
Az elmúlt éveknél alacsonyabb érdeklõdés mellett zajlott Tusványoson Orbán Viktor és Tõkés
László közös fellépése. Akik azonban ott voltak a szombati eseményen, nem csalódtak várako-
zásaikban: Orbán és Tõkés ezúttal is „kitett magáért”. Eközben az Új Magyar Szónak és a Jur-
nalul Naþionalnak az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési procedúrája kapcsán folytatott tény-
feltáró akciója újabb „turpisságra” derített fényt: nemcsak az aláírások hamisak, hanem a buka-
resti listákon szereplõ nevek is légbõl kapottak. Az EMNP illetékesei silentio stampát hirdettek
az ÚMSZ-szel szemben, és fontolgatják, hogy „hitelrontásért” beperelik a lapot. 2. és 3. oldal 

új magyar szó
2011. július 25., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2233 ▼
1 amerikai dollár 2,9328 ▼
100 magyar forint 1,5841 ▲

Kaszaboló aranyifjú Dettán

Ötezer eurós védelmi pénzt követelt a dettai
polgármester fia helyi vállalkozóktól, aki
három áldozatát súlyosan megsebesítette 
a hétvégén. A rendõrjárõrök tétlenül nézték
a késelést, szemtanúk szerint nem védték
meg a segítségért kiabáló áldozatokat. 

Vezércikk 3

Hagyományápolás táborokkal

Táborból táborba mehetnek a néptánc és
népzene kedvelõi. Tegnap ért véget a XIV.
Maros és Kis-Küküllõ menti Népzene és
Néptánctábor Magyarlapádon, illetve a
nagyenyedi folklórfesztivál. Innen Gyimes-
középlokra mehetnek a táncos lábúak, elkez-
dõdött ugyanis a XV. Gyimesi Tánctábor.

Társadalom 7

Háttér 4

Erõs álom
Lebegés volt ez a tábor is az elvont ter-
vek habos tetején, ünneprontásként a
sikerületlen pártbejegyzéssel. Pedig hát
történt egy-két olyan esemény a múlt

héten, ami csakugyan alap-
vetõ kérdéseket vet fel azt
illetõen, hogy a világ mer-
re tart, és országaink merre

tartanak. Itt van mind-
járt az Európai Bizott-
ság legújabb jelentése

Románia igazságszol-
gáltatásáról. Ágoston Hugó

Amint az várható volt, az Eu-
rópai Parlament felfüggesztet-

te román képviselõje, Adrian
Severin mentelmi jogát, és ezek
után már az sem okozott volta-
képpen túl nagy meglepetést,
hogy az Országos Korrupcióelle-
nes Igazgatóság a hét végén kö-
zölte: bûnvádi eljárást indít a
megvesztegethetõséggel és hatal-
mi befolyással való visszaéléssel
vádolt politikus ellen. Adrian
Severin továbbra is ártatlannak
mondja magát, jóllehet a Sunday
Telegraf címû brit lap újságírói
video- és hangfelvételekkel bizo-
nyították, hogy a román politikus
tízezer euró fejében hajlandó lett
volna lobbizni azért, hogy egy – a
brit újságírók által kitalált csoport
– érdekében változtassanak meg
bizonyos törvénycikkelyeket. 
4. oldal 

Lélegzetvételnyi 
szünethez jutott az euró

A péntek hajnalban véget ért brüsszeli
euróövezeti csúcs adósságkönnyítõ határo-
zatai nyomán elvileg szelektív nem fizetõi
szintre süllyeszthetik Görögország már
most is rendkívül gyenge adósbesorolásait
a nagy nemzetközi hitelminõsítõk.

Kultúra 8
A Németh Zsolt államtitkár által moderált tusványosi fórumon Tõkés László és Orbán Viktor vett részt. Traian Bãsescu széke üresen maradt

Norvégia második világhábo-
rú utáni történetében most kö-

vettek el elõször merényletet. A
véres esemény azért is megdöb-
bentõ, mert magányos tettes még

soha nem ölt meg egyedül ennyi
áldozatot: elõbb autóbomba rob-
bant Oslóban, majd egy ámokfutó
egy tábornak otthont adó szigeten
kezdett el lövöldözni. 2. oldal 

Mészárlás Oslóban. Az áldozatok teljes száma meghaladja a kilencvenet

Gyászba borult Norvégia

Tusnádi Orbán-koncert 
és EMNP-s turpisságok

Bûnvádi eljárás

Severin ellen
Nem csökkent az érdeklõdés
a nagy egyetemi központok

iránt: a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) több
szakán is jelentõs a túljelentke-
zés, bajban vannak viszont a vi-
dékre kihelyezett szakok. Szé-
kelyudvarhelyen el sem indul a
BBTE matematika-informatika
képzése, pedig 15 államilag fi-
nanszírozott helyet kínált az in-
tézmény. A diákok jelentõs há-
nyada fordult el a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetemtõl
is. A Sapientia jogi szakán „las-
san, de biztosan” építkeznek, Ve-
ress Emõd tanszékvezetõ szerint
évek kellenek, míg megnõ a biza-
lom a képzés iránt. Rostás Zoltán
szociológus, egyetemi oktató úgy
véli, az egyetemek taktikai okok-
ból féltve õrzik a beiratkozások
valós adatait. 7. oldal 

„Titkosított” 

egyetemi felvételi

Fotó: ÚMSZ



Salamon Márton László

Újabb „turpisságra” derí-
tett fényt az Új Magyar

Szó és a Jurnalul Naþional kö-
zös tényfeltáró akciója az
Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzési proce-
dúrája kapcsán. Mint arról
hétvégi lapszámunkban hírt
adtunk, a két lap által felkért
írásszakértõk megállapítot-
ták: a volt református püs-
pök híveit tömörítõ, ezért
„Tõkés-pártként” emlegetett
EMNP-nek a Bukaresti Tör-
vényszékre idén májusban
benyújtott aláíráslistái ezré-
vel tartalmaznak hamis alá-
írásokat. 

Az Új Magyar Szónak és a
Jurnalul Naþionalnak az anké-
tot lefolytató két újságírójá-
nak újabb gyanúja, miszerint
nemcsak az aláírások hami-
sak, hanem a bukaresti és az

Erdélyen kívüli megyék tá-
mogatói listáit tartalmazó
listákon szereplõ nevek is
légbõl kapottak, szintén be-
igazolódni látszik. Legalább-
is erre enged következtetni
az a, szúrópróba-szerûen
végzett ellenõrzés, amelynek
során a két lap szerkesztõsé-
gébe érkezett, majd az újság-
írók által a törvényszéken le-
ellenõrzött aláíráslista-máso-
latokon szereplõ személyek
létezésérõl próbáltunk meg-
gyõzõdni. 

A lapunk birtokában levõ
listák mindegyikén szereplõ
tíz névbõl esetlegesen kivá-
lasztott egy-egy név mellett
szereplõ lakcímekre kiszálló
újságírók - egyetlen kivétellel
– sehol nem találtak arra uta-
ló jeleket, hogy valaha is az
aláíráslistán szereplõ címek
valamelyikén a lakcím mel-
lett megadott nevû személy

lakott volna. Az egyetlen ki-
vételt egy olyan személy ké-
pezi, aki valóban lakott a
megadott címen, de már
több mint egy év tizede el-
költözött onnan.

Az elsõ helyszín: a buka-
resti 3. kerületi Gologanului
utca, 23. szám. Ezen a cí-
men három olyan személy is
szerepel, aki  „aláírta” az
EMNP támogatólistáját.
Egy idõs, 93 éves férfi nyit aj-
tót, aki váltig bizonygatja:
rajta és megboldogult felesé-
gén kívül senki nem lakott
ezen a címen, és életében
nem hallott bizonyos
Împuºcatu vagy Dinu nevû
személyekrõl, akik ezzel a
lakhellyel szerepelnek a
„Tõkés-párt” listáján. Né-
hány házzal odébb, az 55.
szám alatt hasonló a helyzet:
senki nem hallott bizonyos
Nãdbavmic Petrérõl. Mon-

danunk sem kell: az illetõ
szintén támogatja  „az erdé-
lyi magyar közösség politikai
pluralitását”. És így tovább:
a Camil Ressu sugárút R15
számú tömbházának lakói
életükben nem hallottak
Vancea Adrianról, a Preve-
derii utcában nem is létezik
15A szám, a 15. szám alatt
lakó személy pedig nem is-
mer semmiféle Sãulean

Cristiant. Ugyanúgy nem lé-
tezik 41. szám a Labirint ut-
cában, úgyhogy Calangiu
Miticã aligha lakhatott ott
valaha is. Ezzel szemben va-
lóban lakott a Vidin utca 2.
szám alatt bizonyos Greu
Sorin, legalábbis úgy rémlik
a tömbházgondnoknak, de
több mint tíz évvel ezelõtt.

Ami még ezek után meg-
válaszolásra váró kérdés

marad – hogy az aláírás-
listákon szereplõ szemé-
lyek egyáltalán léteznek-e,
mégha nem is a megadott
címeken laknak –, erre a
sajtónak nincsenek meg a
szükséges eszközei választ
adni. A médiában megje-
lentek alapján eljárást indí-
tani hivatott rendõrségnek
és ügyészségnek azonban –
igen. 
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Röviden

Spanyolország 
korlátozásokat tervez

Elõzmények nélkülinek és
veszélyes precedensnek ne-
vezte Sebastian Lãzãroiu
munkaügyi miniszter a spa-
nyol hatóságok azon szándé-
kát, hogy augusztus elsejétõl
korlátozásokat vezessen be a
román munkavállalókkal
szemben. A madridi kor-
mány pénteken döntött ar-
ról, hogy ideiglenesen elõze-
tes munkavállalási engedély
kiváltását kéri a Romániából
érkezõktõl. Ugyanakkor le-
szögezik, hogy a rendelkezés
csak az ezután érkezõkre vo-
natkozik, a már hivatalosan
Spanyolországban dolgozó
861 ezer román állampolgár-
ra a döntés nincs kihatással. 

Elhunyt Shalikashvili 
tábornok

Hetvenöt éves korában meg-
halt John Shalikashvili nyu-
galmazott amerikai tábor-
nok (képünkön), az amerikai

vezérkari fõnökök egyesített
bizottságának elsõ külföldön
született elnöke, aki annak
idején Bill Clinton elnök ta-
nácsadója volt a Boszniába
küldött csapatok ügyében.

Slota nem kér 
a hadisír-ápolásból

Ján Slota, a Szlovák Nemze-
ti Párt (SNS) elnöke nem tá-
mogatja azt az elképzelést,
hogy Magyarország gondoz-
za a második világháború
idején Szlovákia területén el-
hunyt magyar katonák sírja-
it. A szlovák ellenzéki politi-
kus vasárnapi nyilatkozatá-
ban a pozsonyi óó5 címû na-
pilapban megjelent írásra re-
agált, amely szerint Magyar-
ország szerzõdést szeretne
kötni Pozsonnyal a hadisí-
rok gondozásáról. 

Gy. Z.

