megszülettek az ítéletek a Cozma-gyilkosság
ügyében, a kézilabdás szobrot kapott Veszprém-
ben, a közvélemény nyugtázza a példás szigorú-
ságú, elrettentõ büntetést, amit kiszabtak az elkö-
vetõkre. És nem mellékesen fényezõdött kicsit a
legendásan jó magyar-román viszony, mert bi-
zony ki lehetett volna aknázni ellenségeskedés
céljából is. A romakérdésnek nem tett jót, hogy
az elkövetõk származása éppen ebbe a kisebbség-
be sorolja õket.
De azért sok minden nem stimmel az üggyel kap-
csolatban. A gyilkosság elkövetõi a bíróság elõtt
arra a védelmi taktikára építettek, hogy az éjszakai
szórakozóhelyen alkoholos befolyásoltság állapo-
tában táncoló fiatalok között idõnként kitör a vere-
kedés, elszabadulnak az indulatok, túlteng a tesz-
toszteron, sörösüvegek törnek kemény fejeken, és
elõkerülnek a szúró-vágó eszközök. Az elkövetõk
és a sértettek korábban nem ismerték egymást, af-
féle üzemi baleset történt tragikus kimenetellel.
Nem volt elõre megfontolt szándék, aljas indíték,
nyereségvágy meg egyéb jogi szakkifejezések,
amelyek a legsúlyosabb büntetést szokták maguk
után vonni.
Ellenben tudja a közvélemény, hogy az elkövetõk
lányok futtatásából éltek, illetve balatoni üzletek és
szórakozóhelyek tulajdonosaitól szedtek védelmi
pénzt. Alvilági figurák. Sõt felkerült a netre egy vi-
deó, amelyen egy százötven fõs bûnbanda vonul
Siófokon, demonstrálva az ott élõknek, hogy ki az
úr a parton, köztük ezek a fiatal emberek. 
A Cozma-gyilkosság éjjelén is egy huszonöt fõs
társaság látogatta meg a veszprémi diszkót „befe-
nyegetés” céljából, azaz, ha a tulajdonosok fizet-
nek, akkor ez a csapat megvédi õket, elsõsorban az
általa okozható károktól. Náluk volt az erõ, és bé-
késen alkoholizáltak többségükben, csak néhány iz-
gágább közelítette meg a táncparkettet kötekedési
céllal. A kétméteres, százkilós kézilabdások többen
voltak, s erejük tudatában nem ijedtek meg az ag-
resszív kísérletektõl. Ha bunyó, legyen bunyó. Eny-
nyibõl rosszul mérte fel mindkét fél a helyzetet és a
várható következményeket.
A bíróság meghallgatott több száz tanút, kockáról
kockára végignézték a helyszínen készült videókat,
és az apró részletek összerakása után született meg
a közvélemény egyetértésével találkozó ítélet. Élet-
fogytiglan a gyilkosoknak. 

Bennem azért maradt néhány kér-
dés. Ezek a szervezett bûnbandák
a rendõrség és az igazságszolgálta-
tás eszközeivel miért nem fogha-

tók meg? Kinek jó, hogy lányokat
adnak-vesznek ezeken a tájakon, s
az adóhivatal sem éri utol az ilyen
üzletekbõl meggazdagodókat?
És: ki szedi most a védelmi

pénzt Siófokon? 

Lap-top
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A Kínai homokra épített
Magyarország is éppoly
kockázatos vállalkozássá
válhat, mint az amerikai-
ra épített Izrael. 

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A dolgok élete olyan, mint a vágtató ló: 
nincs mozdulat, amely ne hozna változást.” 

Csuang Csou

Árfolyamingadozás

Öröm, egyetértés

Cozma
A nap címe. Mi átviszünk az érettségin,
te ránk szavazol, Gabriel Bejan, România
liberã

Magyarázat. Amit nemrég viccesen emlí-
tettünk, vagyis hogy az érettségit politikai
témává lehet tenni, lám, bejött. Gabriel
Bãjan arról ír, hogyan kezdték választási
szempontból megítélni az idei érettségit,
és hogyan jutottak el a kérdésig: „Mint-
hogy elveszítsük a szavazataikat, nem len-
ne jobb hagyni õket, hogy puskázzanak az
érettségin?” Ezért lényeges a kérdés: kinek
is van veszítenivalója egy korrekt módon
lefolytatott érettségi miatt? Ez a kérdés
merült fel a kormánykoalíció ülésén, és ez
nyugtalanítja a cikk szerzõjét, annál is in-
kább, mert állítólag ugyanott az is felme-
rült, hogy „könnyíteni” kell az õszi pót-
érettségi körülményein, a felvevõ kamerák
felszámolásáig elmenõen, a nyáron gyen-
ge eredményeket felmutató középiskolák-
ban. Nem térhetünk itt ki a szerzõ érdekes
és fontos fejtegetéseire, de a kisördög azt
mondatja velünk, hogy az bizony jó ötlet
lenne, mert még jobban röhögne rajtunk a
világ, hiszen a puskázás jogának szentesí-
tésével a román oktatásügy még a régi
rendszerben sem látott száz százalékos
érettségi sikert jelenthetne. 

Nem fasiszta, csak szófosó. Az Adevãrul
interjút közöl Radu F. Alexandruval, az
elsõt, amióta a pédélés szenátor a
Bãsescut megfeddõ híres nyílt levele után
megengedett magának. Az interjú beszé-
des címe A PDL dilemmája: szabadság vagy
nyájszellem. Az ominózus tiltakozásról a
jelenlegi államfõ I. Mihály exkirályt illetõ
meggondolatlan kijelentései miatt, Radu
F. Alexandru elmondja: sajnos, a külföldi
visszhangok alátámasztották az aggodal-
mát, és külön fájlalta, hogy Traian
Bãsescu nem vonta vissza, amit mondott.
Mindazonáltal, tette hozzá, szó sincs ró-
la, hogy a román államfõnek fasisztoid
nézetei lennének. 

A nap álhíre. A tanügyminisztérium a
kormány felelõsségvállalását szeretné el-
érni egy olyan törvény ügyében, amely
szerint mindegyik leérettségizett diák egy-
ben a doktorátusra való beiratkozás jogát
is megszerezhetné. 

Krebsz János
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Totka László

Idén nem látott magas-
ságba ugrott tegnap az

euró árfolyama: a Román
Nemzeti Bank 4,283 lejes
átváltást jelentett be, amely-
hez hasonlóra legutóbb ta-
valy év végén volt példa, de
néhány valutaváltó iroda
már 4,30 lejes áron kereske-
dett az uniós pénzeszközzel.
Az euró drágulása azokat
érinti a legfájdalmasabban,
akiknek valutahiteleiket kell
törleszteniük, illetve akik
épp most kényszerülnek de-
vizát vásárolni vakációra
utazásuk elõtt.

Ezzel egyidõben a svájci
frank újabb rekordot dön-
tött, a jegybank hivatalos ár-
folyama 3,962 lej volt.  Az
alpesi fizetõeszköz mostan-
ra – világszinten az elsõ szá-
mú „menekülõvalutává“ lé-
pett elõ, vagyis olyan pénz-
zé, amit bizonytalan körül-
mények között vásárolnak a
befektetõk, sorra döntött
történelmi rekordokat majd-
nem minden pénznemmel
szemben. 

Globális „trend”

A lejt ezúttal nem a ro-
mán gazdaság menete, ha-
nem rajta kívülálló ténye-
zõk, az euróövezeti orszá-
gok, elsõsorban Görögor-
szág és Olaszország körvo-

nalazódó adósságválsága
rántotta le. A nemzeti fize-
tõeszköz leértékelõdésével
azonban Románia sem a ré-
gióban, sem világszinten
nincs egyedül, elemzõk sze-
rint a pénzpiacokon nagy a
bizonytalanság, ebben pedig
különösen a feltörekvõ or-
szágok valutái húzzák a rö-
videbbet. Adrian Vasilescu,
a jegybanki kormányzó ta-
nácsosa nem kívánta kom-
mentálni, hogy a központi
bank tervez-e egyáltalán, és
ha igen, milyen intézkedése-

ket, hogy megnyugtassa a
kedélyeket.

Az incont.ro-nak nyilatko-
zó valutapiaci szakemberek
szerint sok devizapiaci sze-
replõ leállította az euróke-
reskedést, így likviditás-
szûke alakult ki. Ha a kö-
zösségi valuta tovább gyen-
gül a dollárral szemben,
még nagyobb lej-euró árfo-
lyamra számíthatunk az el-
következõkben – mivel a
jegybank ennek alapján szá-
molja ki az aktuális váltási
árat. 

Tõzsdék mínuszban

Az adósságválság követ-
kezményeként az árfolyam-
okhoz hasonlóan világszer-
te zuhanásnak indultak a
tõzsdék is. Ázsiától Ameri-
káig minden jelentõs börze
komoly, két százalék körüli
mínuszban zárt hétfõn, az
ázsiai piacok tegnap reggel-
re hasonló mínuszt hoztak
össze, délelõtt már 1,5-2,8
százalékos veszteségben
volt az európai kereskedés
is. Tegnap délutáni megke-

resésünkkor Králik Lóránd,
az Országos Tõkepiaci Fel-
ügyelet biztosa azonban
már megnyugtató adatokkal
szolgálhatott, szerinte a ke-
reskedés menete nyugodt
volt. „Hétfõn volt egy ko-
molyabb csökkenés Olasz-
országban és Portugáliában,
ez azonban  pániknak nem
nevezhetõ, inkább egyfajta
korrekcióként értelmezhetõ.
A lisszaboni tõzsdét az ren-
gette meg, hogy a Moody’s
rontott az ország adóskoc-
kázati besorolásán, Rómá-
ban pedig az államadósság
mértéke keltett félelmet a
befektetõkben” – magyaráz-
ta Králik.  

Králik hangsúlyozta,
hogy az államadóság szint-
jét tekintve Románia az
egyik legjobban álló ország
az unión belül: a tavaly elért
30 százalékos, GDP-hez vi-
szonyított szint igen jó mu-
tatónak számít. Bukarest
esetében inkább az adósság
növekedési dinamikája ag-
gasztó, mivel mindössze egy
év alatt emelkedett 19 szá-
zalékról 30 százalékra, tehát
ilyen ütem mellett két év
alatt túllépheti az EU-ban
megengedett maximális 60
százalékot. A szakember
ugyanakkor rámutatott: Ro-
mániát különösen érzéke-
nyen érintheti, hogy az
országban igen jelentõs az
olasz bankok jelenléte. 

Röviden

Egyenesbe jön a posta?

Hosszú idõ után júliusban
nyereségre tesz szert a Ro-
mán Posta, ami megszorítá-
si politikájának, valamint
annak köszönhetõ, hogy ta-
valy óta 440 millió euró ér-
tékben szüntette meg külsõ
megbízásait – jelentette be
tegnap az állami vállalat ve-
zetõsége. A leépítéseknek
ugyanakkor még nincs vége:
további 450 alegységet zár-
nak be és 1400 állás átszer-
vezésére is sor kerül.