A megbízható hírügy-
nökségek gyorshírben je-

lentették, a nagy hírtelevízi-
ók megszakították adásukat,
hogy közöljék: pénteken ha-
talmas robbanás rázkódtatta
meg Oslo kormányzati ne-
gyedét, majd pedig kevéssel
késõbb Oslofjord aprócska,
Utoya nevû szigetén, a nor-
vég szociáldemokrata fiata-
lok üdülõtelepén egy rendõr-
ruhába öltözött férfi lövöl-
dözni kezdett. Az oslói rob-
banásban, amely hét halottat
követelt, a norvég kormány-
hivatal épületének szinte az
összes ablaka kitört, a lövöl-
dözésben pedig nyolcvan-
öten vesztették életüket.
Mint a nemzetközi sajtó
megjegyzi: ez volt az öt esz-
tendõvel ezelõtti madridi
robbantás óta a legsúlyosabb
terrorcselekmény; Norvégiá-

ban a második világháború
óta nem követtek el merény-
letet; ráadásul magányos
merénylõ még soha nem ölt
meg enynyi embert.

A kormányfõ 
megmenekült

A bomba péntek délután
robbant Oslóban a kormány-
zat központi épületénél. A
belvárosban pánik tört ki, a
kormány tizenhét szintes
épületének egy része kigyul-
ladt. A rendõrség megállapí-
tása szerint egy utcán vára-
kozó autóban rejtették el a
pokolgépet. Egy amatõr fel-
vételen az látszott, hogy az
emberek tanácstalanul ro-
hangálnak és nézelõdnek.
Az utca tele volt üvegszi-
lánkokkal és törmelékekkel.
Több autó felborult a deto-
náció erejétõl. A detonáció a
fõváros egyik legsûrûbben

lakott részén történt, ráadá-
sul a a legsúlyosabban sérült
épület legfelsõ szintjén talál-
ható a miniszterelnök irodá-
ja. Jens Stoltenberg szeren-
csére a robbanás idején épp
máshol tartózkodott, és bár
programja szerint kevéssel
késõbb Utoya szigetén tar-
tott volna elõadást, azóta is-
meretlen helyen tartózkodik.

Válogatás nélkül lõtt

Kevéssel késõbb a festõi
Utoya szigetén lövöldözés
tört ki: egy rendõregyenru-
hába bújt férfi kezdett el tü-
zelni. Odahívta magához a
táborozókat, és ezután vég-
zett velük – mondták el a vé-
rengzés túlélõi. Eleinte senki
nem is gondolta, hogy mirõl
van szó, amikor azonban
nyilvánvalóvá vált a vész-
helyzet, az ott táborozó fiata-
lok megpróbáltak menekül-
ni: sziklák mögé rejtõztek el,
vagy belevetették magukat a
fjord vizébe, hogy átússza-
nak a szárazföldre. A me-
rénylõ azonban fegyverével
utánuk is lõtt, sokakat meg-
sebesítve. „Elõször a szige-
ten lõtte le az embereket,
utána célba vette azokat,
akik a vízbe vetették magu-
kat” – idézte fel egy szeren-
csés túlélõ. Sokan halottnak
próbálták tettetni magukat,
de a gyilkos, miután az egyik
fegyverrel eltalált valakit, a
másikkal, egy vadászpuská-
val még fejbe lõtte áldozata-

it. Másfél óra elteltével meg-
érkeztek a kommandósok,
akiknek sikerült elfogniuk a
tettest. Bár az oslói robban-
tás után iszlamista csoportok
magukra vállalták a felelõs-
séget, az ámokfutó és szem-
tanúk kihallgatása után kide-
rült, hogy mindkét cselek-
ményt ugyanaz az ember kö-
vette el: nemcsak a szigeten
gyilkolt, hanem korábban a
pokolgépes merénylet szín-
helyén is látták.

A román külügyminiszté-
rium közleményben ítélte el
a norvégiai mészárlást,
egyúttal részvétérõl biztosít-
va az áldozatok családtagjait.
Emlékeztetnek, hogy a Nor-
vég Királyság hagyományo-
san vezetõ szerepet tölt be a
világbékével kapcsolatos
minden kezdeményezésben.
Ugyanakkor leszögezik,
hogy az oslói román nagykö-
vetség állandó kapcsolatban
van a norvég hatóságokkal
annak kiderítése céljából,
hogy a vérengzés áldozatai
között vannak-e román ál-
lampolgárok is. 

A tettes egy 32 éves – a leírások szerint ma-
gas, szõke, kék szemû – norvég férfi: Anders
Behring Breivik, aki szélsõjobboldali nézete-

ket vall. Nacionalistának, a kulturális sokszí-
nûség ellenségének írta le magát az inter-
neten – írta internetes oldalán a VG nor-
vég napilap szombat hajnalban. Az újság a
gyanúsított egyik fiatalkori barátjára hivat-
kozva azt közölte, hogy a férfi régóta soka-
kat felháborító hozzászólásokat írt az inter-
neten, és emiatt törölték is a profilját a
Facebook közösségi oldalról. Ezért új profilt
készített magának, majd ezután nyilváno-
san már nem hangoztatta addigi, másokat
megbotránkoztató véleményét. Breivik a
rendõrségen tett vallomásában elismerte tet-
tét, amelyet azonban nem tart rossz cseleke-
detnek. Célját a muszlimok, a marxisták és
a multikulturalizmus támogatói elleni küz-
delemben jelölte meg. Breiviktõl a norvég
szélsõjobboldali pártok is elhatárolódtak.

A szélsõjobboldali pártok is elhatárolódtak a tettestõl

Nem a névválasztás miatt, hanem amiatt
utasították el az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzését, hogy a politikai ala-
kulat „nem a nemzeti érdek, hanem egy kö-
zösség érdekképviseletét tûzi ki célul” – áll
a Bukaresti Törvényszéknek a hétvégén a
jurnalul.ro honlapon közzétett indoklásá-
ban. A törvényszék a július 14-i tárgyaláson
utasította el a bejegyzést. Tõkés László EP-
képviselõ a hétvégi tusványosi táborban
diszkriminatívnak és abszurdnak tartotta az

indoklást, ami pedig az aláírások hamisítá-
sának gyanúját illeti, úgy fogalmazott:
„minden egyes aláírásunk hiteles”. Toró T.
Tibort, az EMNP „ideiglenes elnökét” az
ÚMSZ arról szerette volna megkérdezni:
fellebbeznek-e a törvényszéki határozat el-
len, ám Toró röviden eggyit mondott: „a
maszolnak nem nyilatkozunk”. Demeter
Szilárd, Tõkés László sajtófelelõse az
ÚMSZ fõszerkesztõjével közölte: fontolgat-
ják, hogy „hitelrontásért” beperelik a lapot.

Silentio stampa és sajtóper az ÚMSZ ellen?

Tõkés-párti „turpisságok”: második rész

Gyászba borult Norvégia
Oslóban autóba rejtett bomba robbant, egy szigeten ámokfutó lövöldözött

Norvégia második világháború utáni

történetében most követtek el elõ-

ször merényletet. A véres esemény

azért is megdöbbentõ, mert magá-

nyos tettes még soha nem ölt meg

egyedül ennyi áldozatot. 

Autóbomba robbant Oslóban. Nemcsak a detonáció, hanem az ablakcserepek is sokakat megsebesítettek
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Az idei tusványosi politikai
piknik kiértékelését két körül-
mény is megnehezíti. 

Elõször is, ha egy-két témát
és jelképet leszámítunk
(különösen tetszett a záto-
nyos metafora, a kozmo-

politizmus proletkultos
megbélyegzése, a Fradi

mint államvallás becsempészése a székely
szívekbe, és fõleg a mélyre hatoló vita az
obszcén szavak szerepérõl a Fidesz politi-
kájában), ugyanazok az ismert megállapí-
tások, jobbára közhelyek hangzottak el,
amelyekkel a magyar jobboldali kormány
jóideje szerencsélteti Európát, meg ben-
nünket is, valahányszor Tusványos bekap-
csolja a nemzeti és autonómia-imamal-
mot. Ennél is kényesebb helyzetbe kerülhet
azonban a kritikus hajlamú sajtós, ha ki-
derül (mert kiderülhet), hogy a román fél
– választási megfontolásból, beidegzõdései
okán – a hétvégi hegyi beszédek miatt idén
a látszatbarátságból nyílt ellenségeskedésbe
vált át. Ebben az esetben mégoly tartásos
észrevételeink könnyen labanckodásnak,
nemzetárulásnak minõsülhetnek. 
Amúgy persze hangzottak el érdekes és ér-
tékes gondolatok is. De akár velük össze-
függésben, szó sem esett például a nyitott
társadalom problematikájáról, az uniós
tagállamok egyre nagyobb alávetettségérõl
Brüsszelnek, a magyar kormány(fõ) euró-
pai elhiteltelenedésérõl és elszigetelõdésérõl,
az EP-vel való rendszeres vitákról (apropó,
mikor hívják meg Tusványosra Daniel
Cohn-Benditet is?), a demokráciáról, a
jogállamiságról vagy a szélsõségesség veszé-
lyeirõl. Ezek figyelembevétele nélkül
ugyanis még a bivalyerõs állam sem sokat
ér – hát még ha ereje fõleg abban nyilvá-
nul meg, mint a hatalmaskodó apáé, hogy
ahol éri, elagyabugyálja a gyermekeit!? 
Szóval lebegés volt ez a tábor is az elvont
tervek habos tetején, ünneprontásként a si-
kerületlen pártbejegyzéssel. Pedig hát tör-
tént egy-két olyan esemény a múlt héten,
ami csakugyan alapvetõ kérdéseket vet fel
azt illetõen, hogy a világ merre tart, és or-
szágaink merre tartanak. 
Itt van mindjárt az Európai Bizottság leg-
újabb jelentése Románia igazságszolgálta-
tásáról. Ugyanúgy, mint az orbáni Ma-
gyarország alkotmánya és médiatörvénye
esetében, az európai néppárti többség
olyan nyilvánvaló jogtalanságokat próbál
ebben szõnyeg alá söpörni, amelyek bom-
lasztólag hatnak társadalmaink alapelvei-
re, értékrendjére. 2010. szeptember 15-e a
román demokrácia és parlamentarizmus
gyalázatának napja – akkor történt a vér-
lázító csalás: a képviselõház elsõ két embe-
re mindenki szeme láttára meghamisította
a szavazatok számát. A brüsszeli jelentés
szóval sem említi az esetet, sem a román
igazságszolgáltatás súlyos politikai befolyá-
soltságát. Márpedig nem lehet jogállam
egy ország, ahol ilyen mérvû a korrupció
(ennek tükre az idei érettségi vizsga is) – ez
nem demokrácia, hanem kleptokrácia. 
A norvégiai tragédia a (jobboldali) szélsõ-
ségesség veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Végletesen legyengített demokráciában az
„erõs hitû”, „küldetéses” harcosok és a
messiáskodó vezérek terrorizálhatják a bé-
kés, normális polgárokat. És apropó, erõs
magyar állam: Gyöngyöspatával mi lesz? 

Erõs álom

Ágoston Hugó

Salamon Márton László

Aki a tusványosi táborban
járt a diáktábor „fénypontjá-

nak” tekintett magyar miniszter-
elnöki fellépés elõestéjén is, vé-
gigcsápolva a péntek esti Edda-
koncertet, kifejezetten üresnek
találhatta másnap délelõtt a tus-
nádfürdõi Univers kemping
nagyszínpadát. Orbán Viktor és
Tõkés László európai parlamen-
ti képviselõ közös fellépésére
ugyanis ezúttal negyedannyian
sem voltak kíváncsiak, mint
Pataky Attilára és legendás
együttesére. Az elmúlt éveknél
alacsonyabb érdeklõdést aligha-
nem Traian Bãsescu távolmara-
dása is okozhatta: idén a román
államfõt a 22. Bálványosi Sza-
badegyetem és Diáktábor szerve-
zõi nem hívták meg a magyar
kormányfõnek „tercelni”.

Példás büntetés 
a „hazaárulóknak”

Akik azonban ott voltak a Né-
meth Zsolt magyar külügyi ál-
lamtitkár által moderált szombat
délelõtti eseményen, nem csa-
lódtak a várakozásaikban: Or-
bán és Tõkés ezúttal is kitettek
magukért. Kijutott a jóból az
„erdélyi magyarságot eláruló”
RMDSZ-nek és a hazaárulók-
nak, határokon innen és túl –
akiknek Tõkés példás büntetést,
elszámoltatást ígért –, de kijutott
a Magyarország és a világ leve-
gõjét fertõzõ „internacionalis-
táknak” is, a földkerekség új kor-
szakának eljövetelét kozmikus
képekben vizionáló Orbán ré-
vén. A magyar miniszterelnök
hosszan ecsetelte a tábor záró-
napján „az erõs állam és a mö-
götte álló erõs nemzet” közötti
összefüggéseket. Orbán Viktor
elõadásában kifejtette: az egész
világ egy új korszak határán áll,
korábban erõsnek gondolt álla-
mokból gyengék, a korábban
gyengének hitt országokból pe-
dig erõsek lettek. „Ez a korszak-
váltás az elõzõ korszak összeom-
lásával fog megtörténni. A nyu-
gati világban ugyanis az állam-
adósság olyan mértékûvé válik,
hogy a tartozásokat már nem le-
het visszafizetni. A most véget
érõ korszakban sokan azt hitték,
hogy a gazdasági növekedés és a
fogyasztás korlátlan mértékben
fokozható, a piaci verseny átala-
kult fogyasztási versennyé, de a
vagyonok és az erõforrások nem
nõttek ezzel arányosan” – fogal-
mazott a magyar kormányfõ.

Kozmopolita jólét helyett 
nemzetépítõ munka

Orbán Viktor szerint az újon-
nan felépülõ új korszakban az ál-
lamnak merõben új szerepe lesz
a gazdaságban, amelyet az ál-
lamnak kell újjászervezni, meg-
teremtve a „munkaalapú társa-

dalmi rendszert” a „pazarló, fe-
dezet nélküli fogyasztást gerjesz-
tõ jóléti állam” helyett. „Sikeres
államot azonban csak akkor le-
het felépíteni, ha erõs nemzet áll
mögötte” – ismételte meg tézisét
a magyar kormányfõ, majd – át-
véve a román kormánypárti reto-
rikát – azt kezdte ecsetelni, ho-
gyan figyeli irigykedve Európa
az átütõ magyar sikereket. „Ma-
gyarország minden más európai
országot megelõzve adta meg a
helyes választ e korszakváltásra -
szögezte le Orbán Viktor, aki
szerint az utóbbi idõszak fõbb
budapesti döntéseinek helyessé-
gét az európai országok kezdik
sorra felismerni és leutánozni. A
magyar kormányfõ példaként
említette a bankadó és a válság-
adó bevezetését, a nyugdíjalap
államosítását, illetve a médiatör-

vényt – ez utóbbit egyébként sze-
rinte London mintaként alkal-
mazza majd az új nagy-britanni-
ai sajtószabályozás kidolgozása-
kor. Orbán a budapesti sikerek
közé sorolta a kettõs állampol-
gárság megadását, az új alkot-
mány és az új közteherviselési
rendszer kidolgozását, az állam-
adósság csökkentését és a de-
mográfiai hanyatlás megállítását
célzó erõfeszítéseket. Idézte az
idei tábor mottóját, amely sze-
rint “összenõ, ami összetarto-
zik”, és úgy vélte, hogy éppen az
említett korszakváltás legfonto-
sabb következménye lesz a ma-
gyar nemzet “összenövése”. Vél-
hetõleg ezt az “összenövést” volt
hivatott szimbolizálni az Orbán
Viktor szülõfaluja, a Fejér me-
gyei Felcsút község népes és za-
jos delegációjának jelenléte is a
székelyföldi Tusnádon zajló tá-
borban…

Tõkés: területért jogokat!

A magyar kormánypártnak, a
Fidesznek a határon túli magyar

politikai alakulatokkal való kap-
csolatainak kérdéskörét Orbán
alig érintette, csupán a hallgató-
ságtól érkezõ kérdésekre adott
válaszaiban tért ki erre, igen óva-
tosan fogalmazva. „Az egység
felé az elkülönülés utáni együtt-
mûködés rendszere is elvezet-
het” – vélekedett egy azt firtató
kérdésre válaszolva, hogy az er-
délyi magyar pártok, szervezetek
közül melyikkel van jóban a ma-
gyar kormány. Tõkés László
azonban nem óvatoskodott: az
Európai Parlament alelnöke, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke a tõle megszo-
kottnál is lendületesebben sorol-
ta az RMDSZ-szel szembeni
vádjait. Mint fogalmazott, az
RMDSZ „totalitárius egységet“
akar rákényszeríteni az erdélyi
magyarságra, és – felidézve a ki-

lencvenes évek közepének politi-
kai eseményeit és retorikáját –
azt hányta a „neptunista
RMDSZ-vezetõk” szemére,
hogy „jobban szót ért a román
pártokkal, mint saját magyar
atyafiaival”. Tõkés úgy vélte,
hogy az elmúlt két évtizedben
kevés maradandó eredmény szü-
letett Romániában. „Se autonó-
miánk, se államilag finanszíro-
zott magyar egyetemünk nincs”
– hangoztatta az egykori püspök,
aki úgy vélte: Romániában máig
nem zárult le a posztkommunis-
ta korszak, amiért szerinte szin-
tén az RMDSZ hibáztatható. 

Ami a többségi románsághoz
való viszonyt illeti, Tõkés arról
beszélt, hogy a románoknak bo-
csánatot kellene kérniük a ma-
gyaroktól a Trianon óta elszen-
vedett sérelmek miatt, és a romá-
niai magyaroknak úgy kell leül-
niük tárgyalni a románokkal,
„mint nemzet a nemzettel”, nem
mint kisebbség a többséggel. Ezt
a tézisét megtoldotta a románok-
nak szóló, követelõ hangnemben
elõadott ajánlatával: „Ha már te-

rületet vesztettünk, jogokat ké-
rünk cserébe. Területért – jogo-
kat! Területért – jogokat!” – nyo-
matékosította a volt püspök.

Különbözõ utakon 
az autonómiához 

A szombati „Orbán-koncer-
tet” megelõzõ napon, pénteken
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
tusványosi jelenléte és fellépése
váltotta ki a legnagyobb érdeklõ-
dést a politika iránt érdeklõdõ tá-
borlakók körében. Kelemen a
határon túli magyar vezetõk
részvételével megtartott nemzet-
politikai kerekasztalon vett részt,
felvidéki, délvidéki és kárpátaljai
vezetõk társaságában. Az
RMDSZ elnöke elsõsorban az
erdélyi magyar közösség azon
igényérõl beszélt, hogy „itthon,

magyarként, szabadon és bizton-
ságban” akar élni. „Ehhez az el-
múlt húsz év megteremtette az
alapvetõ feltételeket, az autonó-
mia eléréséhez pedig meg kell
vizsgálni, melyik a járható út” –
hangsúlyozta Kelemen, aki az
elõtte felszólaló Pásztor István, a
Vajdasági Magyarok Szövetsége
elnökének mondandójához csat-
lakozott, miszerint „az autonó-
miát napi munkával, következe-
tességgel lehet elérni”. 

A konfrontáció politikáját tar-
totta az elõtte felszólalókkal
szemben szükségesnek Berényi
József, a felvidéki Magyar Koalí-
ció Pártjának (MKP) elnöke, va-
lamint Kovács Miklós, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke. Berényi
arról beszélt, hogy a szlovák po-
litikai erõk magyarok nélküli
szlovák nemzetállamot igyekez-
nek építeni, ezért a vajdasági
magyar érdekérvényesítési lehe-
tõségekkel szemben Szlovákiá-
ban nincs lehetõség a partnerség
kialakítására. Kovács szintén a
kisebbségek megalkuvások nél-
küli érdekképviseletének szüksé-
gességérõl beszélt. Toró T. Tibor,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) ügyvezetõ elnöke
kifejtette: az autonómiához ve-
zetõ út kérdésében erõs alapra
épülõ nemzeti konszenzust kell
teremteni, egyfajta „stabilitási
egyezményt” kellene kötni az er-
délyi politikai szervezetek kö-
zött, meghatározva a „nemzeti
minimumot”. 

Román lapszemle

A Romániából származó Isabelle Onou
az egyetlen külföldi születésû, hivatalos
engedéllyel rendelkezõ gésa Japánban.
A felkelõ nap országában immár csak
40-en ûzik ezt az évezredes hagyomá-
nyokkal rendelkezõ hivatást (România
liberã) Jevoha Tanúi által stadionok-
ban szervezett kongresszusok a hitbeli
megerõsödés mellett földhözragadtabb
célt is szolgálnak: a szektákhoz tartozó
szülõk itt szemelik ki és kötelezik el egy-
másnak sokszor fiatalkorú gyerekeiket
házasság céljából. (România liberã)

Toró T. Tibor (EMNT) és Kelemen Hunor (RMDSZ). Különbözõképpen látják az autonómiához elvezetõ utat

Felcsúttól Tusványosig

Illegálisnak minõsített árpád-sávos zászlókat és
irredenta propaganda-anyagokat koboztak el a
román hatóságok Tusványoson Csibi Barnától.
Az Avram Iancu jelképes felakasztásával elhíre-
sült csíkszeredai fiatalember közvetlenül az Or-
bán Viktor és Tõkés László beszédének is helyet
adó nagyszínpad mellett állította fel standját. A
Székelyföld nem Románia! feliratú, valamint a
Romániát Erdély nélkül ábrázoló térképpel il-

lusztrált pólók, rovásírásos kiadványok iránt a
nyári egyetem elsõ három napján gyér volt az ér-
deklõdés A hatóságok képviselõi pénteken várat-
lanul érkeztek a tábor területére, és elkobozták a
Csibi által forgalmazott pólókat, a rovásírásos ki-
adványok egy részét, mert úgy érveltek, ezek na-
cionalista uszításra alkalmasak. A volt pénzügy-
õr utóbb arra panaszkodott, hogy 3000 lejes kár
érte a hatósági akcióval. 

Nacionalista uszításra alkalmas árut koboztak el Csibi Barnától

Fotó: MTI



Bogdán Tibor 

Adrian Severin román
európai parlamenti kép-

viselõ továbbra is ártatlannak
mondja magát, jóllehet a
Sunday Telegraf címû brit lap
újságírói video- és hangfelvé-
telekkel bizonyították, hogy
a román politikus tízezer
euró fejében hajlandó lett
volna lobbizni azért, hogy
egy – egyébként fiktív, a brit
újságírók által kitalált cso-
port – érdekében változtassa-
nak meg bizonyos törvény-
cikkelyeket. 

Búcsú a tekintélytõl

Miután az Országos Kor-
rupcióelleni Igazgatóság
(DNA) bejelentette, megin-
dítja a bûnvádi eljárást az eu-
rópai parlamenti mentelmi
jog nélkül maradt politikus
ellen – akit egyébként már
meg is hallgatott –, Severin
közölte, kész mindenben
együttmûködni az ügyészek-
kel, az igazság kiderítése cél-
jából. 