Uniós agrárképzés

Szatmár, valamint a magyar-
országi Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékbõl összesen
negyven magyar és román
gazdálkodó vehet részt az
EU által százezer euróval tá-
mogatott agrárképzésen,
amely az ökogazdálkodás,
az energianövény-termesz-
tés, kertészet, állattenyésztés,
gépészet témaköreit egy-
aránt felöleli. A képzéseknek
a Nyíregyházi Fõiskola és a
nagykárolyi Simion Bãrnu-
þiu Mûszaki és Mezõgazda-
sági Szakiskola ad otthont –
az elméleti oktatást szakmai
prezentációk és külön
weboldalak egészítik ki. 

Ismét székely vásár

Csíkszeredában szombaton
ismét megszervezi a Hagyo-
mányos Székely Termékek
Havi Vásárát Hargita Megye
Tanácsa. Az eladással egy-
bekötött szemlét reggeltõl
déli két óráig a megyeháza
oszlopsora között tartják. A
megyei tanács ily módon
szeretné segíteni a helyi ter-
melõket az értékesítésben,
ugyanakkor a vásárlók szá-
mára is megteremti a lehetõ-
séget, hogy rendszeresen vá-
sárolhassanak egészséges he-
lyi termékeket. 

Apadó tejpiac

Tavalyhoz képest több mint
öt százalékkal, mintegy 760
millió literre esik vissza 2011
során a folyékony állagú tej-
termékek forgalma Románi-
ában – valószínûsítik a cso-
magolóanyagokat forgalma-
zó Tetra Pak cég szakembe-
rei. A csökkenést a táplálko-
zási szokások megváltozása,
az áruforgalmi adó emelése
révén bekövetkezõ drágulás,
valamint a tej európai krízise
egyaránt befolyásolják.

Stratégiai részvények

„Az átlátható és az állam ér-
dekeit szem elõtt tartó ma-
gánosítás híve vagyok” – je-
lentette ki egy Ploiesti-i kon-
ferencián Emil Boc minisz-
terelnök, hangsúlyozva, né-
hány stratégiailag fontos te-
rületen elengedhetetlen az
állami kontroll megtartása,
hogy krízishelyzetben is a
helyzet magaslatán marad-
hasson. „Támogatom a
Transgaz, Romgaz és Trans-
electrica stratégiai fontossá-
gú vállalatok kisebbségi rész-
vénycsomagjainak eladását
egy állami felügyelet mel-
lett” – fogalmazott Boc. 

Hírösszefoglaló

Görögország törlesztés-
képtelenné válása és „ki-

menekülése” az euróövezet-
bõl elkerülhetetlennek tûnik.
Most már inkább az a kér-
dés, hogy a két sokkal na-
gyobb déli tagállam, Olasz-
ország és Spanyolország
benn tud-e maradni a valuta-
unióban – vélekedtek tegna-
pi helyzetértékelésükben
londoni pénzügyi elemzõk.

Az egyik vezetõ londoni
gazdasági-üzleti kutatóköz-
pont, a Centre for Econo-
mics and Business Research
(CEBR) prognózisa szerint
Görögország „elkerülhetet-
lennek tûnõ” törlesztéskép-
telensége és eurövezeti kilé-
pése járványos módon hat-
na Portugáliára és Írország-
ra is, ám ezek viszonylag kis
gazdaságok, és „nem köz-
ponti jelentõségûek” az
euró szempontjából, Spa-
nyolország és Olaszország
azonban „más eset”. A cég
számításai szerint az adós-
ság visszafizetéséhez és a
gazdasági versenyképesség
megteremtéséhez Spanyol-
országban 13 százalékkal,
Olaszországban 19 száza-
lékkal kellene visszafogni a
fogyasztást – ugyanakkor az
elemzõk szerint sem az
olasz, sem a spanyol lakos-
ság nem lesz hajlandó vál-
lalni az euróövezeti tagság
fenntartásához szükséges
„szûkölködést”. A CEBR
elemzõi ennek alapján

mindössze egyötödös esélyt
adnak arra, hogy az euró-
övezet tíz év múlva is létez-
ni fog jelenlegi formájában.

A Portfolio.hu közben ar-
ról ír, hogy egy olasz állam-
csõd súlyos érvágás lenne az
európai bankoknak, miután
az itáliai gazdaság csaknem
hatszor annyi adósságot
halmozott fel velük szem-
ben, mint a görögök, az
olasz állam európai bankok-
nál lévõ kötvényállománya
pedig több mint négyszerese
a görög államénak. Az ál-
lamcsõd veszélye itt kisebb,
mint a görögöknél, az adós-
ság nagysága azonban jóval
nagyobb, így nem véletlen,
hogy az Olaszországgal
kapcsolatos aggodalmak
leginkább az európai bank-
részvények árfolyamát küld-
ték a mélybe. 

„Ez már politikai válság
is” – idézte Duronelly Pétert,

a Budapest Alapkezelõ be-
fektetési igazgatóját az
index.hu. Az elemzõ szerint
nyilvánvalóvá vált, hogy
sokkal erõsebb gazdaságpoli-
tikai egység kellett volna a
közös pénz bevezetéséhez,
mint amekkora volt. „A poli-
tikai válságot is az okozza,
hogy most a károkat azok-
nak kellene megfizetniük,
akik jól gazdálkodtak, fõként
a németek, miközben az is
beláthatatlan károkkal jár-
hat, ha ezt nem vállalják fel”
– fogalmazott a szakember.

Duronelly szerint ha pél-
dául Portugália, vagy Spa-
nyolország tudná a saját
pénzét nyomtatni, akkor
meg tudná fizetni adóssága-
it, a pénznyomtatás gazda-
sági hatásaival pedig elsõ-
sorban országon belül kelle-
ne megküzdenie. Mivel
azonban mindenhol euró
van, erre nincs, illetve csak
nagyon áttételesen van lehe-
tõség, a közös pénz erejét
ugyanis pontosan a stabili-
tása adja.  

Sokak szerint megoldás
lehet, ha Görögország rész-
leges csõdöt jelent. Elemzõk
szerint azonban ez bénítóan
hatna a bankrendszerre –
számítások szerint ha a gö-
rögöknek nyújtott hitelek
csupán harmadát kellene le-
írják a bankok veszteség-
ként, az is százmilliárd eurót
tenne ki. Ez azonban köny-
nyen a 2008-as Lehman-csõd
kapcsán megtapasztalt biza-
lomvesztéshez vezetne. 

ÚMSZ

Tegnap felavatták a Bras-
só megyei Vidombákon a

légi- és ûrtechnikára szakoso-
dott EADS Airbus-alkat-
részeket gyártó üzemét. A hi-
vatalos átadás gyakorlatilag
második felvonása volt a
francia-német konszern ro-
mániai „belépõjének”, miu-
tán az elsõ komponensek
már 2010 decemberében el-
hagyták az üzem szalagsorát.
Az összesen 46,6 millió eurót
érõ beruházáshoz a román
állam európai uniós alapok-
ból 19 millió eurós visszatérí-
tendõ támogatást nyújtott –
amelybõl 5,1 millió euró már
vissza is folyt az államkasszá-
ba. „Románia azon kevés
Dél-Kelet-európai országok
egyike, ahol jelent valamit a
repülõgépgyártás, emiatt ki-
emelt jelentõséggel bír cé-
günk fejlesztési stratégiájá-
ban. Szeretnénk megtartani
ezt a lendületet és egyéb pro-
jekteket tetõ alá hozni Romá-
nia kormányával” – fogalma-
zott az avatóünnepségen
Louis Gallois, az EADS ügy-
vezetõ elnöke. 

Az átadáson jelen volt még
Ion Ariton gazdasági minisz-
ter, Gheorghe Ialomiþianu
pénzügyi tárcavezetõ, vala-
mint Emil Boc miniszterel-
nök is. A kormányfõ felszó-
lalásában emlékeztetett arra,
hogy bár az EADS-el való
megállapodás pillanatában,
2009-ben a gazdasági válság
kellõs közepén még kevesen
bíztak az együttmûködés si-

kerében, a cég „hajszálpon-
tossággal” tartotta magát vál-
lalt kötelezettségeihez. A
vidombáki üzem jelenleg há-
romszáz dolgozónak ad ál-
lást, az alkalmazottak száma
azonban a tervek szerint
2012-ig félezerre duzzad. 

A romániai telephelyen el-
sõsorban az Airbus A320,
A330 és A380 típusokhoz ké-
szülnek hozzávalók. Mint ar-
ról korábban beszámoltunk,
a befektetést kõkemény üzle-
ti megfontolások indokolták:
a romániai olcsó munkaerõ
lényegesen csökkentheti az
Airbus elõállítási költségeit,
ezáltal piaci elõnyökhöz jut-
tatva a gyártót. Üzleti straté-
giáját nem kendõzve, Európa
legnagyobb repülõgépalkat-
rész-gyártója vállalati kiadvá-
nyában így fogalmazott: „A
költségkímélõ gyártás elen-
gedhetetlenül szükséges a cég
számára”. 

A döntõ tényezõ azonban
a régióban található szak-
képzett munkások nagy szá-
ma volt – nyilatkozta a cég
szóvivõje  másfél évvel ez-
elõtt a Financial Times
Deutschlandnak. 

A lap akkori információi
szerint kezdetben a termelés
mintegy nyolcvan százalékát
az EADS rendelései teszik
ki, mely legalább 2011-ig így
is marad. A továbbiakban
azonban nagyobb önállóság-
ra is szert tehet a romániai le-
ányvállalat, az sem kizárt,
hogy átveszi a németországi
Brémában készülõ apró al-
katrészek gyártását is. 

Vidombákon az EADS

Világszerte két százalék körüli esést okozott a tõzsdéken a görög és olasz adósságválság miatti félelem

Róma dönti romba a lejt?

CEBR: újabb válság fenyeget

Giulio Tremonti 
olasz pénzügymniszter
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Röviden

ÚMSZ

Feszülten várták tegnap
a nyolcadikos diákok a

felvételi eredmények nyilvá-
nosságra hozatalát, ame-
lyekbõl megtudhatták, hogy
záróvizsgáik jegyei alapján
történõ számítógépes elosz-
tás után melyik középiskolá-
ban folytathatják tanulmá-
nyaikat.

Lutrivizsga

Délelõtt még „vihar elõtti
csend” volt a marosvásárhe-
lyi általános iskolákban. „Az
eredményeket kettõ körül
kapjuk meg, de jóval koráb-
ban közzéteszik az inter-
neten, a szülõk és a gyerekek
már be sem jönnek, türelmet-
lenek, és ezért a világhálón
nézik meg elõször, mit értek
el” – magyarázta megkeresé-
sünkre a 2-es számú, Dózsa
György úti általános iskolá-
ban szolgálatot teljesítõ pe-
dagógus. 

„Nagyon rossz ez a köz-
pontosított elosztás, mert fo-
galmunk sincs, hogy hova
juthat be a gyerek, nem látjuk
át, kikkel versenyez, ki mi-
lyen átlagot hoz magával, a
különbözõ tanulók milyen is-
kolaválasztási opciókat jelöl-
tek be. Ez egy olyan lutri,
amelyen a jobb tanulók is raj-
taveszthetnek, és a rosszab-
bul teljesítõk is elõnyhöz jut-
hatnak, ha a felvételi adatla-
pon jól ikszelnek” – véleke-
dett egy lapunknak nyilatko-
zó szülõ. 