Addig is a román politikus
teljes mértékben kegyvesztett
lett az Európai Parlament-
ben. irodájától megfosztot-
ták, a leghátsó padsorban
számûzték, a testület pedig
egyhangúlag szavazta meg
mentelmi jogának a megvo-
nását. Adrian Severin, a „fö-
derális Európa” híveként a
botrány kirobbantásig az Eu-
rópai Parlament egyik rangos
politikusának számított.
Francia kollégája, Alain
Lamassoure mellett 2007-
ben társszerzõje volt a jelen-
tésnek, amelynek alapján a
2009. évi európai parlamenti
választásokat megelõzõen fe-
lülvizsgálták a mandátumok
kiadásának rendszerét. Bár
többen is arrogánsnak mon-
dották õt, azt azonban csak-
nem egyhangúan elismerték,
hogy a csapatmunkában ki-
váló erényekkel rendelkezik.

Mostanra azonban teljes
mértékben elvesztette tekin-
télyét, miután – ugyancsak
megvesztegethetõséggel és
hatalmi visszaéléssel megvá-
dolt osztrák és szlovén képvi-

selõtársától eltérõen – nem
volt hajlandó önként lemon-
dani európai honatyai minõ-
ségérõl. Kizárták az európai
tömörülés szocialista cso-
portjából, önként távozott vi-
szont hazai politikai tömörü-
lésébõl, a Szociáldemokrata
Pártból.

Magyarázkodás – 
reményekkel 

Brit leleplezõi meggyõzõ-
déssel állítják továbbra is,
hogy Severin vétkes, amit
nem csak felvételeikkel, ha-
nem a román politikus által,
a lobbizásáért járó összeg át-
vételére kiállított számlával is
bizonyítják. A politikus
azonban azzal hárítja el az
ellene felhozott vádakat,
hogy csak tanácsot adott és
nem lobbizott. „A tanács-
adás azt jelenti, hogy a másik

félnek javaslatokat teszek ar-
ra, hogy miként cselekedjék.
Lobbizásról viszont akkor
van szó, ha a másik fél érde-
keit egy harmadik félnél kép-
viselem, és azt befolyásolni
próbálom” – magyarázta a
kétfajta tevékenység közötti
különbséget. 

Nem titkolta, hogy
mindennek alapján abban,
az általa biztosra vett eset-
ben, amennyiben az európai
csalásellenes Hivatal, az
OLAF, valamint a DNA ár-
tatlannak minõsíti õt, bepe-
reli a brit kiadványt. A siker-
ben már csak azért is bízik,
mert tanácsadója nem más,
mint Mark Stephens, a Wi-
kileaks megalapítója, Julian
Assange ügyvédje, Mark
Stephens, akit II. Erzsébet
királynõ a Brit Birodalmi
Rend parancsnoki fokozatá-
val tüntetett ki.

A botrányhõs

Adrian Severin nem elõ-
ször váltott ki botrányt maga-
tartásával, cselekedeteivel,
véleményeivel. Ellenfelei
már nyomban a kilencvenes
évek elején felléptek politikai
pályafutásával szemben, azt
állítva, hogy 1989 elõtt több
tisztséget is betöltött a Kom-
munista Diákok Szövetségé-
ben, egyebek között a testület
bukaresti egyetemi közpon-
tért felelõs tanács mûvelõdési
bizottságának vezetõje volt.
Victor Ciorbea, korábbi mi-
niszterelnök egyenesen azzal
vádolta meg, hogy õmiatta
nem lehetett évfolyamelsõ:
tisztségeinél, valamint a Ro-
mán Kommunista Párttal
fenntartott szoros kapcsola-
tainál fogva ez a megtisztelte-
tés ugyanis Severinnek jutott. 

1995-ben Ion Iliescu ha-

ragját váltotta ki azzal, hogy
az államfõ forradalomról
írott egyik könyve kapcsán
megjegyezte: a kötet azt bi-
zonyítja, hogy amikor az em-
lékezetünk cserben hagy, se-
gítségünkre siet a képzelõe-
rõnk. A szociáldemokraták
hangadó politikusáról, Viorel
Hrebenciucról azt állította,
hogy a feketepiacon vásárol
tulajdonleveleket. 1994-ben
viszont megvédte Traian
Bãsescut a román flotta ócs-
kavas áron történt elkótyave-
tyélésének ügyében (az ál-
lamfõ, nyilván ennek fejé-
ben, 2003-ban – amikor még
a Demokrata Párt elnöke
volt – a Románia elõrehala-
dását leginkább elõmozdító
politikusok egyikeként emlí-
tette meg védelmezõjét).

1997-ben külügyminiszter-
ként hazai lapvezetõket neve-
zett meg idegen titkosszolgá-
latok kiszolgálóiként. Kije-
lentését azonban nem tudta
konkrét bizonyítékokkal alá-
támasztani, így végül is tá-
voznia kellett a bukaresti dip-
lomácia élérõl.

1998-ban érdekellentét mi-
att került bajba: kiderült
ugyanis, hogy annak ellené-
re, hogy parlamenti képvise-
lõ volt, két állami nagyválla-
lat, a Petrolexport Rt és a
Tehnoimport vezetõtanácsá-
nak tagjaként is ténykedett.

2007-ben a szociáldemok-
raták akkori elnökével, Mir-
cea Geoanával tûzött össze,
miután a pártelnök Cristian
Diaconescuval akarta levál-
tatni õt az Európai Szocialis-
ták Pártjának elnökségében
elfoglalt tisztségébõl. 
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Bûnvádi eljárás Severin ellen
Amint az várható volt, az Európai
Parlament felfüggesztette román kép-
viselõje, Adrian Severin mentelmi jo-
gát, és ezek után már az sem okozott
voltaképpen túl nagy meglepetést,
hogy az Országos Korrupcióelleni
Igazgatóság a hétvégén közölte: bûn-
vádi eljárást indít a megvesztegethetõ-
séggel és hatalmi befolyással való visz-
szaéléssel vádolt politikus ellen.

Gy. Z.

A válságcsúcs határoza-
tai alapján Görögország

109 milliárd euró pótlólagos
finanszírozáshoz juthat, és
ezt a zárónyilatkozat szerint
kiegészíti a magánszektorbeli
hitelezõk önkéntesnek nyil-
vánított hozzájárulása,
amely három év alatt 37 mil-
liárd eurót tehet ki. Ez utóbbi
elem azonban – akár önkén-
tes, akár nem – hitelminõsí-
tõi szempontból elvileg az
érintett szuverén vagy keres-
kedelmi adós nem fizetõvé
válásának felel meg.

Lerontott besorolások

A nemzetközi hitelminõsí-
tõk már a mostani euróöve-
zeti válságcsúcs elõtt jelez-
ték, hogy – legalábbis szelek-
tív – nem törlesztõvé válás-
nak tartanának minden
olyan kísérletet, amely arra
irányulna, hogy a bajba jutott
euróövezeti országok kisegí-

tésében a magánszektorbeli
kötvénybefektetõk is vegye-
nek részt, vállalva a vesztesé-
gek egy részét. Minden olyan
adósságkönnyítési formula
ugyanis, amely a kereskedel-
mi adósságbefektetõk számá-
ra veszteségekkel jár, a nem-
zetközi hitelminõsítõi gya-
korlatban nem törlesztésnek
felel meg, legalábbis az érin-
tett adóssághányad erejéig.

A Moody's Investors Servi-
ce legutóbb az elõzõ hét ele-
jén adott ki Londonban fi-
gyelmeztetést errõl, közölve,
hogy ezt a növekvõ kockáza-
tot tükrözte Portugália nem
sokkal korábban bejelentett
leminõsítése is. A Moody's
július elsõ hetében – igen ag-
resszív, egyszerre négyfoko-
zatú leminõsítéssel – meg-
vonta a befektetési ajánlású
államadós-osztályzatot Por-
tugáliától, az addigi „Baa1”-
es szintrõl „Ba2”-re süllyeszt-
ve a hosszú futamidejû por-
tugál kormánykötvények
osztályzatát. Ugyanakkor a

Fitch Ratings Görögország
hosszú futamú államadós-be-
sorolását rontotta merede-
ken, szintén egyszerre négy
fokozattal a már rendkívüli
befektetõi kockázatokra fi-
gyelmeztetõ „CCC” szintre,
és ennek indoklásában is sze-
repelt, hogy bizonytalan a
magánszektorbeli kötvénybe-
fektetõk szerepe bármely jö-
võbeni görög finanszírozási
csomag összeállításában.

Három „bóvli” ország

A görög leminõsítéshez fû-
zött londoni elemzésében a
Fitch külön ki is emelte, hogy
a magánszektorbeli hitelezõk
bevonása „besorolási szem-
pontból törlesztésképtelensé-
gi eseménynek” bizonyulhat.
A szelektív nem fizetõi –
„Selective Default, azaz SD”
– osztályzat a hitelminõsítõi
módszertan szerint azt az ál-
lapotot jelzi, amikor egy
adós hátralékba került egyes
törlesztési kötelezettségeivel,

miközben más fizetési kötele-
zettségeinek idõben eleget
tesz. Jelenleg három olyan
euróövezeti tagország van,
amelyekre befektetési szint
alatti, vagyis spekulatív – pia-
ci zsargonban „bóvlinak” ne-
vezett – államadós-kockázati
besorolásokat tartanak ér-
vényben a hitelminõsítõk.
Görögország mellett a másik
két ilyen valutauniós állam
Portugália és Írország, jólle-
het ez utóbbiak osztályzatai
így is sokkal jobbak Görögor-
szágéinál, és a három ország
közül még egyiket sem sorol-
ták nem fizetõi szintre a hitel-
minõsítõk.

A kompromisszumok
csúcstalálkozójáról írtak a
pénteki német lapok az
euróövezeti csúcs eredmé-
nyeivel, illetve a Görögor-
szág megsegítését célzó
újabb erõfeszítésekkel kap-
csolatban. Általános véleke-
dés szerint a az állam- és kor-
mányfõk csúcsértekezletén
született határozatok siker-
ként értékelhetõk, Görögor-
szág és az euró azonban –
mint fogalmaztak – egyelõre
csak lélegzetvételnyi szünet-
hez jutott. A remélt pozitív
hatás, a piacok kedvezõ rea-
gálása csak hosszabb távon
mérhetõ le.

Merkel kontra Sarkozy

Szakértõk szerint a mosta-
ni csúcs különbözött a koráb-
biaktól abban a tekintetben,
hogy senki nem gyõzött le
senkit. A német kancellár,
Angela Merkel mindenkép-
pen sikerként könyvelheti el,
hogy a magánszektorbeli hi-
telezõk – a bankok és a bizto-
sítótársaságok – önkéntes
alapon részt vesznek a görög
adósságok finanszírozásá-
ban, ami a német kancellár
legfõbb törekvése volt.
Ugyanakkor az ezt korábban
ellenzõ Nicolas Sarkozy
francia államfõ sem szenve-
dett vereséget, különös tekin-
tettel arra, hogy a határoza-
tokat a csúcsot megelõzõen
Merkellel közösen dolgozták
ki. Szakértõk szerint a részt-
vevõk a brüsszeli csúcsérte-
kezleten olyan átfogó csoma-
got fogadtak el, amelynek
tényleges hatásai csak hosz-
szabb távon mérhetõk le. Az
idézett szakértõk ezzel egyi-
dejûleg ugyanakkor annak a
nézetnek adtak hangot, hogy
rövid távon még az sem je-
lentene különösebb problé-
mát, ha az euróövezeti csúcs
adósságkönnyítõ határoza-
tai, különösen a magánbefek-
tetõk tervezett közremûködé-

se nyomán, a hitelminõsítõ
intézetek Görögországot idõ-
legesen fizetésképtelennek
nyilvánítanák. Az Európai
Központi Bank azonban egy-
fajta garanciát vállalt a görög
adósságokra, ami azt jelent-
heti, hogy Athén hosszabb
távon nagyobb stabilitáshoz
juthat. Ezzel kapcsolatban a
szakértõk úgy vélekedtek,
hogy számításaikba az ál-
lam- és kormányfõk elõzete-
sen belekalkulálták a fizetés-
képtelenség esetleges kinyil-
vánítását is. A Die Welt címû
lap kommentárja szerint a
csúcs nagyobb siker, mint ar-
ra elõzetesen számítottak. A
pohár azonban – miként az
újság fogalmazott – félig
üres. Az euróválság legfõbb
oka, miszerint Görögország
saját erõbõl nem képes visz-
szafizetni adósságait, válto-
zatlanul fennmaradt. Az elõ-
irányzott átütemezés túl cse-
kély mértékû az ország fize-
tõképességének helyreállítá-
sához. Athén továbbra is rá
van utalva az európartnerek
támogatására – szögezte le a
konzervatív német újság,
amely szerint ily módon az is
kérdéses: sikerül-e megaka-
dályozni azt, hogy a válság a
késõbbiekben más országok-
ra is átterjedjen. 

Lélegzetvételnyi szünethez jutott az euró

A kegyvesztett európai honatya. Az Európai Parlament fölfüggesztette Adrian Severin mentelmi jogát

A péntek hajnalban véget ért brüsszeli euróövezeti csúcs
adósságkönnyítõ határozatai nyomán elvileg szelektív nem fi-
zetõi szintre süllyeszthetik Görögország már most is rendkí-
vül gyenge adósbesorolásait a nagy nemzetközi hitelminõsí-
tõk, ha tartják magukat saját adósosztályzati kritériumaikhoz.



Érettségi találkozón vettem részt a napok-
ban. Az emlékek között ide-oda csapongva
többen felidézték egykori diákéletüknek
azokat a nem éppen kellemes közjátékait,
amikor a kozmopolitizmus ártalmasságára
vagy éppen a fogalommal jelzett vétkekre
hívatkozva húzták le a magaviseleti jegyü-
ket, dobták ki õket az iskolából, vagy egész
egyszerûen nem engedték vizsgára állni.
1989 elõtt a kozmopolitizmus rendszerint a
következõképpen nyilvánult meg: évjárás-
tól és divattól függõen a diák szerzett vagy
egy csõ- vagy egy trapéznadrágot, sõt ha
szerencséje volt, akkor egy nem koptatott,
hanem kikopott eredeti farmert. Úgyszin-
tén kozmopolita hajlandóságot mutatott,
ha a tangón és a keringõn kívül valamiféle

más, élénkebb tánclépések-
kel is próbálkozott, ha a
rövidhullámon külföldi rá-
dióadásokat hallgatott, ha
véletlenül kicsúszott a szá-
ján, hogy azért nem éppen
mindent a Szovjetunióban
vagy Romániában fedez-
tek fel. A kozmopolitiz-

must egyaránt a rothadó
kapitalizmus végter-

mékeként határozták meg, és messzirõl
bûzlött az a szerencsétlen, aki a legkisebb
mértékben is hozzádörgölõzött. 
Az 1989-es rendszerváltások után Romá-
niában is, Magyarországon is több utcát
és teret átneveztek (még nincs vége…), a
történelem több korszakát megírták, átír-
ták vagy újraírták,
jónéhány politikai szemé-
lyiséget átértékeltek vagy
újra felfedeztek, és ennek
megfelelõen talapzatokról
indultak el szobrok zárt
terekbe vagy olvasztókba,
illetve újabbak kapaszkodtak fel az emel-
vényekre. Több fogalmat átértékeltek,
jónéhány lexikont címszavakban átírtak.
Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótá-
ra átszerkesztett, 1994-es kiadásából má-
solom ki a "kozmopolita" egyik meghatá-
rozását: "Az egyetemes emberi haladás
iránt elkötelezett polgár, fõleg értelmisé-
gi". A kozmopolitizmus pedig nem más,
mint ennek a személynek a világnézete.
Persze, a szótár szerint van ennek egy
rosszaló, lekicsinylõ (pejoratív) értelmezé-
se is: a kozmopolita olyan személy, akit
népéhez, nemzete kultúrájához szorosabb

szálak nem fûznek, aki bárhol a világon
könnyen alkalmazkodik.
A most lezárult tusnádfürdõi szabadegye-
tem egyik magasrangú magyarországi tiszt-
ségviselõje a korabeli szocialista vádak
után most megint mélységesen és minden-
nemû árnyalatok nélkül elítélte és a nemzet

egyik legnagyobb veszélyé-
nek tartotta a kozmopoli-
tizmust. Azaz, a Budapes-
ten kiadott szótár megha-
tározásával behelyettesítve,
"az egyetemes emberi ha-
ladás iránt elkötelezett pol-

gár, fõleg értelmiségi" világnézetét. Vagy
azt a magatartást, amellyel bárhol a vilá-
gon könnyen lehet alkalmazkodni. Miköz-
ben a külföldön munkát vállaló magyarok
és románok százezrei szeretnének minél
jobban és minél sikeresebben alkalmazkod-
ni a befogadó országokhoz. Miközben a
közös európai oktatási tér, a kulturális érté-
kek cseréje, a határok fölötti együttmûkö-
dés, a Duna-stratégia és egész sor uniós do-
kumentum annak az egyetemes európai fo-
galomrendszernek és értékrendnek a meg-
honosítását szorgalmazza, amely képes ar-
ra, hogy ne arctalanná, hanem egyenran-

gúvá tegyen országokat és nemzeteket,
mindazokkal az elõnyökkel egyetemben,
amelyek a kelet-európai polgárok számára
származnak mindezekbõl a törekvésekbõl.
És amelyekhez saját kezdeményezésünkre,
önként és dalolva csatlakoztunk.
A közhelyekkel mindig érdemes csínján
bánni. A hasonlatokkal és a metaforákkal
ugyanúgy. A magyar nemzet egyre gyak-
rabban emlegetett háromlábú széke, lában-
ként az anyaországgal, a kárpát-medencei
és nyugati magyarsággal meglehetõsen jel-
képszerûnek tûnik mindaddig, amíg el nem
gondolkodunk rajta. Például azon, hogy a
gazdák és pásztorok - magyarok is, romá-
nok is - a háromlábú széket leginkább fejõ-
székként használják, mert hosszabb ülésre
alkalmatlan. Ugyanis nem csupán akkor
borul fel, ha egyik lábát elveszíti, hanem a
talaj bármilyen egyenletlensége vagy a fi-
gyelmetlen ráülés is képes arra, hogy kibil-
lentse egyensúlyából és váratlanul földhöz
vágja használóját.
Szóval T.u. 23-ban (az egyik elõadó szerint
az év Tusványostól Tusványosig tart, ezért
használom a Tusványos után új idõszámí-
tást) is mindent meg lehet hallgatni. De az
önálló gondolkodásról azért ne szokjunk le.

A napokban jelent meg. Sajtó és közvélemény még nem tár-
gyalja. (…) A december 11-én megjelenõ összes lapokban az
utolsó oldal fehér marad. Okát mindenki keresi, senki sem tud-
ja. Az újságírók meghökkenve dugják össze fejöket. Ezerféle a
találgatás. Köztük csak egy felsõbb intelligencia van: Narda
(=Ch. Morice). Õt énje legmélyén mozdítja meg a dolog: sejti,
hogy ismeretlen tengerekrõl fúj a szél.
A csoda másnap ismétlõdik. Harmadnap a lapok teljesen fehé-
rek. De mindenik szegletén ott van: „Isten fiának nincs szüksé-
ge reklámra. – A Három Király szállodába szállt az Etoile té-
ren. Fogad déltõl egész nap, ma, december 14-én és holnap.”
A rendes élet megszakad. Népújságok, professzorok, tudósok,
mindenki megy látni a Krisztust. Megexaminálják, vitatkoznak
vele. Õ régi önmagát ismétli parancsolólag. Csodát nem tesz:
nem akarja csodával rászuggerálni a hitet senkire. Keresse
mindenki szabadon õt és meg fogja találni önmagában. Az
emberek megváltoznak: becsületesek lesznek! (…) Ez a várat-
lan becsületesség, ez az épidémie blanche tönkreteszi az üzleti
életet: Franciaország a végsõ bukás szélén áll. Krisztus a
Montmartre-ra hívja össze az embereket. Milliók veszik körül.
Ismétli a hegyi beszédet. Tanulság: Boldogtalanok, nyomorul-
tak vagytok, megöltétek az életet, elvesztettétek magatokat.
Nem mertek hõsiesen énetek teljes mértékében magatok lenni,
hogy énemmé legyetek.
A gyermekek és nõk mosolyognak: megértik, megtermékenyül-
nek. A férfiak a csalódás dühével mennek szét.

Szabó Dezsõ: Feltámadott! – Feltámadott? 
(Charles Morice: Il est ressuscité!), Nyugat, 1911, 14. szám 

T.u. 23
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Ki-ki eldöntheti magában: hogyan élte és éli meg a
magyar nemzethez való tartozását. Furcsa, de ma-
gam Ceusescu diktatúrájában éreztem legerõseb-
ben, hogy a magyar nemzethez tartozom! Akkor,
amikor állandóan ütöttek bennünket, rombolták
falvainkat, bezárták iskoláinkat, magyar nemzetisé-
gû románnak neveztek, az újságban nem volt sza-
bad leírni, hogy Nagyvárad vagy Kolozsvár, csak a
román megfelelõjét. Amit sokan elfelejtettek: ma-
gyar diákok csak románokkal mehettek kirándulni,
különben nem kaptak autóbuszt! 
A sok megaláztatásra az én válaszom is az volt,
mint a legtöbb erdélyi magyaré: azért sem olvadok
be, azért is csak jobban ragaszkodom ahhoz, ami a
miénk! S azért sem vándorolok ki, nem hagyom itt
szülõföldemet, felmenõim sírját és a gyámolításra
szoruló öreg szülõket, azért sem lököm át a hatá-
ron gyermekeimet, hogy ezzel örömöt szerezzek a
hatalomnak, inkább a változásban bízva, százez-
rekkel tûröm az ütéseket. Közben többet jártam
templomba, hangosabban énekeltem a zsoltárokat,
s ahol csak lehetett, kijátszottuk vagy megkerültük
a rendelkezéseket, Oradea helyett Ady városát, Ko-
lozsvár helyett kincses várost írtunk. A leadott kér-
vényen nem kirándulni, hanem „gyógyfüvet gyûj-
teni” vittük kisiskolás gyermekeinket. Aztán a Túr
zugában csak úgy fújtuk velük a szép magyar nép-
dalokat.
Soha nem jutott eszembe, hogy valamilyen papír,
netán parlamenti határozat kellene igazolja azt ,
ami számomra természetes: a magyar nemzet ré-
sze vagyok, még akkor is, ha Trianon Romániába
kényszerített. Mert azt sem kell törvénybe iktatni,
hogy a Nap reggel felkel és este lenyugszik! Aki
törvényt hoz róla, valami mögöttes célja van, nem-
de? A német is német Tanzániában, az angol is an-
gol Nepálban! Ha a tudat mélyén mégis ott lappan-
gott valami, azt Antall József egy rövid mondattal
ügyesen megoldotta:„Lélekben tizenötmillió ma-
gyar miniszterelnöke vagyok!”. Tehát az enyém is! 
Úgy érzem, össze vagyok nõve a nemzettel, még
akkor is, ha minden pereputtyom itt él a közelem-
ben, Szatmárban. Hogy ritkábban megyek az anya-
országba, mint a rendszerváltás utáni években, an-
nak egy oka van: taszít az ottani megosztó szellem
és kirekesztés, amit az utóbbi években sikerült hoz-
zánk is átplántálni! 
Ezért, ha tartalmát el is fogadom, cinikusnak tûnik

az Összenõ, ami összetartozik felirat a
tusványosi fõsátoron, akkor, amikor a
fõszervezõ, a pesti kormánypárt nem
támogatja a legnagyobb befolyással
(és szavazati megerõsítéssel) rendel-
kezõ erdélyi magyar pártot! Világos:

úgy kíván egyesíteni bennünket, ha
az õ engedelmes nyájába terelõ-
dünk. Ami, merjük kimondani, in-

kább a diktatúrához hasonlít! 
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A közhelyekkel mindig
érdemes csínján bánni. A
hasonlatokkal és a meta-
forákkal ugyanúgy. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A babona a gyenge lelkek vallása.” 
Edmund Burke

Gyanú

Megjelent megváltó

Összenõ?
A hétvége címe. Boc: A területi-közigazga-
tási átszervezésrõl nem mondtunk le.
Evenimentul zilei

Magyarázat. Naná, hogy nem mondtak le.
Sõt, minden idõk legnagyobb román mi-
niszterelnöke kijelentette: „EZ a téma nem
számol az etnikai tényezõvel”. Remek,
mondhatjuk. Orbán Viktor a hét végén arról
beszélt, egyelõre Magyarország nem szól
bele ebbe a kérdésbe. Ez így helyes. Majd
õsszel a Budapestre látogató Traian
Bãsescuval – az RMDSZ feje fölött – meg-
egyeznek. Lehet, hogy Bãsescu enged vala-
mi módon, de semmiképpen nem úgy, hogy
az az RMDSZ érdeme legyen. Aki jámbor,
az tûri és várja. Pedig hát minden világos...

Áttételesen. Cristina Horvat a Cotidianul
honlapján megsemmisítõ bírálatot mond
Mircea Mihãieº-rõl, az államelnök rettegett
tollú hívérõl, miután „Bãsescu elnök értel-
miségije” újabb tüzet nyitott a kevés meg-
maradt ellenzéki tévére. Mihãieº minõsíté-
sei a „mogulok bérenceirõl”: megvesztek,
mint a kutyák nyáron; rongy lelkek, bun-
kók, egyedüli felelõsök a virtuális tér átala-
kításáért erkölcsi mocsárrá. Stb., stb.
Cristina Horvat megállapítása: „A bãsescui
propagandistává züllött író a Bãsescu–Boc
rendszer ellenfeleirõl úgy szól, mintha ma-
gát és a többi kollégáját írná le a Cotroceni
palota agitációs csapatából.” Így, ahogy el-
nézzük, mindkettõjüknek igaza van.

Demokrácia – nu! Sokkoló (al)cím a pénte-
ki Adevãrulban: A románok nem szeretik a
demokráciát. Aki mondja (egy interjúban):
Rãzvan Theodorescu akadémikus, törté-
nész, mûvészettörténész. Visszatérünk. 

Nem mi, hanem mennyi. Oda jutottunk,
hogy nem azt kérdezzük, kikapunk-e, ha-
nem azt, hogy mennyivel – a cím bájos
õszinteségével nem azért ragadta meg a fi-
gyelmünket (az EVZ-ben), mert egy sport-
ról (a tizenkilenc éven aluli válogatott lab-
darúgók hazai kudarcáról) szól, hanem ép-
pen általános érvényével. 

A nap álhíre. Szinte hihetetlen, de maguk-
ról semmit el nem áruló tanúk szerint
Traian Bãsescu mégis felkereste a
tusványosi tábort – félig-meddig inkognitó-
ban: medvének álcázva. 

Sike Lajos
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Totka László

A romániai telephelyen
tervezett létszámbõvítés

is jól mutatja, hogy idén bõ-
ségesebb esztendõ köszönt
a Microsoftra. Bár a román
nemzetgazdaság gyenge tel-
jesítménye miatt a cég ha-
zai központjainak bevétele
stagnált a június végén zá-
ródó pénzügyi évben, az
eredmények még mindig
10-15 százalékkal jobbak a
piaci átlagnál –  jelentette ki
Ronald Binkofsky, a Micro-
soft Románia ügyvezetõ
igazgatója. Elmondása sze-
rint a redmondi óriás opti-
mista a jövõt illetõen: az el-
képzelések szerint a követ-
kezõ évben tíz százalékkal
növekedhet a romániai
részleg bevétele annak da-
cára, hogy a román gazda-
ság legfennebb 1,5 százalék-
kal gyarapodhat.

Ötszáz alkalmazott

A Microsoft két közpon-
tot mûködtet az országban:
a bukaresti a felhasználók
technikai támogatásáért fe-
lelõs, a kolozsvári fejlesztési
központban pedig a Bing ke-
resõmotort tökéletesítik. A
pozitív üzleti mutatók az al-
kalmazottak számának ala-
kulásában is meg fog látsza-
ni: az országban jelenleg

összesen háromszáz alkal-
mazottat foglalkoztatnak,
ezek száma azonban a kö-
vetkezõ két évben a tervek
szerint eléri az ötszázat. Az
igazgató ugyanakkor sietett
leszögezni: ami az alkalma-
zásokat illeti, mennyiség he-
lyett inkább a minõségre
koncentrálnak.  

Számítanak az államra

Az ügyvezetõ szerint a
legkomolyabb növekedés a
kormányzati szerzõdések és
a felhõinformatika szektorá-
ban várható, de megélén-

kült érdeklõdésre számíta-
nak a végfelhasználóknak
szánt termékek körében is.
Kijelentése nem meglepõ,
ha figyelembe vesszük,
hogy az állami intézmények
informatizálása világszinten
növekvõben van, és ebben a
Microsoft nagy szerepet vál-
lalt. Mivel majdnem min-
den kormánnyal tárgyaláso-
kat folytatnak ez ügyben, a
cég tevékenységének 0,25-
0,5 százalékát ennek a szek-
tornak megrendelései adják.
Binkofsky hangsúlyozta: an-
nak ellenére, hogy Románi-
ában az állami szféra vala-

mivel kisebb üzletet jelent,
mint más országokban, a
cég prioritásként kezeli ezt a
területet. További jelentõs
fejlõdés várható a kis- és kö-
zépvállalkozások szektorá-
ban is, a felhõinformatika
elterjedése pedig külön sze-
repet fog játszani a költség-
megtakarításban is.

„Olyan versenyképes elõ-
nyökkel bírunk, amelyeket
maximálisan ki szeretnénk
aknázni” – mutatott rá Bin-
kofsky, utalva arra, hogy
csak a Kinect és az üzleti
szférának létrehozott Custo-
mer Relationship Manage-

ment 46 százalékos növeke-
dést hoztak az elmúlt évben. 

Skype – tévén

A Microsoft duzzadó be-
vételeire és felpörgõ esemé-
nyeire a Skype felvásárlása is
döntõen hatott. A tranzakci-
ót követõen a redmondi óri-
ás online telefon szolgáltatá-
sa piacvezetõ lett a nemzet-
közi hívások tekintetében,
emellett pedig egyre több te-
rületre tör be, amilyen példá-
ul az okostelefonok és az
Xbox Live rendszerek. 

A cég lassan a tévékészülé-
kekbe is „beköltözik”, miu-
tán az egyik legnagyobb
amerikai internetszolgáltató
és kábeltévétársaság, a Com-
cast bejelentette, hogy háló-
zatán tesztelni kezdte a
Skype-alapú videotelefoná-
lási lehetõséget. A tévén ke-
resztül történõ telefonálás-
hoz, egy HD-felbontású té-
vékészülék és egy webkam-
era szükséges, ami a digitális
tévéadás vételéhez amúgy is
szükséges set-top dobozhoz
csatlakozik. A videotelefon
képe a tévéképernyõ egy kis
ablakában jelenik meg – le-
hetõvé téve, hogy beszélgetés
közben mûsort nézzünk. Ha
a Comcast ötletére más ká-
belszolgáltatók is ráharap-
nak, az óriási új piacot je-
lenthet a Skype-nak. 

„Felpörög” a Microsoft

HIRDETÉS

E-projektekrõl

Tusványoson
ÚMSZ

A román és magyar kor-
mány államtitkári szin-

ten képviseltette magát azon
a kerekasztal-megbeszélésen,
amelyet Digitális megújulás,
avagy információs társadalom a
Kárpát-medencében címmel
tartottak a hétvégén Tusnád-
fürdõn. Moldován József, a
Távközlési és Információs
Társadalom Minisztériumá-
nak államtitkára a 22. Bál-
ványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor keretében
tartott rendezvényen a szak-
tárca által futtatott projektek
néhány aktuális pályázatára
hívta fel a figyelmet. A támo-
gatások a széles sávú hálóza-
tokhoz való hozzáférést, az
integrált információs rend-
szerek és üzletimenedzs-
ment-alkalmazások (ERP-
rendszerek) kiépítését, vala-
mint az elektronikus keres-
kedelem és egyéb digitális
vállalkozásfejlesztõ megol-
dások fejlesztését célozzák.
Nyitrai Zsolt, a magyar
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium infokommunikáció-
ért felelõs államtitkára fel-
hívta a vállalkozók figyelmét
az elektronikus könyvek
megjelentetésében rejtõzõ
üzleti lehetõségekre. Nyitrai
kifejtette, a megújuló média
nyújtotta közös lehetõsége-
ket a két ország infokommu-
nikációért felelõs illetékesei-
nek is fel kell ismerniük. 

A következõ két év alatt félezerre emelné romániai alkalmazottainak számát a Microsoft 
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Hírösszefoglaló

A nyugati országrész köz-
egészségügyi fejlesztésé-

nek fontosságáról és a nem-
zetközi „betegvándorlás” pers-
pektíváiról beszélt Cseke At-
tila egészségügyi miniszter a
hétvégén a Bihar megyei
Margittán, ahol felavatta a
Dr. Mircea Pop Kórház tüdõ-
gondozó pavilonját. A  szak-
tárca által támogatott beruhá-
zás teljes értéke 899.607 lej.
„Ami itt történik a kórházfel-
újítás terén, bizonyítja azt,
hogy igenis lehetséges pozitív
dolgokat véghezvinni a ne-
héz gazdasági helyzet ellené-
re is” – nyilatkozta a Margit-

táról származó miniszter a
felújított épület átadásán. 