Elszívósdi

Illés Ildikó helyettes tanfel-
ügyelõ az ÚMSZ-nek azt
mondta: az idei líceumi fel-
vételi kellemetlen meglepeté-
se, hogy négy román, illetve

három magyar tannyelvû
osztállyal kevesebb indul õsz-
tõl a megyében. „Ennek az
oka egyszerû: nincs elég ta-
nuló” – magyarázta.

Illés a nyolcadikos záró-
vizsga eredményeirõl el-
mondta: sem kiugróan jó,
sem meglepõen rossz átlag-
ról nem tud beszámolni a
megyében. „Sajnálatos, hogy
például a Református Kollé-
gium humán tagozatára
nincs elég jelentkezõ” – tette
hozzá. 

Székely Emese, a felekeze-
ti iskola igazgatónõje lapunk
megkeresésére úgy fogalma-
zott, rejtélyes, hogy mi törté-
nik az intézmény körül.
„Tény, hogy a megyei tanfel-
ügyelõség indokolatlanul ne-
héz, a tanulók korának nem
megfelelõ kizáró jellegû an-
gol nyelvvizsgát szervezett,
és sokan ezért nem jelentkez-
hetnek az angol szakirányú
osztályunkba” – magyarázta
az intézményvezetõ, aki pár-

huzamot vont az érettségi és
a nyolcadikos vizsgák ered-
ményei között. Szerinte
mindkét esetben az volt a
meghatározó, hogy az elit-
képzésre összpontosít a tan-
ügy, de az átlagra nem figyel.
„Az átlagos képességû gyere-
keket a mi esetünkben az el-
kallódás fenyegeti” – össze-
gezte a Református Kollégi-
um igazgatónõje.  Szerinte
nem lenne meglepõ, ha az
angol szakirányra jelentkezõ
gyerekek közül többen végül
az Unirea líceumban „kötné-
nek ki”. A felekezeti iskolá-
ban úgy látják, Marosvásár-
helyen híre ment, hogy a Re-
formátus Kollégiumnak „ne-
héz a mundérja”, szigorúak a
szabályok, és ezért sincs elég
jelentkezõ. 

Elszámolták magukat

Hargita megyében 93 diák
maradt „hoppon”, akiket se-
hova sem sorolt be a számí-

tógépes elosztórendszer. Fe-
rencz S. Alpár fõtanfelügye-
lõ szerint ez a végzõsök tak-
tikai hibájával magyarázha-
tó. „Hiába hangsúlyoztuk,
hogy jelöljenek be minél
több iskolát, voltak, akik
egy-két intézmény mellett
kötelezték el magukat, és ha
itt a bejutáshoz nem volt elég
az átlaguk, akkor õket nem
vették fel sehova” – vonta le
a tanulságot az ÚMSZ
számára a fõtanfelügyelõ.
Hargita megyében szélsõsé-
gesen alakult a felvételi rang-
létra: a legjobb és a leggyen-
gébb felvételi eredmény
Gyergyó környékén szüle-
tett. Tízes átlaggal egy várhe-
gyi, román tagozaton tanuló
diáklányt vettek fel – tájékoz-
tatta az ÚMSZ-t a tanfel-
ügyelõség, az eminens tanu-
ló kitûnõ eredményei ellené-
re sem a térség divatiskoláit
választotta, inkább helyben
mûködõ középiskoláját ré-
szesítette elõnyben. A leg-

gyengébb, líceumi továbbta-
nuláshoz elégséges átlag 4,31
volt: ezzel egy gyergyóal-
falusi diák „büszkélkedhet”,
és a gyergyószentmiklósi
szakközépiskolába iratkoz-
hat be.

Kullogó 
magyar iskolák

A líceumok országos rang-
listáját idén egy bukaresti,
egy konstancai és egy craio-
vai intézmény vezeti, ezek-
ben a legalacsonyabb felvéte-
li átlag 9,8 fölötti volt. Ma-
rosvásárhelyen az elsõ helyen
az Unirea Elméleti Líceum
áll, itt matematika-informati-
ka szakon az utolsó bejutó
9,62 átlagot ért el. A Bolyai
Farkas Elméleti Líceum csak
a harmadik (a Papiu Ilarian
líceum mögött): a természet-
tudományi szakirányon az
utolsó felvételizõt 8,83-as át-
laggal vették fel, humán tago-
zatra 8,51-es átlaggal is be  le-
hetett jutni. A Constantin
Brâncuºi építõipari szakisko-
lában ennél jóval alacso-
nyabbra tették a mércét: a
legutolsó bejutó 3,54-es átla-
got ért el a záróvizsgán. 

Kovászna megyében is el-
maradt a felvételizõk teljesít-
ménye az országos elitisko-
lák eredményeitõl, listaveze-
tõ a Mikes Kelemen Elméleti
Líceum. Itt az utolsó bejutó
8,87-es átlagot ért el. A leg-
gyengébben a baróti könnyû-
ipari szakközépiskola szere-
pelt, ide már 4,10-es átlag is
elég volt a bejutáshoz. Az
idei évben a legnagyobb ér-
deklõdés a kétnyelvû (an-
gol–román) matematika–in-
formatika szakos osztályok
iránt mutatkozott, ezekbe
csak 10-es érdemjegyhez kö-
zeli (9,8-9,9-es) átlaggal lehe-
tett bejutni. 

A diákoknak jól kellett taktikázniuk az idei líceumi felvételin a bejutáshoz

Sapientia: kész 
az akkreditációs törvény

Az Oktatási Minisztérium
jóváhagyta, és Markó Béla
miniszterelnök-helyettes alá-
írta a Sapientia tudomány-
egyetem akkreditálására vo-
natkozó törvénytervezetet,
amely várhatóan hamarosan
a kormány elé kerül. Mint
ismert, a felsõoktatási intéz-
mény a szakmai akkreditá-
ciót már tavaly megkapta.

Termékeny 
a lombikprogram

Jóváhagyta az Egészség-
ügyi Minisztérium szakbi-
zottsága az elsõ, államilag
támogatott humán repro-
dukcióra (lombikprogram-
ra) vonatkozó kéréseket. A
mesterséges megterméke-
nyítés állami finanszírozá-
sáról szóló programot a
nyár elején hirdették meg,
eddig a benyújtott folya-
modványok 55%-át, öszsze-
sen 58 kérést, bíráltak el po-
zitívan. A lombikprogramot
végzõ központok június fo-
lyamán 106 kérést továbbí-
tottak a szaktárcához. Ezek
közül a bizottság 48-at el-
utasított: 31-et orvosi okok
miatt, 17-et pedig admi-
nisztratív kifogások miatt
nem fogadtak el.

Veszélyes gyerekjátékok

A Szatmár Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Hivatal
munkatársai május 23. és
június 23. között összesen
tizenöt, játékokat forgalma-
zó kereskedelmi egységet el-
lenõrzött, és öt esetben rótt
ki bírságot, 86 ezer lej érték-
ben. Az akció során 2488
játékot vizsgáltak, ezeknek
az értéke megközelíti a 60
ezer lejt: 168 esetben állapí-
tottak meg súlyos kihágást
az illetékesek. Gyakori a já-
ték anyagára, összetételére
vonatkozó megtévesztõ in-
formáció, pontatlanok a
gyártás helyére és idejére
vonatkozó adatok. Jellem-
zõ, hogy sem a gyártók,
sem a forgalmazók nem
tüntetik fel: hány éves kor-
tól ajánlják a gyermekeknek
szánt eszközök használatát.

Bíróságon 
az érettségi csalás

Vádat emelnek a 2010-es
érettségi szabályainak meg-
sértése miatt egy galaci ma-
gániskola vezetése, egy ügy-
véd, a jelzett intézményben
szolgálatot teljesítõ vizsga-
biztosok és 8 érettségizõ el-
len. Az ügyben várhatóan
július végén dönt az illetékes
bizottság.

Bírság az adatközlés
megtagadóinak

Az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) vezetõje, Vergil
Voineagu tájékoztatása sze-
rint akár 1000 lejes bírságot
is kaphat az, aki megtagadja
a válaszadást népszámlálás-
kor. A törvény értelmében
valamennyi állampolgárnak
kötelessége megadni a kér-
dõívben kért adatokat. 

Nyolcadikosok osztályharca

Fotó: Mediafax

Hírösszefoglaló

Tizennégy ember maradt
hajlék nélkül, és további

51 személyt fenyeget a kila-
koltatás Hidegvölgyben – áll
abban a jelentésben, amelyet
a Divers Egyesület hozott
nyilvánosságra tegnap a ma-
rosvásárhelyi roma negyed
helyzetérõl. Mint arról la-
punk korábban beszámolt, a
helyi közösségi rendõrség áp-
rilisban több hidegvölgyi csa-
ládot értesített (névre szóló
felszólítást kaptak a kiskorú
gyermekek is), hogy hagyják
el otthonaikat, mert az építé-
si engedéllyel nem rendelke-
zõ lakásokat lebontják. A
bontást több szakaszban, jú-
nius végén végezték. 

Jogszerûtlen 
jogszerûség

A Divers Egyesület mun-
katársai a helyszínen mérték
fel, hány embert érint és mi-
lyen következményei vannak
a kényszerintézkedésnek, a
dokumentumot pedig eljut-

tatták a helyi illetékesekhez.
A jelentés kitér arra, hogy a
helyi hatóságok öt olyan csa-
lád ellen is  eljárást indítot-
tak, akik jogszerûen laknak a
jelzett körzetben. A doku-
mentum rögzíti, hogy nincs
érvényes városrendezési terv
ebben a térségben. Azoknak
a családoknak az ellátásáról,
akiknek az állandó bejelen-
tett lakhelye nem Marosvá-
sárhelyen van, a területileg il-
letékes szociális intézmé-
nyeknek kell gondoskodniuk
– olvasható a tegnap közzé
tett dokumentumban. Azok
pedig, akik állandó, bejelen-
tett lakcímmel rendelkeznek,
méltányossági alapon jogo-
sultak a negyedben épített
szociális lakásokban történõ
elhelyezésre. A Divers Egye-
sület ajánlásai között szere-
pel, hogy az illetékes hatósá-
gok állítsák le a kilakoltatáso-
kat mindaddig, amíg az érin-
tettek jogállását és a rászoru-
lók (idõsek, betegek, gyere-
kek) szociális ellátását az ar-
ra hivatott intézmények biz-
tosítani nem tudják. 

Csendes tettestárs

A felmérés készítõi hang-
súlyozzák: káros következ-
ményei lehetnek annak, ha
(mint ahogyan az a bontás
során többször elhangzott)
az önkormányzat építõanya-
got biztosít az itt élõk számá-
ra, és hallgatólagosan hozzá-
járul ahhoz, hogy újabb ille-

gális házakat építsenek. Ez
ugyanis csak az ideiglenesen
kedvezményezett helyzetbe
kerülõk további kiszolgálta-
tottságát növelné.  Célszerû
lenne – állítja a civil szerve-
zet – ha a hidegvölgyi lakos-
ság szükségleteit szakszerûen
felmérnék az illetékes szer-
vek, és a következõkben, az
itt futó szociális programokat

a felmérés eredményeinek
megfelelõen mûködtetnék. A
Divers Egyesület munkatár-
sai úgy vélik, hogy a negyed
rehabilitációjára, illetve az itt
élõ romák integrációjára vo-
natkozó kezdeményezések-
rõl nyilvános vitát kellene
tartani a romák, az önkor-
mányzati szervek és a civil
szervezetek bevonásával. 

Hidegvölgy: tizennégy földönfutó

Öt olyan család ellen is kilakoltatási eljárást indítottak, akik jogszerûen laknak a Hidegvölgyben
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Baloga-Tamás Erika

Elkezdõdtek tegnap a
hargitai megyeközpont-

ban július 11-e és 17-e között
zajló Csíkszeredai Régizene
Fesztiválnak a nagyközön-
ség számára szóló program-
jai. A térség minden bizony-
nyal legkiemelkedõbb kultu-
rális és közösségi eseményét
harmincegyedik alkalommal
szervezik meg. A nemzetkö-
zi hírû fesztiválnak nagyobb-
részt a Mikó-vár udvara ad
otthont (rossz idõ esetén a
Csíki Játékszín), de a csík-
somlyói kegytemplom, a
csíkszeredai Szent-Ágoston-
templom, a gyergyószárhe-
gyi Lázár-kastély, a Nagy Ist-
ván Mûvészeti Szakközépis-
kola és a Segítõ Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium
is helyszíne lesz egy egy
hangversenynek, program-
pontnak. 

„Az idei szemlét kilenc eu-
rópai országból több mint
száz fellépõ és közremûködõ
zenész, összesen 14 koncert,
reneszánsz táncház és szá-
mos gyermekprogram, új ze-
nei témák, premier elõadá-
sok, ritkán hallott zeneszer-
zõk mûvei és különleges
hangszerek teszik hangula-
tossá” – számolt be lapunk-
nak Péter Boglárka szervezõ,
a Hargita Megyei Kulturális

Központ szaktanácsadója. A
fesztivállal egyidõben zajlik a
Régizenei Nyári Egyetem, a
negyedik alkalommal jelent-
kezõ nyári egyetem egyfajta
nyitányként szerepel az ese-
ménysorozat programjában. 

„A hétfõn délelõtt kezdõ-
dött egyetem kilenc mester-
kurzust hirdetett idén. A
negyvenöt egyetemistát, ze-
neszakos gimnazistát és kis-
gyereket elismert, külföldi és
belföldi szakemberek tanítják
a historikus elõadásmódra” –
részletezte lapunknak a szer-
vezõ. A nagyközönség szá-
mára szóló rendezvények a
kolozsvári La Stravaganza
régizenei verseny díjazott
együttese, a bukaresti és ko-
lozsvári egyetemista zené-
szekbõl álló Senza nome ne-
vû együttes fellépésével kez-
dõdtek el, Mihail Ghiga mû-
vészeti irányításával. Ma a
Nyári Egyetem tanárai mu-
tatkoznak be, a hangverseny-
re szintén a mûvészeti iskolá-
ban kerül sor.  Holnap tartják
a fesztivál ünnepélyes meg-
nyitóját, a Mikó-vár udvará-
ban a Codex együttes lép fel
meghívottaival, tõlük a
Kájoni-kódexbõl és a Bocs-
kor János énekeskönyvébõl
hall majd különbözõ darabo-
kat a nagyérdemû. 

Szintén a megnyitó ünnep-
ségen lép színpadra majd az

észak-olaszországi Dramsam
együttes is, amelynek tagjai
trecento-beli muzsikát adnak
elõ. Az esemény egyik kü-
lönlegessége minden bizony-
nyal a pénteki barokk nap
lesz, a Németországból érke-
zõ Barokk Fesztiválzenekar a
hazai, barokk hangszeren ját-
szó muzsikusokat hívja ösz-
sze, külföldi közremûködõk-
kel, Ulrike Titze barokk he-
gedûmûvész vezetésével. 

A Szent Ágoston-temp-
lomban pedig a nyolc, több-
ségében külföldön tevékeny-
kedõ zenész részvételével
zajló Kremsier projekt a
csehországi Kromerzsízs ze-
nei örökségét, Karl Liech-
tenstein-Kastelkorn herceg-
püspök egyedi gyûjteményét
mutatja be. Szombaton a fia-
talabbaké lesz a terep, a gye-
rekeket reneszánsz gyermek-
napra és játékos hangszerbe-
mutatóra hívják a vár udva-
rába, illetve szintén e napra
idõzítette zárókoncertjét a
Régizene Nyári Egyetem. A
kurzus alatt tanultakat a
résztvevõk két részben: dél-
elõtt 11 órától és délután há-
rom órától mutatják be, a
mûvészeti iskolában. 

Szombat este hangulatos-
nak ígérkezõ koncertekre
várják a közönséget a vár ud-
varában, ahol a kolozsvári
Flauto Dolce, a nagykárolyi

Collegium együttes, valamint
Antoni Pilch lengyel lantmû-
vész játszik majd, az estet
táncház zárja. A gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastély-
ban a délután folyamán a bu-
karesti Lyceum Consort játé-
kát hallhatja a nagyérdemû. 

A fesztivál zárónapján a
Csíksomlyói Kegytemplom-
ban a brassói Steffen
Schlandt és a németországi
Hegyi Gábor orgona- és
trombitahangversenye koro-
názza meg az egyhetes ese-
ménysorozatot, a nap folya-
mán a magyarországi Kob-
zos Kiss Tamás és a török
Erdal ªalikoglu is fellép,
majd a délutáni zárókon-
certként a Musica Historicát
láthatják-hallhatják a feszti-
válozók. 

„A tavalyi fesztiválra
3500-4500-an voltak kíván-
csiak, reméljük, hogy idén is
legalább ennyien lesznek.
Büszkék vagyunk arra, hogy
Csíkszereda ad otthont egy
ilyen rangos eseménynek, és
nem elhanyagolható szem-
pont az sem, hogy ilyenkor
megnõ a térség idegenforgal-
ma, amire bizony mindig
szükség van” – összegzett la-
punknak Péter Boglárka. 

A Csíkszeredai Régizene
Fesztivál koncertjeire és
egyéb programjaira ingyenes
a belépõ. 

Reneszánsz hangok Csíkban
Elkezdõdtek tegnap a Csíkszeredai Régizene Fesztivál nagyközönségnek szánt rendezvényei

Antal Erika

Új produkció készül
Mikházán a Csûrszín-

házban, ezúttal Garcia Lor-
ca Vérnász címû drámáját
mutatja be a társulat Török
Viola rendezésében. A fel-
sõ-nyárádmenti faluban jú-
lius elsõ napjaiban megren-
dezett Csûrszínházi Napo-
kat követõ újabb elõadáson
több társulat mûvésze, ven-
dégkoreográfus és néptánc-
együttes közremûködésével
készül a zenés-táncos elõ-
adás Lorca népszerû drá-
májából. 

Szélyes Ferenc színmû-
vész, a Csûrszínház Egyesü-
let elnöke lapunknak el-
mondta: három napja kez-
dõdtek meg Mikházán a
próbák. A hamarosan be-
mutatásra kerülõ színpadi
mû érdekessége, hogy míg
korábban a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatával közös
produkciókat hoztak létre,
most elsõ alkalommal jön
létre saját elõadás. A darab
rendezõje Török Viola, a
rendezõ munkatársa Sze-
pessy Katalin dramaturg,
koreográfus Könczey Ár-
pád, közremûködik a Be-
kecs Néptáncegyüttes. A
próbák is a helyszínen, a
Csûrszínházban folynak,
napi nyolc-kilenc órában. A
tervezett bemutató idõpont-
ja július 29-e, amit megelõz
egy elõbemutató 28-án, il-

letve a harmadik elõadást
30-ára tervezik. Szélyes Fe-
renc elmondta, amennyiben
igény lesz rá, õsszel a ma-
rosvásárhelyi közönség is
láthatja a produkciót. 

„Ha sikerül termet találni
rá, felújítjuk és bemutatjuk
Vásárhelyen is” – mondta
Szélyes. Mivel az utóbbi év-
tizedekben örökös téma,
hogy a színházak keveset tá-
jolnak, azaz nem járnak vi-
dékre, és ezért a községek, a
kisvárosok színházkedvelõ
közönsége kevesebb elõ-
adást lát, mint amennyire
igénye volna. A Csûrszínház
produkciójával az alkotók
tervezik a kiszállást is, elsõ-
sorban olyan községekbe és
kisvárosokba, ahol kellõen
felszerelt kultúrházak, meg-
felelõ körülmények vannak
arra, hogy egy-egy színházi
bemutatót tarthassanak. Pél-
dául Nyárádremetén, Nyá-
rádszeredában, Szovátán,
Parajdon terveznek fellépni
– tudtuk meg Szélyestõl, aki
szerint Erdélyben ez az
egyetlen olyan társulat,
amely nyáron is megpróbál
színházi produkciót létre-
hozni. A Vérnász bemutató-
jával nem áll le az élet a
mikházi Csûrszínházban,
ahol augusztusban a Bekecs
Néptáncegyüttes tervez két-
hetes néptánctábort szervez-
ni kisgyerekeknek, illetve
olyan középiskolásoknak és
egyetemistáknak, akik von-
zódnak a néptánchoz. 

Csûrszínházi Vérnász
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Munkatársunktól

Csak a fû nõ a jeddi kul-
túrotthon körül, és a dús

levelû diófa: a Marosvásár-
hely tõszomszédságában ta-
lálható nyárádmenti telepü-
lésen kihasználatlanul áll a
helyi kultúrotthon: több száz
hasonló intézmény jutott az
elmúlt évtizedekben parlagra
ország szerte. „Volt itt a
múltkor egy mókás est, meg
az iskolások is szerveztek va-
lami mûsort” – meséli Cseh
Imre RMDSZ-es alpolgár-
mester, akit arról faggatunk:
hogyan mûködik a vidéki
közmûvelõdés, mit kezdenek
a helyi kultúrotthonnal. 

A hely 
rozsdás szelleme

„Éppen most utasították
vissza a felújításra beadott
pályázatunkat a fejlesztési
minisztériumnál” – pana-
szolja az alpolgármester, aki
körbevezet a csak kívülrõl ta-
karos, 1963-ban emelt épü-
letben. Belül mállik a vala-
mikor látható gonddal kiépí-
tett színpad, rég letûnt kö-
zösségi élet nyomait õrzi a
dohos, elöregedett beltér.
Nehezen haladunk a darab-
jaira szedett, földön heverõ
fûtésrendszer rozsdás elemei
között, miközben Cseh Imre
magyaráz. 