A tárcavezetõ jelenlétében
került sor a nagyváradi Me-
gyei Sürgõsségi Kórház telje-
sen felújított hetedik emeleté-
nek átadására is, itt található
a plasztikai sebészeti és
gasztroenterológiai osztály. A
miniszter hangsúlyozta, hogy
Bihar megyét továbbra is ki-
emelt régióként kezeli az
egészségügyi minisztérium a
beruházások szempontjából,
mert az ország nyugati térsé-
gében fokozottan fennáll an-
nak a veszélye, hogy a pácien-
sek külföldre utaznak egész-
ségügyi ellátásért. „Nekünk
az az érdekünk, hogy itthon

tartsuk betegeinket, ezért mi-
hamarabb eszközölni kell a
szükséges befektetéseket egy
modernebb kórházi infrast-
ruktúra létrehozásáért, annál
is inkább, mert egy jól mûkö-
dõ egészségügyi rendszer ide-
vonzza a külföldi páciense-
ket. Bihar megye elõtt óriási
lehetõség áll, és ez akkor fog
megmutatkozni, amikor két
év múlva életbe lép a határo-
kon átnyúló egészségügyi el-
látás uniós direktívája” –
hangsúlyozta Cseke Attila. A
tárcavezetõ megtekintette a
nagyváradi nõgyógyászati
kórház járóbeteg-ellátójának
felújítási munkálatainak je-
lenlegi állását is. 

Hazájában próféta Cseke 

Munkatársunktól

Hét személyt állítottak
elõ Nagyváradon kábí-

tószer elõállítás és forgalma-
zás gyanújával, a szervezett
bûnözés elleni ügyosztály
Bihar megyei munkatársai
két Iaºi és öt Maros megyei
személy ellen indítottak eljá-
rást. A nyomozás eddigi
adatai szerint a tettesek két,
vadkender termesztésére al-
kalmas ingatlant tartottak
fent Marosvásárhelyen és
egy központot mûködtettek
Marosugrán. A nyomozók
több személynél is házkuta-
tást tartottak, lefoglaltak har-
minchárom kiló vadkendert

– hatszáz tõ cannabist –, to-
vábbá elkobozták a termesz-
téshez szükséges eszközö-
ket. A gondosan elõkészített
akció során párásítókat,
hõszabályozókat, nagy telje-
sítményû izzókat, generáto-
rokat koboztak el az ügyben
eljáró illetékesek. A hatóság
szerint a kábítószer termesz-
tõk 2010 márciusa és 2011
áprilisa között mûködtették
a tenyésztelepeket a lehetõ
legkorszerûbb eszközökkel.
A jobb hozam érdekében
különleges táptalajt biztosí-
tottak a rendkívül kényes
növényeknek. A termést pe-
dig a román-magyar határ
mentén, elsõsorban Bihar

megyében értékesítették. A
hét gyanúsított közül ötöt
elõzetes letartóztatásba he-
lyeztek, ketten szabadlábon
védekezhetnek. 

A vadkender termesztése
jelentõs beruházással és kü-
lönleges munkakörülmé-
nyekkel jár (a növények fény-
igénye, páraigénye nagy), a
marosvásárhelyi és maros-
ugrai központokban rendkí-
vüli volt az áramfogyasztás
mértéke. Ebbõl kiindulva a
hatóságok most azt is vizs-
gálják, kinek lehetett még tu-
domása a gyanúsítottakon
kívül a Romániában ritka
„kábítószerfarmok” mûköd-
tetésérõl. 

Kábítószerfarmok buktak le 

ÚMSZ-összeállítás

Lezárult az egyetemi fel-
vételik idõszaka, egyre

jobban nyílik az „egyetemi
olló”: a kisvárosi intézmé-
nyek iránt nincs kereslet. Az
erdélyi felvételizõ diákok kö-
rében továbbra is a kolozsvári
Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) a legnépsze-
rûbb, a következõ tanévre oda
jelentkeztek a legtöbben.
Magyari Tivadar, a BBTE
rektorhelyettese a felvételi be-
iratkozás kezdetén lapunk-
nak úgy nyilatkozott, évek
óta stabil a jelentkezõk szá-
ma, és az idei rendkívül rossz
érettségi eredmények ellenére
sem tartanak a diákhiánytól.
A rektorhelyettesi elõrejelzést
erõsítette meg a kolozsvári
felsõoktatási intézmény hét-
végi közleménye, amely sze-
rint a legtöbben a politológia
és a jogi karra iratkoztak be,
az itt oktatott szakokon hat-
szoros volt a túljelentkezés a
tandíjmentes helyekre. A leg-
kevesebben a környezettudo-
mány és kémia szakokra je-
lentkeztek, itt egyelõre alig
van túljelentkezés. 

Divatszakok 

„Politológiára jelentkez-
tem, mert azt gondolom,
hogy innen nagyon sokfelé le-
het még továbblépni, és in-
kább aszerint választottam,

hogy milyen mesterképzés-
ben vehetek késõbb részt. Az
alapképzés után külföldre sze-
retnék menni, lehetõleg ösz-
töndíjjal” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek az egyik jelentke-
zõ, aki bevallottan „ugródesz-
kának” tekinti ezt a szakot, és
azt is elismeri, divat ide járni.
„Nagyon sok ismerõsöm ta-
nul már itt, volt néhány emlé-
kezetes programjuk is a már
itt tanulóknak, nagyon számít
az, hogy késõbb is lehessen
alapozni az itteni kapcsola-
tokra, ismeretségre” – tette
hozzá a lapunknak nyilatko-
zó diák.  A BBTE sikerét
nagyban meghatározza az
egyetemi város vonzereje, az
egyetemi központ kihelyezett
vidéki tagozatai már koránt-
sem ennyire népszerûek.
Egyetlen hallgató sem jelent-
kezett például a BBTE széke-
lyudvarhelyi matematika-in-
formatika szakára, pedig 15
államilag finanszírozott hely
várta a pályázókat. Ez a szak
korábban Csíkszeredában
mûködött, de az egyetemve-
zetés a költséghatékonyságra
való hivatkozással összevonta
a kihelyezett tagozatokat.

PKE: sok pénz, 
kevés posztó

Jelentõsen visszaesett az ér-
deklõdés a nagyváradi Par-
tium Keresztény Egyetem
(PKE) iránt, itt húsz száza-

lékkal kevesebben jelentkez-
tek, mint tavaly, pedig az in-
tézmény rendkívül intenzív,
költséges kampánnyal nép-
szerûsítette az itt folyó okta-
tást. A múlt heti jelentkezési
határidõig mindösszesen 280
érdeklõdõ nyújtotta be pályá-
zatát: a legnépszerûbbnek az
angol nyelv, a menedzsment,
a turisztika és a képzõmûvé-
szet, illetve az idén másodjára
felvételit hirdetõ magyar
nyelv és irodalom szak bizo-
nyult. A PKE egyetlen sza-
kán sem volt túljelentkezés,
sõt: viszonylag sok hely ma-
radt „kliens” nélkül. A  betöl-

tetlen helyeket az egyetemve-
zetés õsszel is meghirdeti.  

Sapientia: bizalmi tõke

A Sapientia–EMTE ma-
gyar nyelvû jogi szakának fel-
vételi eredményeit tegnap
délután tették közzé. Veress
Emõd adjunktus, tanszékve-
zetõ megkeresésünkre úgy
nyilatkozott, mindenképpen
léptek elõre az elmúlt évben.
„Látványos eredményekre
nem kell számítani, mert itt
hosszú idõre van szükség,
hogy nõjön a bizalom a kép-
zés nyelve és formája iránt,

de azt gondolom, négy-öt
éven belül megerõsödik ez az
intézmény” – fogalmazott a
tanszékvezetõ. Dávid László,
a Sapientia–EMTE rektora
megkeresésünkre úgy nyilat-
kozott: az általa vezetett in-
tézménynél nem változott a
jelentkezõk száma a tavalyi-
hoz képest, a Székelyföldrõl
egyre többen választják ezt a
felsõoktatási intézményt. 

„Átláthatatlan 
a hazai felsõoktatás”

Rostás Zoltán egyetemi
tanár, szociológus megkere-

sésünkre kifejtette: ott, ahol
az egyetemek kínálata széle-
sebb, mint ahány végzõs
van, természetes, hogy né-
hány intézmény gondokkal
küzd. A szakértõk szerint
azok az egyetemek vannak
hátrányban, amelyek a rend-
szerváltás után jöttek létre,
mert a régi felsõoktatási in-
tézményeknek nagyobb a
presztízsük. „Itt nem egyete-
mekrõl kell beszélni, hanem
karokról, fakultásokról” –
hangsúlyozta Rostás, aki
szerint a szakok több évig
tartó „bejáratása” a megha-
tározó. „Az iskola lassan
változó szerkezete a társada-
lomnak. Vannak divatos ka-
rok, de az a helyzet, hogy hi-
ába mondja az egyetem,
amikor pénzt kér, hogy a fi-
zika, a matematika komoly
dolog, ha nincs rá vevõ. A
divat, lehet, hogy csak divat,
de van rá vevõ” – összegezte
a felsõoktatás mechanizmu-
sait az egyetemi oktató, aki
arra is rávilágított: a hazai
felsõoktatás szerkezete átlát-
hatatlan, így nem követhetõ
pontosan a diákok számará-
nya, mert az egyetemek
„féltve õrzik” a pontos ada-
tokat. Az egyetemi oktató
úgy véli, leghamarabb októ-
berben – miután már lejár-
tak az õszi jelentkezések –
lehet majd hozzávetõleges
képet alkotni arról, hogy hol
mekkora az érdeklõdés. Jelentõsen visszaesett idén az érdeklõdés a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem (PKE) iránt

Felvételi: titkolózó egyetemek

ÚMSZ

Két személyt súlyosan,
egyet pedig könnyebben

megsebesített a Temes me-
gyei Detta polgármester-
ének 31 éves fia, Bogdan
Daniel Roman szombatról
vasárnapra virradó éjszaka,
a tettest tegnap egész nap
nagy erõkkel kereste a rend-
õrség. Szemtanúk szerint az
elkövetõ a sértettekkel egy
asztalnál ült egy helyi ven-
déglõ teraszán, amikor szó-
váltás alakult ki köztük.

Szolgáltak, 
de nem védtek

A sértettek késõbb úgy
nyilatkoztak, hogy az elkö-
vetõ a rendõrség szeme lát-
tára támadt rájuk, a 32 éves
Alexandru ªtefant a hátán,
a gerince mentén vágta
meg.  A támadást végignéz-
ték a rendõrök – állítják a
kárvallottak –, de nem lép-
tek közbe idõben, ezért a tá-
madó elmenekült a tetthely-
rõl. A szemtanúk szerint az
asztalnál ülõk segítségért is
kiáltottak, és kérték a hely-
színen járõrözõ rendõröket,
adjanak le figyelmeztetõ lö-
vést, hátha meghátrál a tá-
madó, de az illetékesek nem
léptek közbe, így Roman so-
káig zavartalanul zaklatta a
sértetteket. Többen tudni
vélik, a helyi rendõrök ma-

guk is tartanak a befolyásos
polgármestertõl, és annak
agresszivitásról elhíresült fi-
ától. Az egyik áldozat úgy
nyilatkozott a sajtónak,
hogy a polgármester fia vé-
delmi pénzt követelt tõle, és
többször megfenyegette,
hogy tönkreteszi kerékpár
kereskedését, megtámadja
hozzátartozóit is, ha nem fi-
zet. Úgy tudni, hogy szom-
bat este Bodgan Daniel
Roman ötezer eurót követelt
a megtámadottaktól. 