„Marosvásárhely és Nyá-
rádszereda közé szorulunk,
a fiatalok bejárnak a váro-
sokba diszkózni, ennyi a kul-

túra. Nálunk lagzik vannak
csupán, és õsszel rendezzük
a szüreti bált” – foglalta ösz-
sze a magyarul beszélõ Tãtar
Vasile jeddi polgármester,
hogy mibõl is áll a Nyárád-
menti falu kulturális élete.
Pedig Jedd különösen sze-
rencsés helyzetben van, Ma-
rosvásárhelyrõl nagyon so-
kan költöztek ki, több száz
ház épült, valóságos alvóvá-
rossá vált a török hódoltság
legendáit õrzõ falu. A pol-
gármester lemondóan le-
gyint, szerinte a kiköltözõk-
nek kisebb gondja is na-
gyobb annál, minthogy a tér-
ségi identitást erõsítsék. Az
elöljáró szerint gondot okoz
az is, hogy nem számíthat-
nak segítségre, megyei pályá-
zatok sem támogatják a kul-
túrotthonok életre keltését.

Viszontvádak

A megyei önkormányzat
testületében nehezen találni
olyan illetékest, aki konkrét
választ tudna adni arra: van-e
Maros- és Nyárád-menti kul-
turális stratégia? Lapunk kér-
désére Kakassy Sándor egy-
kori parlamenti képviselõ,
megyei tanácsos von mérle-
get. „Helyi önkormányzatok-
nál ne is keressen olyant, aki
hozzájárul a kultúrházak élet-
re keltéséhez. Nemcsak hogy
nem segítenek a polgármeste-
ri hivatalok, de hátráltatják is
a munkát” – vélekedik
Kakassy, aki szerint politikai
szinten nem, csupán a civil
szervezetek részérõl várható
érdemi kezdeményezés. 

„A megyei tanács minden
tavasszal kiír kulturális pályá-

zatot, és rengeteg a jelentke-
zõ, de a minõség igencsak ki-
fogásolható. A Nemzeti Szín-
háztól néhány kilométerre lé-
võ falvakba már nem jut el a
színház, nincsenek kiszállá-
sok. Könyvtárak vannak,
könyvtárosokat fizetünk, de
olvasásnépszerûsítés nincs” –
hangsúlyozza a tanácsos.
Kakassy úgy véli: a régi kul-
túrotthonok elvesztették ere-
deti funkciójukat. „Sokat hal-
lani a szórványvidékek kap-
csolattartásáról, hogy Sepsi-
szentgyörgy támogatja Hu-
nyad megyét. De nézzék
meg, milyen kultúra jut el Di-
csõszentmártonba vagy Ma-
rosludasra. Mennyire magára
vannak maradva Maros me-
gyében például a Mezõség
szélén lévõ falvak” – teszi
hozzá Kakassy Sándor.

Van mivel, van kinek

Hargita megyében évek óta
mûködik a „Színházat a vi-
déknek” program, és a helyi
színházak közül több intéz-
mény is rendszeresen tájol
megyei önkormányzati segít-
séggel – ott, ahol van erre al-
kalmas játszóhely, karban tar-
tott kultúrotthon. A kulturális
minisztériumnak több olyan
kezdeményezése volt, amely
a falusi kulturális központok
rehabilitációját célozta meg.
2007-ben 400 millió eurót pá-
lyáztattak meg a vidéki kultu-
rális hálózat revitalizációjára:
a kiírásra négyszáz pályázat
érkezett, többnyire az ország
északi–észak-keleti régióiból. 

A kulturális minisztérium
illetékesei érdeklõdésünkre
elmondták: a mûvelõdési há-
zak rehabilitációjához a fej-
lesztési minisztériummal kö-
zösen indított program révén
idén is jelentõs támogatáshoz
lehetett jutni. A sikeresen pá-
lyázók listáját június 30-án
hozták nyilvánosságra: 413
épület felújításra van most fe-
dezet. Maros, Hargita, Szil-
ágy és Kovászna megyékbõl
majdnem száz kérést bíráltak
el pozitívan. „Azok számára,
akik igényelték, a kulturális
tárca szakmai segítséget is
nyújtott a pályázáshoz, jó
eséllyel biztosítható fedezet
az ilyen jellegû beruházások-
hoz” – tájékoztatott Debre-
czeni Hajnal, Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter saj-
tószóvivõje. 
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Magyar–

román levéltári

együttmûködés
ÚMSZ

Együttmûködési szerzõ-
dést ír alá holnap Gyula-

fehérváron a Magyar Or-
szágos Levéltár és a Román
Országos Levéltár. Az
egyezményben a felek ki-
nyilvánítják közös szándé-
kukat, mely szerint az elkö-
vetkezõ években kiemelt
programnak tekintik az
1918–19-ig keletkezett ro-
mániai, illetve magyaror-
szági közlevéltárakban õr-
zött, Erdélyre vonatkozó le-
véltári állagok és sorozatok
feltárását és megjelenteté-
sét, valamint azok hozzáfér-
hetõvé tételét a tudományos
kutatás számára. Az együtt-
mûködési szerzõdés aláírá-
sán a Román Országos Le-
véltárat többek között Nagy
Mihály aligazgató képvise-
li, a Magyar Országos Le-
véltárat pedig Mikó Zsu-
zsanna vezérigazgató. Az
együttmûködési szerzõdés
értelmében magyar részrõl
a Magyar Országos Levél-
tárban, a Hadtörténelmi Le-
véltárban, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Levéltá-
rában és az önkormányzati
levéltárakban található er-
délyi vonatkozású állagok,
sorozatok feltárására, ro-
mán részrõl pedig a Román
Nemzeti Levéltárban talál-
ható erdélyi vonatkozású ál-
lagok, sorozatok és gyûjte-
ményes alapok feltárására
kerül sor. Marosvásárhelyrõl sokan költöztek ki Jeddre, több száz ház épült, valóságos alvóvárossá vált a falu

Kultúrház: ahol csak a fû nõ



Hírösszefoglaló

Sokan nem mernek részt ven-
ni a közmédia tizenhárom

szakszervezete által szervezett
mai tüntetésen, mert félnek a re-
torzióktól – nyilatkozta a Népsza-
vának Nagy Navarro Balázs, a
Közmédiumok Szakszervezeti
Tanácsának (KÖZSZAT) elnöke.
A tömeges elbocsátásokban érin-
tettek közül többen még mindig
reménykednek, akik pedig ma-
radhatnak az MTVA-nál, azok

nem szeretnének rákerülni a me-
nesztettek listájára. A KÖZSZAT
elnöke ezzel indokolta azt is,
hogy miért csak most, az elõzetes
értesítéseket tartalmazó boríté-
kok kézhez vétele után kerül sor a
tüntetésre. A közmédiában dol-
gozókkal szolidaritást vállalókat
ma 16 órára a Magyar Rádió
épülete elé várják. A Facebookon
egyelõre néhány százan jelezték
részvételüket. Nagy Navarro Ba-
lázs állítása szerint a közösségi
oldalt is figyelik a vezetõk, sokan

emiatt nem merik vállalni szim-
pátiájukat.

Eközben a külföldi sajtó sem
maradt közömbös a magyar mé-
diában zajló eseményekkel kap-
csolatban. Errõl közölt elemzést
tegnap a Süddeutsche Zeitung címû
liberális német napilap. „Az ott-
honi akadékoskodókra ma a ko-
kinál rosszabb vár” – írta a tudó-
sító, aki kifejtette: a média szerve-
zeti átépítése már teljes mérték-
ben a Fidesz kezében van. A szer-
zõ hangoztatja, hogy az MTVA

ezer alkalmazottját bocsátja el,
többségükben újságírókat. Olya-
nok, akik – mint a cikkíró fogal-
mazott – semmilyen pártvonal-
hoz, illetve világnézethez nem
köthetõk, akik ideológiailag nyi-
tottak, és egy semleges tudósítói
munka gerincét kellene alkotni-
uk. Frank szerint életbe léptek a
sajtó „engedetlen” szerkesztõsé-
geire vonatkozó büntetõ rendel-
kezések, és egy ombudsman –
akit „cenzornak” tartanak – még
a bloggereket is felügyeli. 
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Röviden

O. A.

Hétfõ délután az Antena 3
adásában a nézõk egy élet-

nagyságú, szõke parókás, na-
rancssárga felsõbe öltöztetett ba-
bát láthattak Dana Grecu, majd
késõbb Mihai Gâdea mûsorá-
ban, aki a Demokrata Liberális
Pártot (PDL) „képviselte” a stú-
dióban. A hírtelevízió gesztusa
válasz volt a PDL bejelentésére,
mely szerint politikusaik többé
nem vesznek részt az Intact saj-
tótröszthöz tartozó csatorna be-
szélgetõs mûsoraiban.

A nagyobbik kormányzó párt
azután döntött az Antena 3 boj-
kottja mellett, hogy a hét végén a
hírtelevízió azt állította: Daniel
Funeriu oktatási miniszternek –
aki Franciaországban végezte
középiskolai tanulmányait – gon-
dokat okozott az érettségi vizsga.
Július 8-án, pénteken Radu Tu-
dor, a csatorna állandó meghí-
vottja bemutatott egy dokumen-
tumot, amelyet állítólag egy né-
zõtõl kapott. Az irat szerint Fu-
neriunak szóbeliznie is kellett,
mert az írásbeli vizsgán nem ka-
pott átmenõ jegyet. Az eset után
a miniszter bizonyítékokkal jött,
miszerint az Antena 3 hamisított
dokumentumot mutatott be,
ugyanis az érettségit még 1989-

ben tette le Strasbourgban, kiváló
eredménnyel. A hírtelevízió úgy
védekezett, hogy az iratot „fenn-
tartásokkal” kezelték, és nem is
állították, hogy eredeti lenne. 

Sebastian Lãzãroiu munka-
ügyi miniszter azzal fenyegetõ-
zött, hogy nem lehet majd a párt

jelöltje a következõ választáso-
kon az a PDL-s politikus, aki
nem tartja tiszteletben a bojkot-
tot, és elfogadja az Antena 3 meg-
hívásait. A tárcavezetõ azt állí-
totta, hogy a koalíciós partnerek
„szolidaritásból” szintén részt
vesznek a bojkottban. Ezt Máté
András képviselõházi frakcióve-
zetõ tegnap cáfolta lapunknak.
„Az RMDSZ-ben nem született
olyan döntés, hogy szolidari-
zálunk ebben az ügyben a PDL-
vel, s remélem nem is fog” –
mondta a politikus. Szerinte nem
lenne demokratikus döntés az
RMDSZ-es honatyákat eltiltani
bármely tévéadótól, mert eddig
válogatás nélkül eleget tettek
minden meghívásnak, függetle-
nül attól, hogy az adott tévécsa-

torna mennyire volt kritikus, ob-
jektív vagy szubjektív.

A PDL egyébként az Országos
Audiovizuális Tanácsnál is bepa-
naszolja az Antena 3-at. Emellett
Daniel Funeriu bírósághoz is for-
dul, és okirat-hamisítással, illetve
hamisított okiratok felhasználá-
sával vádolja a hírtelevíziót. 

A PDL már nem elsõ alkalom-
mal bojkottálja a hírtelevíziókat.
Tavaly áprilisban politikusai szin-
tén úgy döntöttek, nem vesznek
részt az Antena 3 és Realitatea TV
mûsoraiban mindaddig, amíg a
két médium nem tájékoztatja
korrekt módon a közvéleményt.
Két hónappal késõbb a bojkottot
feloldották, arra hivatkozva,
hogy a kormány döntéseit a la-
kosság felé kommunikálni kell. 

Megrázott az amerikai Turner Network
Television bejelentése, mely szerint 2012-ben
felújítanák a Ewingok történetét drámaiságtól
mentesen ismertetõ Dallas filmsorozatot.
Izaura „legendája” mellett talán ez a „széria”
volt az, amely a leginkább elõkészítette a talajt
a most dívó, fõleg újlatin fogantatású szappan-
operáknak, mûvészietlen, a végtelenségig nyúló
csalá(r)dtörténeteknek. Lehet, hogy más lenne
planétánk szelleme, ha annak idején a Dallas
vagy a Baywatch helyett Dickens-megfilmesí-
téseket sugároztak volna a tévék, esetleg Poe-
feldolgozásokat közvetítenek, vagy netalántán
a Star Trecket népszerûsítik. Nem merem kí-
váncsian várni ezen opus folytatását – mert
rég tudjuk azt, hogy „nomen est omen”, és
Newton óta azt is, hogy az alma ritkán esik
messze a fájától. A média felelõsebb, mint gon-
dolná – csak felelõssége nem aggasztja annyi-
ra, mint, mondjuk, az olajárak.

(prier)

Kettõs tükör 

Bojkott a PDL-baba miatt

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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.

✁

Meghalt a Motörhead volt gitárosa

Hatvanegy éves korában meghalt Michael
„Würzel” Burston, a Motörhead egykori
gitárosa. Halálhírérõl a zenekar egyik tech-
nikusa, Tim Butcher számolt be a Face-
bookon. A halál oka állítólag  szívizom-
bántalom, a zenész szíve ennek következ-
tében leállt. Würzel 1984-ben szállt be a
zenekarba, és 11 éven át játszott Lemmy-
ékkel. Olyan örökérvényû Motörhead-
nótákban szólózott, mint a Born to Raise
Hell vagy a Killed by Death. A Sacrifice
felvételei után hagyta ott a zenekart, de
Lemmy nem vett fel a helyére új gitárost,
így a Motörhead megmaradt triónak (ami
az elsõ gitáros, Fast Eddie Clark távozásá-
ig és Würzel valamint Phil Campbell érke-
zésig, azaz 1984-ig volt). 

Gyerekbarát 
új televíziós piktogramok

A nézõk véleményét kéri a magyar Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság Média-
tanácsa egy új televíziós piktogram beve-
zetéséhez, amely a gyermekbarát tartal-
mak védjegye lehetne. A médiatanács vár-
hatóan a jövõ héten dönt a hat éven aluli-
aknak nem ajánlott tartalmak besorolásá-
ról szóló ajánlásáról. Az ajánlásban a „hat
éven aluliaknak nem ajánlott” kategória
bevezetése mellett egy teljesen új jelölés is
megjelenne, amely a gyermekbarát tartal-
mak védjegye lehetne. A nézõk a medi-
atanacs.blog.hu-n szavazhatnak három
piktogramra – egy kisfiút, egy macit és
egy kutyát ábrázoló képre – július 18-áig.
Az új médiatörvény kissé átírta a korha-
tár-besorolási rendszert, amelynek egyik
újdonsága, hogy megjelent a hat éven alu-
liaknak nem ajánlott kategória, azaz a ha-
tos karika. A médiatanács a témakörben
régóta egyeztet az érintett társadalmi szer-
vezetekkel, civilekkel, szakértõkkel és a
mûsorszolgáltatókkal.

Az Antena 3 adásában a nézõk egy életnagyságú, szõke parókás, narancssárga felsõbe öltöztetett babát láthattak

HIRDETÉS

Akikre „a kokinál rosszabb vár”

Nem vesznek részt többé a Demokrata Li-
berális Párt politikusai az Antena 3 beszél-
getõs mûsoraiban. Így akarják bojkottálni a
hírtelevíziót, amiért Daniel Funeriu oktatá-
si miniszterrõl állítólag hamis dokumentu-
mot mutattak be. A PDL szolidaritást vár-
na a koalíciós partnerektõl is, de ettõl az
RMDSZ határozottan elzárkózik.



7.35 Múltidéző (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Hókusz-Pókusz Cirkusz
9.50 Fabulák
9.55 Sebaj Tóbiás
10.00 Zénó
10.10 A dzsungel könyve
10.40 Szelek szárnyán
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Talpalatnyi zöld
(ism.)
16.30 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött
16.55 Párizsi séta
17.10 “Szerelmes hűség”
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari (am. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Cartouche, a jólel-
kű útonálló (fr. tört. f., 1.
rész)
23.45 Dunasport
23.55 Hív a hold
0.45 Magyarok a Balkáni
Háborúban

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Banditák (amerikai
akció-vígjáték) 13.25 Elát-
kozott sors (kanadai
thriller) 13.05 Víruscsap-
da (amerikai-német akció-
film) 16.50 Csalók klubja
(am.-kanadai filmdráma)
18.30 Támad a Nap (am.-
kanadai katasztrófa film)
20.10 Csillagok háborúja
(am. kalandfilm) 22.30 A
holló (amerikai fantaszt.
thriller) 0.25 Wonder
Boys (angol-német-am.
filmdráma)

9.30 Teleshopping 10.00
Családi történet (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 14.30 Teleshop-
ping 14.45 A sors kezé-
ben (sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Mosolypasztilla
20.30 A tengerpart gyön-
gye 22.00 Esküvő megle-
petésekkel 0.00 Mosoly-
pasztilla 0.30 D’ale car-
navalului (román vígjáték,
1958) 2.15 Hírek (is-
métlés)

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Benkó Sán-
dor: A Jazz születésétől
napjainkig 21.00 Erdélyi
Kávéház, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró

8.15 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 9.45 Dona
Barbara (sorozat) 12.45
Lázadó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Kassan-
dra (venez. ssorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (amerikai
sorozat) 23.30 Clase 406
(mexikói sorozat)

FILM+ACASÃ
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TVR1, 21.10
Egyedül nem megy

Camille egy kis, tetőtéri lakásban él Párizsban és takarítónő-
ként dolgozik. Egy szép napon összefut a dadogós és gyá-
moltalan Philibert-rel, akit meghív ebédelni szegényes kuc-
kójába és rövid úton össze is barátkoznak. Philibert lakótár-
sa Franck, a nőcsábász mesterszakács, aki nagymamáján kí-
vül egy nőt sem tisztel. Mikor pedig Philibert a betegeskedő
Camille-t tágas lakásába költözteti.

DUNA Tv, 22.00
Cartouche, a jólelkû útonálló

Cartouche, a szívtipró fiatalember elhatározza, hogy jó útra
tér. Az esküvője előtti nap azonban összetűzésbe kerül a ki-
rály adószedőivel, akik terhes menyasszonyát megölik, őt
pedig elhurcolják gályarabnak. 8 évvel később egy tolvaj-
banda fejeként látjuk viszont, aki próbál igazságot szolgál-
tatni a szegényeknek és bosszút állni szerelme gyilkosain.

RTL Klub, 22.20
Tûz a mélyben

Jack Taggart nyomozó két FBI-ügynök és egy nyomozó halá-
lának ügyében nyomoz, akiket azon a bányászvidéken öltek
meg, ahová több ezer tonna, ismeretlen eredetű toxikus mér-
gező anyagot szállítottak. Hamar rájön, hogy a háttérben a
helyi kiskirály, Orin Hanner piszkos üzelmei állnak, aki rette-
gésben tartja a környéket és nem riad vissza Taggart meg-
gyilkolásától sem.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Utánam, srácok!
(ifj. sor.)
10.30 Szervusz Szergej
11.00 Martin György 
gyűjtéséből
11.10 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Mesélő cégtáblák
16.05 Szerelem 
a Hohenstein-kastélyban 
(német sor.)
16.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
17.45 Múzeumtúra
18.15 Magyar retro
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Esti mese
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
22.30 A Silla királyság
ékköve (sor.)
23.30 Záróra
0.40 India 
- Álmok útján (sor.)
1.25 Futótűz 
(am. sor.)
2.50 Napóleon 
(fr. háb. f. dráma, 2. rész)

7.00 Törzsutas (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 A hercegnő 
és a tengerész 
(am. rom. dráma, 2001)
17.05 Remington Steele
(am. sor.)
18.15 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.10 Cobra 11 
(német akció sor.)
21.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Tűz a mélyben
(amerikai akcióf., 1997)
Utána: RTL-hírek
0.35 Róma 
(angol-amerikai kaland
sor.)
1.45 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
Hírmagazin
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
10.05 Teleshop
12.35 Született kémek
(am. rajzf. sor.)
13.00 Seherezádé 
(török drámasor.)
13.55 Forró nyár 
(am. kalandf., 1982)
15.40 EZO.TV
16.40 Rex felügyelő 
(osztrák-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 
(szór. műsor)
22.20 A Szépségkirálynő
(show-műsor) (élő)
0.20 Aktív
0.25 Bostoni halottkémek
(amerikai krimisor.)
1.25 Tények Este
1.55 Silk Way 
- Selyemút Rally 2011
2.25 EZO.TV
2.55 Szvingerek 
(am. sor.)
4.30 Sliders (am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet Ri-
portmagazin (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

10.50 A szerelem gyűrűje
(angol-kanadai-amerikai
dráma) 13.00 Két pasi (so-
rozat) 13.25 Egy kapcso-
lat szabályai (sorozat)
13.50 A Nagy Ő 15.45
Doktor House (ismétlés)
16.40 Monk (sorozat)
17.35 A médium (sorozat)
18.30 Gyilkos számok (i
sorozat) 19.25 Lehetetlen
küldetés 20.25 Két pasi -
meg egy kicsi (ism.) 21.25
Doktor House (am. soro-
zat) 22.25 CSI: A helyszí-
nelők (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Pontos
sportidő 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos
sportidő (live) 20.00
Örüljünk a focinak 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV Hell
in a Cell, 1.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Együtt
15.05 Roma Fórum
15.35 Összhang
16.30 Legendás konyhák
17.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.50 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sorozat)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
22.55 24 (am. sor.)
23.45 Az Este
0.15 Szemtanúk 
- Magyar fotográfia 
Londonban
23.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel (ism.)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Négyszem közt
(ism.)
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 Kim Suro, 
The Iron King
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Egyedül nem megy
(francia romantikus drá-
ma, 2007)
22.55 Kontur
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sorozat)
0.40 Mika koncert, Párizs
1.45 Közérdek 
– reality show (ism.)
2.10 Az élet (ism.)
3.00 Zoom
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Bruce Lee legendá-
ja (hongkongi-kínai élet-
rajzi film, 2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Az ideális vő 
(francia-belga-svájci f.,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 True Justice 
(kanadai-am. akció sor.)
22.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: New York-i

helyszínelők 
(am.-kan. krimisorozat)
0.00 Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat) (ism.)
1.00 True Justice 
(kanadai-amerikai akció
sorozat) (ism.)
2.30 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói
(kaland sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
13.50 Mutassalak 
be a szüleimnek
15.00 Canan 
– Lopott sors (sor.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - 
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Vénkisasszony 
(reality show)
22.15 Canan – Lopott
sors (sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos
szórakoztató műsora
1.00 Egy detektív 
elméjében 
(amerikai f., 1971)
2.45 Knight Rider 
(amerikai sorozat)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)

7.00 Hungry Hearts 
(am. f. dráma, 2002)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Viceversa 
(reality show) (ism.)
11.30 30-as hatás 
(román sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzfilm sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Testvérek 
(amerikai sorozat)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 The Secret 
of the Magic Gourd 
(kínai-hongkongi-amerikai
filmdráma, 2007)
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
0.00 Otthon, rémes 
otthon (amerikai thriller,
2003)
2.30 Hírek, sport (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Fűtés és hűtés
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátú VW
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült
Golfütő, ostya, drót, kábel, 

vonatkerék
11.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
12.00 Amcsi motorok 
- Bakik
13.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Veloce
14.00 Állítólag... 
- A rajongóké a szó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Monster dízelmotor
18.00 Édesvízi szörnyek
- A Rift-völgy rémei
19.00 A túlélés törvényei
- Vietnam
20.00 Állítólag... - Fájdalom
21.00 Hogyan készült?
22.00 Repülj velünk
Alaszkába! 
- Meet the Twetos
23.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
1.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
2.00 A túlélés törvényei 
– Everglades

7.00 Teleshopping
8.00 A Simpson család
8.35 Figyelem, énekelünk!
10.00 Nagyszerű 
utazások
10.30 Testvérség 
a borban
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Oroszlánok arénája
(ism.)
13.30 Miért ABC
14.00 A bajkeverő majom
(anim. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie Oliver: 
Boldog napok
19.00 Nagyszerű utazá-
sok
19.30 Dobro urban (ism.)
20.00 Három királyság
(kínai kaland sor.)
20.55 Győztesek
21.00 Oroszlánok arénája
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.10 Vörös kocsma
(francia vígj., 2007)
0.50 Három királyság 
(kínai kaland sor.)
1.45 Texasi krónikák 
- A Holtak útján 
(am. sor.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin 

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó
éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap tör-
ténetei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden 

CSÜTÖRTÖK
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Ma Jenõ, Ernõ, Jakab és
Sarolta napja van.
A Jenõ férfinév az egyik
magyar honfoglaló törzs
nevébõl származik, a jelen-
tése: tanácsadó, bizalmas,
miniszter. A 19. században
tévesen a német Eugén
névvel azonosították.
Az Ernõ férfinév a magyar
nyelvújításkor a német ere-
detû Ernest névbõl keletke-
zett.
A Jakab bibliai férfinév. A
név a héber Jákób (Jakov)
görög változatának ma-
gyar formája. Jelentése is-
meretlen.
A Sarolta az ótörök, fehér
menyét jelentésû Sarolt
név alakváltozata, késõbb
a francia Charlotte-nak
megfelelõen magyarítot-
ták. A héber Sára névvel
csak önkényesen kapcsol-
ták össze.
Holnap az Örs és Ferenc
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1793 – Saját fürdõszobá-
jában leszúrják Jean-Paul
Marat francia forradal-
márt (gyilkosa Charlotte
Corday).
• 1849 – Az 1848–49-es
forradalom és szabadság-
harc során Haynau tábor-
szernagy osztrák császári
hadereje bevonul a Görgey
Artúr által kiürített Budá-
ra. Ugyanezen a napon
Pest városát orosz cári csa-
patok szállják meg.

• 1969 – Elindul a Luna–15
holdszonda, de holdraszál-
lása nem sikerül, becsapódik.

Vicc
Három nap után hazatér a
férj.
– Senki sem keresett, amíg a
szüleimnél voltam? – kérdezi.
– Csak az anyád – vágja rá
ártatlanul a feleség. – Azt
kérdezte, miért nem voltál
náluk már több mint egy hó-
napja.

Recept
Csípõs csirke 
gyömbérrel és citrommal 
Hozzávalók: 2 csirkemell-
filé, 1 ek. olaj, 1 gerezd zú-
zott fokhagyma, 1 citrom,
1,5 dl tyúkhúsleves,  1/2 ha-
lászlékocka, 2 kk. cukor, 1/2
kk. só, 1 kk. gyömbér, valami
csípõs (paprika például). Te-
hetünk bele még: curryt és
Worchester szószt.
Elkészítése: A csirkét össze-
vágjuk kockára vagy csíkok-
ra, és a serpenyõben felforró-
sított olajba szórjuk. Rászór-
juk a gyömbért, a fokhagy-
mát, a citrom reszelt héját és
a „valami csípõset”, majd 3-4
percig pirítjuk kevergetve. 1,5
dl vízben feloldjuk a tyúkle-
veskockát és a halászlékoc-
kát, a cukrot, a sót, a citrom
levét, és ráöntjük a csirkére.
30-35 percig pároljuk. Rizs-
zsel vagy üvegtésztával talál-
juk. Érdemes a pároláskor el-
fövõ levet pótolni, mert sok
lével nagyon finom.

2011. július 13., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön ma szerencsés lesz, és ebbõl
akár egy sorsdöntõ fordulat is ki-
alakulhat. Esélye van arra, hogy
soha többé ne legyen pénzszûké-
ben ön és a családja.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön most tele van munkakedv-
vel, és örül, hogy dolgozhat.
Csak vigyázzon ezzel a lelkese-
déssel, mert lehet, hogy családja
vagy a barátai nem nézik ezt jó
szemmel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az Ikreket sérülés érheti, ha nem
eléggé elõvigyázatosak. Családjá-
ban felmerülhetnek bonyodal-
mak, de ezeket kezelni tudja. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A mai bolygóállások azt üzenik,
hogy a sors szeszélyes. Életpályá-
ja másképp alakul, mint aho-
gyan szeretné. Akiket barátainak
hitt, a bajban magára hagyják.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Munkájában, de akár a szabad-
idõs tevékenysége közben is meg-
lepetések érhetik. Vagyontárgya-
ira és pénzére idegenek fenik a fo-
gukat, õrizze jobban az értékeit!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A nap zûrösen kezdõdik és zûrö-
sen végzõdik. Vigyázzon, ne ve-
szítse el a jó kapcsolatot munka-
társaival. Ne azt nézze, mit
mondanak, hanem, hogy mit
tesznek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az igazi nyár beköszöntével nap-
ról napra jobb lesz a kedve. Ezt
nemcsak a napsütésnek köszön-
heti, hanem annak is, hogy ön
mellé szegõdik a szerencse. Bát-
ran kezdeményezzen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy munka végeztével tapasztal-
ni fogja, hogy nem mindenki
egyenes jellem. Ne legyen álsze-
rény, kérje meg az árát annak,
amiért megdolgozott. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nagyra törõ tervei vannak, ame-
lyeket vasakarattal igyekszik
megvalósítani. Sikereiben, de
még a szerencséjében is nagy ré-
sze van az önbizalmának.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Felkínálkozhat egy jobban fizetõ
állás, és párjukkal is harmoni-
kus a kapcsolatuk. Csak az ár-
nyékolhatja be felhõtlen jókedvét,
hogy lehetséges, hogy az egyik is-
merõse titkot rejteget maga elõl.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Vízöntõknek ma érdemes el-
menniük szórakozni a barátaik-
kal, mert nagyon jól fogják érez-
ni magukat. Családjával is min-
den rendben lesz, és egyik gyere-
kére nagyon büszke lehet majd.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halak ma gyengének érezhetik
magukat. Munkahelyén viszont
a gyengesége ellenére brillírozni
fog, és a fõnökével is jobb lesz a
viszonya.
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Sznúker

Turós-Jakab László

Hosszú megszakítás után
folytatódik a sznúker-

Világkupa hagyománya, mi-
után utoljára 1996-ban ren-
deztek hasonló csapatver-
senyt.  

Ezúttal kereken 20 csapa-
tot vonultat fel az érdekesnek
ígérkezõ sorozat, amelynek
díjalapja 700 ezer dollár. A
gyõztes csapat két tagja 200
ezren osztozik meg, a döntõs
gárda pedig feleennyin, a
legjobb négy közé jutást egy-
aránt 60 ezerrel honorálják a
rendezõk. A csoportkör után
búcsúzó csapatok, azaz a
kvintettek 3–5. helyezettjei
15.000, 12.500 és 7.500 dol-
lárt kapnak, a csoportkör
legnagyob brékjét öt-, a ki-
eséses szakaszét pedig tizen-
ötezer dollárral díjazzák. 

A nyolc kiemelt, sorrend-
ben Wales (Mark Williams,
Matthew Stevens), Skócia
(John Higgins, Stephen Ma-
guire), Anglia (Mark Selby,
Ali Carter), Kína (Ding
Junhui, Liang Wenbo),

Ausztrália (Neil Robertson,
Steve Mifsud), Észak-Íror-
szág (Mark Allen, Gerard
Greene), Hongkong (Marco
Fu, Fung Kwok Wai) és
Irország (Ken Doherty,
Fergal O’Brien). A hûázigaz-
da Thaiföld két csapatot in-
dít, az elsõben James Watta-
na és Dechawat Poomjaeng,
a másodikban pedig Passa-
korn Sunwannawat és Thep-
chaiya Un-nooh kapott he-
lyet. Szabadkártyás Németor-
szág (Patrick Einsle, Lasse
Münstermann) és Brazília
(Fabio Luersen, Noel Rod-
rigues), míg Belgium (Bjorn
Haneveer, Luca Brecel), Pa-
kisztán (Sahid Aftab, Mu-
hammad Sajjad), India
(Aditya Metha, Pankaj Ad-
vani), Afganisztán (Moham-
mad Rais Senzahi, Saleh
Mohammad Mohammadi),
az Egyesült Arab Emírségek
(Mohmmed Mustafa Shehab,
Mohammed Al Joaker), Len-
gyelország (Kacper Filipiak,
Krzysztof Wrobel), Málta
(Tony Drago, Alex Borg) és
Egyiptom (Wael Talat, Yas-
ser El-Sherbini) kvalifikálta
magát az eseményre. 

Az A csoportban Wales,
Egyiptom, Pakisztán, Né-
metország és Írország, a B-
ben Kína, Thaiföld A,
Egyesült Arab Emírségek,
Málta és Ausztrália, a C-
ben Anglia, Brazília, India,
Belgium és Észak-Írország,
a D-ben pedig Skócia, Thai-

föld B, Afganisztán, Len-
gyelország és Hong Kong
vív körmérkõzést kvintet-
tenként két továbbjutó he-
lyért. Öt-öt találkozóra ke-
rül sor, a tenisz-Davis-kupá-
val megegyezõ módon négy
egyes és egy párosmérkõ-
zésre.  

A csoportkör július 15-én
zárul, aztán egyenes kieséses
rendszerben folytatják, a ne-
gyeddöntõvel (július 16.), az
elõdöntõvel (július 17.) és a
fináléval (július 17., este).  

Mindjárt a nyitóforduló-
ban meglepetések születtek.
Pakisztán 3-2-re nyert Ír-

ország ellen, miután Sahd
Aftab az egykori világbajnok
Ken Dohertyt és Fergal
O’Brient is legyõzte. A len-
gyelek 3-2-re verték a hong-
kongiakat, miután a 15 éves
tehetség, Kacper Filipiak le-
gyõzte a világrangsor felsõ-
házához tartozó Marco Fut. 

Az elsõ forduló többi ered-
ménye: Egyiptom–Németor-
szág 3-2 (A), Ausztrália–
Thaiföld A 4-1 (B), Kí-
na–Málta 3-2 (B), Brazí-
lia–Belgium 3-2 (C), Észak-
Írország–India 4-1 (C), Thai-
föld B–Afganisztán 3-2 (D). 

A tegnapi második fordu-
lóból lapzártánkig négy talál-
kozó  fejezõdött be. Eredmé-
nyek: Ausztrália–Málta 3-2
(B), India–Belgium 3-2 (C),
Németország–Pakisztán 3-2
(A), Anglia–Brazília 4-1. 

A mai 3. forduló mûsora:
Egyiptom–Írország (A),
Brazília–Észak-Írország
(C), Thaiföld A–Málta (B),
Skócia–Afganisztán (D),
Kína–Egyesült Arab Emír-
ségek (B), Anglia–Belgium
(C), Wales–Németország
(A), Thaiföld B–Hongkong
(D). 
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A még tinédzser Kacper Filipiak rangos ellenfelet gyõzött le Marco Fu (balra) személyében

Tinik világkupája Bangkokban

Labdarúgás 

T. J. L. 

Ma este a magyar baj-
nok Videoton a Sturm

Graz vendégeként mutatko-
zik be a legrangosabb euró-
pai kupasorozatban, a lab-
darúgó-Bajnokok Ligájá-
ban. A „Vidi” ellenfele a
háromszoros osztrák baj-
nok, a gárda erénye az ösz-
szeszokottság és a nagy
nemzetközi tapasztalat, hi-
szen ez a negyedik idény,
amikor kontinentális kupa-
sorozatban szerepel. Ta-
valyelõtt az Európa Liga
csoportköréig jutott a
Sturm, míg egy éve az olasz
Juventus állította meg a se-
lejtezõ utolsó körében. A
graziaknál egy magyar ide-
genlégiós is rúgja a bõrt, a
30 esztendõs Szabics Imre.

A székesfehérváriak tör-
ténetük elsõ bajnoki címét
követõen indulhattak a BL-
ben, ahol új vezetõedzõvel,
a portugál Paulo Sousával
szeretnék emlékezetessé
tenni a premiert. A fehérvá-
riak történetük során két-
szer találkoztak osztrák csa-
pattal, 1976-ban a Wacker
Innsbruckot ejtették ki az
UEFA-kupában, míg 1981-
ben alulmaradtak a Bécsi
Rapiddal szemben. A
Sturm mérlege hibátlan a
magyarok ellen: 1975-ben a
KEK-ben a Szombathelyi
Haladást, 1998-ban a BL-
selejtezõben az Újpestet,
2008-ban az Intertotó Ku-
pában a Budapest Honvé-
dot búcsúztatta.

A továbbjutás azért is
fontos a két csapatnak,
mert biztos részvételt sza-

vatol az európai kupapo-
rondon. Igaz, „csak” az
Európa Ligában, amelynek
utolsó selejtezõkörében a
BL-selejtezõk harmadik
fordulójának vesztesei is
folytathatják. 

A magyar bajnok tegnap
busszal vágott neki az út-
nak. A szerda esti mérkõ-
zésre a Wörthi-tó partján
fekvõ város Hypo-Are-
nájában kerül sor, a sípot az
angol Stuart Attwell fújja. A
visszavágót jövõ hét szerdán
rendezik Székesfehérváron.

Tegnap hat mérkõzést
már lejátszottak, ma a kö-
vetkezõ a menetrend: Zesta-
foni (grúz)–Kisinyovi Dacia
(moldovai), Maccabi Haifa
(izraeli)–FK Borac Banja
Luka (bosnyák), FF Malmö
(svéd)–HB Tórshavn (fer-
öeri), Bangor City (wale-
si)–HJK Helsinki (finn), KS
Skenderbeu Korca (albán)–
Apoel Nicosia (ciprusi),
Zágrábi Dinamo (horvát)–
Neftcsi Bau (azeri), Skonto
Riga (lett)–Krakkói Wisla
(lengyel), Belgrádi Partizan
(szerb)–FK Skendija 79 (ma-
cedón), Rosenborg Trond-
heim (norvég)–Breidablik
(izlandi), Linfield Belfast
(északír)–BATE Boriszov
(fehérorosz). A visszavágók-
ra július 19-én és 20-án ke-
rül sor. 

Rajtol a Videoton 

a Bajnokok LigájábanSakk

ÚMSZ

Éremszerzés reményé-
ben utazik el Kínába a

magyar sakkválogatott, amely
vasárnaptól a csapat-világbaj-
nokságon szerepel Lékó Pé-
ter, Almási Zoltán, Polgár Ju-
dit, Balogh Csaba és Erdõs
Viktor összeállításban.

A magyarok és a házigaz-
da kínaiak mellett Oroszor-
szág, Ukrajna, Izrael, Azer-
bajdzsán, India, az Egyesült
Államok, Egyiptom és Ör-
ményország szerepel a vb-n.
A körmérkõzéses rendszer-
ben sorra kerülõ tornán a
gyõzelemért két, a döntetle-
nért egy pont jár.

Seszták Miklós, a Magyar
Sakk Szövetség új elnöke el-
mondta: megválasztása után

azonnal felkérte a tavalyi
sakkolimpián negyedik he-
lyen végzett csapat tagjait,
hogy vállalják a vb-szerep-
lést. Közülük a hazai ranglis-
tán negyedik Berkes Ferenc
késõbb lemondta a részvételt. 

Az elsõ táblán ezúttal is
Lékó Péter (2717) játszik,
aki nyolchónapos szünet
után versenyez újra. „A pi-
henésnek ezzel vége” – je-
lentette ki Lékó, hozzátéve,
hogy bár a vb-vel egy idõ-
ben rendezik a dortmundi
szuperversenyt, õ a váloga-
tott szereplést választotta.
Az esélyekrõl úgy véleke-
dett, a négy szovjet utódál-
lam – Oroszország, Ukraj-
na, Azerbajdzsán és Ör-
ményország – mellett komo-
lyan kell számolni a “„hazai
pálya elõnyét” élvezõ kínai-
akkal is.

A második táblás a vb-n a
hazai ranglistán új egyéni Élõ-
pont rekorddal (2726) elsõ
Almási Zoltán lesz. „ A vb-t
többre tartom, mint a sakk-
olimpiát, mivel itt csupa erõs
ellenféllel kell játszani. De ha
mindannyian a legjobbunkat
nyújtjuk, akkor a dobogó sem
elképzelhetetlen” – nyilatko-
zott Almási, akinek vélemé-
nyét az éremszerzésrõl osz-
totta a csapat újonca, Erdõs
Viktor (2613) is. A nõi világ-
ranglistán éllovas Polgár Ju-
dit (2699) úgy vélte, ha meg
tudja ismételni Európa-baj-
noki bronzérmet érõ teljesít-
ményét, komolyan hozzájá-
rulhat a válogatott eredmé-
nyéhez. A kétszeres olimpiai
bajnok a jövõben sportdiplo-
mataként is kipróbálja magát,
és az iskolai sakkozás elter-
jesztéséért vállalt szerepet. 

Magyar dobogós remények 

Labdarúgás 

T. J. L.

A sportág történetének
legnagyobb felmondási

kikötése „marasztalja” Krasz-
nodarban Dan Petrescut: aki
meg szeretné szerezni a ro-
mán edzõt, annak 15 millió
eurót kell fizetnie a Ku-
bannak. 

Az orosz labdarúgó élvo-
nal egyik újoncának trénere
maga szabta meg ezt az óri-
ási összeget, miután eltö-
kélt szándéka, hogy kitöltse
a szerzõdésében szereplõ
idõszakot és megvalósítsa
terveit. Az orosz élvonalbe-
li Lokomotiv már le is
mondott arról, hogy elcsá-
bítsa Petrescut, a moszkvai

klubvezetés ugyanis sokall-
ja a 15 milliós lelépési ösz-
szeget. 

A nemzetközi sajtó felröp-
pentette a hírt, hogy Angliá-
ból is érdeklõdnek Dan
Petrescu iránt, de úgy tûnik,
csak Abramovics Chelsea-je
és az olajsejkek Manchester
Cityje tudná kifizetni az óri-
ási összeget. A feltételezé-
sekkel kapcsolatban Pet-

rescu leszögezte: nem fogja
figyelembe venni az esetle-
ges angliai ajánlatokat. 

Petrescunak érdekes szer-
zõdése van az oroszokkal, a
trénernek menesztés esetén
járó végkielégítése összegé-
nek mértéke attól függ,
hogy mikor távozik. Ha pél-
dául a Kuban vezetõsége de-
cemberben meneszti, úgy
egy fityinget sem kap. 

Dan Petrescu, a méregdrága 

Hatodik elõkészületi mérkõzését is megnyerte a CFR
1907, amely továbbra sem kapott gólt, viszont már 23
szerzettnél tart. A kolozsváriak hétfõn este 1-0-ra verték
az üzbég válogatottat, egyetlen góljukat Rada fejelte. A
„vasutasok” ma a Moszkvai Dinamóval játszanak, és
pénteken a német SC Freiburg ellen zárják elõkészületi
mérkõzéseik sorát. Ma pályára lép a Bukaresti Steaua
is, ellenfele az Ajax Amsterdam.

Tovább menetel a Kolozsvári CFR

Kerékpár 

Hírösszefoglaló

Megvan a Tour de
France országúti kerék-

páros körverseny idei elsõ
doppingvétsége: a pekingi
olimpián bronzérmes és két-
szeres vb-ezüstérmes Alek-
szandr Kolobnyev szolgálta-
tott pozitív mintát – közli az
MTI. A Katyusa orosz ver-
senyzõjének szervezetében
egy tiltott szerek közé tarto-
zó vízhajtót mutatott ki a
múlt szerdai vizeletminta. A
csapat vezetõi tárgyaltak a
30 éves kerekessel és úgy
döntöttek, hogy nem foly-
tatja Tourt.  A Radioshack
immár harmadik versenyzõ-
jét vesztette el, ugyanis ko-
rábban a szlovén Janez
Brajkovic és az amerikai
Chris Horner is feladta. A
vízhajtó az UCI szabályai
szerint nem minõsül dop-
pingszernek, arra használ-
ják, hogy más tiltott szere-
ket ne tudjanak kimutatni.
Emiatt az ilyen vétséget
nem sújtják a versenyzõi jog
azonnali felfüggesztésével.
Másrészt, a francia rendõr-
ség vizsgálatot indított a va-
sárnapi szakaszon történt
baleset ügyében. A 9. eta-
pon mindkét versenyzõ ki-
sebb-nagyobb sérüléseket
szenvedett, de nem adta fel.
A hétfõi szünnapot követõ-
en tegnap az Aurillac és
Carmaux közötti 161 km-es
szakaszt tekerte le a mezõny.
A gyõzelemet André Grei-
pel szerezte meg, s az össze-
tettben is német versenyzõ
vezet, Thomas Vöckler. A
mai 11. etapon 167,5 km-t
bicikliznek, Blaye-les-Mines
és Lavaur között. 

Doppingolt

Kolobnyev 

Paulo Sousa, a Vidi edzõje
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