Rettegõ város

„Az egész város fél, mert
soha nem lehet tudni, hogy
kire kerül a sor, és meddig ér
el ennek a maffiának a keze.
Ha valakinek nagyobb jöve-
delme van, számíthat rá,
hogy elõbb-utóbb védelmi
pénzt követelnek tõle” –
nyilatkozta a sértett. Mivel
az érintett az utóbbi napok-
ban többször leszögezte,
hogy a súlyos fenyegetések
ellenére sem hajlandó fizet-
ni, ezért az elkövetõ a hétvé-
gén újra zaklatni kezdte. A
megyei rendõrség tájékozta-
tása szerint szombat este
Bodgan Daniel Romant el-
kísérte 27 éves öccse is,
Cãtãlin Roman. A fivérek-
nek az utóbbi években több-
ször volt rendõrségi ügyük,
verekedésért indult több
rendben ellenük eljárás. A

szombati késelés után  több-
órás mûtétet hajtottak végre
azon a sértetten, akit má-
sodmagával a Temesvári
Megyei Kórházban láttak
el. A könnyebben sérült ál-
dozatot a dettai helyi kór-
házban részesítették elsõse-
gélyben. A Temes Megyei
Kórház kórtermét, ahol a
sértetteket kezelik, jelenleg
is rendõrök örzik, mert az
áldozatok attól tartanak, a
támadó segítõi, vagy a det-
tai polgármester emberei
megjelennek a helyszínen,
és újabb atrocitásokat követ-
nek el azért, hogy vissza-
vonják a Bogdan Daniel
Romant terhelõ vallomáso-
kat. A rendõrség az egész
megyére kiterjedõ nyomo-
zást indított el az elkövetõ
kézre kerítésére. A megyei
rendõrszóvivõ tájékoztatása
szerint tegnap megtalálták a
támadáshoz használt szab-
lyát annak a háznak a kert-
jében, amely Bogdan Daniel
Roman tulajdonában van.
Szemtanúk tudni vélik,
hogy a polgármester fia ma-
ga is megsérült a verekedés
során, és a temesvári kór-
házban kért segítséget, de
ezt az intézmény egyelõre
nem erõsítette meg. Mivel
félõ, hogy az elkövetõ el-
hagyta, vagy megkísérli el-
hagyni az országot, fokozott
ellenõrzést tartanak a szerb–
román határon. 

Kaszaboló aranyifjú Dettán:
a polgármester fiát keresik
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Tamás András

Táborból táborba mehet-
nek a néptánc és népze-

ne kedvelõi. Tegnap ért vé-
get a XIV. Maros és Kis-
Küküllõ menti Népzene és
Néptánctábor Magyarlapá-
don, illetve a nagyenyedi
nemzetközi folklórfesztivál.
Innen a Hargita és Bákó
megye határában levõ Gyi-
mesközéplokra mehetnek a
táncoslábúak, elkezdõdött
ugyanis a XV. Gyimesi
Tánctábor.

Folklórfesztivál 
Nagyenyeden

Kilenc ország közel két-
száz énekese, zenésze és
táncosa lépett július 21-e és
24-e között az I. Nagy-
enyedi Nemzetközi Folklór-
fesztiválon. A helyi néptán-
cosok mellett magyarorszá-
gi, görög, horvát, olasz, bol-
gár és török csoportok is be-
mutatkoztak a közönség-
nek. Két görög tánccsoport,
több mint hatvan tagja, illet-
ve a magyarországi Siklós
hagyományõrzõi a magyar-
lapádi gála díszvendégei-
ként magyarországi, horvát,
dráva-közti valamint mezõ-
ségi táncokat mutattak be, a
nagyenyedi piactéren fellé-
põ táncosok pedig tánchá-
zat rögtönöztek. A négy na-

pos rendezvény záróakkord-
jaként – a tegnap esti elõ-
adások mellett – a város la-
kói a népviseletek parádéját
is megcsodálhatták. Az I.
Nagyenyedi Nemzetközi
Folklórfesztivál sikerét jól
jelzi, hogy a tánccsoportok
vezetõi az egymás kultúrájá-
nak megismerése céljából,
kölcsönös meghívásban ré-
szesítették egymást.

A saját kultúra 
gyakorlása

A Nagyenyedtõl mintegy
tíz kilométerre levõ Ma-

gyarlapádon szintén az el-
múlt héten zajlott a népün-
nepélynek számító XIV.
Maros és Kis-Küküllõ men-
ti Népzene és Néptánctábor.
Az egyhetes tánctábor len-
gyel, angol, magyarországi
illetve romániai résztvevõi
kezdõ, haladó és profi szin-
tû oktatásban részesültek,
este pedig táncházban vet-
tek részt. 

A talpalávalót a magyar-
országi Nyitrai Tamás, a
szászcsávási cigányzene-
kar, illetve a helyi Piros-
pántlikások húzták. „Azért
szervezzük ezt a tábort,

hogy a helyi közösség gyere-
kei gyakorolhassák saját
kultúrájukat. Mi nem a Szé-
kelyföldet, nem a szomszé-
dét, hanem a magunkét kell
adjuk. Egyébként a vendé-
geink – bár mint mondtam,
elsõsorban a saját gyereke-
inknek rendezzük ezt a tá-
bort – is ezt keresik” – ma-
gyarázta lapunknak báró
Bánffy Farkas, a tábor egyik
szervezõje, aki hangsúlyoz-
ta, hogy a résztvevõket
nemcsak táncolni tanítot-
ták, a táborban népdaltaní-
tás és hangszeroktatás is
volt.

Tánc (de nem csak) 
Gyimesen

Az augusztus közepéig
tartó tánctábor-idény teg-
naptól a Hargita megyei
Gyimesközéplokon folytató-
dik. A XV. Gyimesi Tánctá-
bor azonban nemcsak a
táncról szól, a helyi népdal-
ok mellett hangszeroktatás
(hegedû, gardon, furulya,
koboz) valamint kézmûves-
mûhely (bundahímzés, csip-
kehorgolás, karmantyúfán
szövés, tojásírás, rovás, os-
torfonás, bútorfestés, neme-
zelés) is lesz. Emellett pedig
neves szakemberek néprajzi
és más, a magyarság történe-
tével, kultúrájával, szellemi-
ségével kapcsolatos elõadá-
sokat  tartanak. A július 31-
ig tartó néptánctábor a szer-
vezõk elmondása szerint a
„saját gyökerei, hagyomá-
nyai iránt érdeklõdõ fiata-
loknak kínál nemes szórako-
zást, tartalmas nyári idõtöl-
tést”. Ebben a hónapban
azonban nemcsak Csángó-
földön zajlik néptánctábor, a
Lajtha László Alapítvány
szervezésében ma kezdõdik
a XII. Kommandói Cigány-
folklór tábor, július 31-én pe-
dig kezdetét veszi a XV. Vaj-
daszentiványi tánc- és zenei
tábor és mezõpetri XV. Lá-
bad ide ne oda – kézmûves-
és néptánctábor. 
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A Nagyenyedi Nemzetközi Folklórfesztivál fõ célja a különbözõ kultúrák bemutatása volt A szerzõ felvétele

F. I.

„Az eddigi visszajelzé-
sekbõl kiindulva, illetve a

nagyszámú érdeklõdõket lát-
va sikeresnek ítélhetõ az idei
Szalmakalap Fesztivál, mely
az egész települést megmoz-
gatta, mindenki szívvel-lélek-
kel vett részt a rendezvénye-
ken” – nyilatkozta lapunk-
nak Szõcs László, az udvar-
helyszéki Kõrispatak polgár-
mestere. Az elöljáró elmond-
ta, a szombati rendezvény
különlegessége, hogy ezúttal
nemcsak a mesterséget, ha-
nem a Szalmakalap Múze-
um 10 éves évfordulóját is
ünnepelték. Ebbõl az alka-
lomból mutatták be P. Buzo-
gány Árpád A búzától a kala-
pig címû kötetét, amely nem
csupán a szalmafonást, ha-
nem a falu történetét: múltját
és jelenét is ismerteti az olva-

sóval; a múzeum udvarán
Orbán Judit agyagszobraiból
nyílt kiállítás. 

A Szalmakalap Fesztiválon
részt vett és beszédet mondott
Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter,
Moldován József távközlési
államtitkár, Borboly Csaba,
Hargita megye tanácsának el-
nöke, valamint Szabó István,
a Pest megyei önkormányzat
alelnöke is. „Azért hívtuk
meg a Pest megyei önkor-
mányzat alelnökét, mert Ma-
gyarországról Pest megyébõl
van a legtöbb látogatója a
múzeumunknak” –mag-
yarázta az ÚMSZ-nek Szõcs
László. Mint megtudtuk, a
mesterségbemutatóval egy-
bekötött falunapok megszer-
vezését azért tartja fontosnak
a falu vezetõsége, mert ez
„piros betûs ünnepként sze-
repel a helyiek, illetve a Kõ-

rispatakról elszármazottak
naptárában, ilyenkor haza-
jönnek a falu elszármazottai,
és együtt ünnepelnek itthon
maradt rokonaikkal.” Mint a
polgármester hangsúlyozta, a
rendezvény az idegenek szá-
mára is remek alkalom arra,
hogy a környéken kirándul-
janak, illetve belekóstoljanak
a szalmakalap készítésének
technikájába. 

A falu szabadtéri színpa-
dán kulturális rendezvénye-
ket is szerveztek, a kõrispata-
ki iskolások mûsorai mellett
a testvértelepülés, Kazár köz-
ség mûsorát, illetve a székely-
keresztúri diákok elõadásait
is megtekinthették az érdek-
lõdõk. Ezt követõen a buda-
pesti Lighthouse zenekar, il-
letve a Pecérek koncertjére
került sor, este pedig hagyo-
mányos bált tartottak a helyi
kultúrotthonban. 

Kõrispatak: le a kalappal!
Hírösszefoglaló

Történelmi jóvátételnek
nevezte a Mátyás-szo-

borcsoport elé kihelyezett
Nicolae Iorga-idézetet tar-
talmazó bronztáblát Sorin
Apostu Kolozsvár polgár-
mestere, hangsúlyozva,
hogy a táblát törvényesen, a
jóváhagyott restaurálási terv
tiszteletben tartásával he-
lyezték ki az alkotás elé.
„Kelemen Hunor nyilván
meg akar gyõzõdni arról,
hogy minden rendben van, s
a vizsgálatok majd ismét be-
bizonyítják neki, hogy teljes
mértékben a jóváhagyott
terv szerint jártunk el” –
nyilatkozta a Krónika címû
kolozsvári napilap szerint a
polgármester. Apostu sze-
rint Kelemen Hunor kultu-

rális és örökségvédelmi mi-
niszter jobban tenné, ha
örülne annak, hogy a ko-
lozsvári Fõtéren „minden a
legnagyobb rendben van”, a
Funar-korszakhoz képest el-
tûntek a gödrök, az ókori
római leleteket bárki megte-
kintheti, a Mátyás-szobor-
csoportot pedig restaurál-
ták. „A térre jelenlegi for-
májában bármelyik európai
nagyváros büszke lehetne.
Ha én egy párt vezetõje len-
nék, mint Kelemen Hunor
miniszter, az általam képvi-
selt emberek mindennapos
gondjaival törõdnék inkább,
nem azzal, hogy egy bronz-
táblát hová helyeztek ki” –
jelentette ki Kolozsvár pol-
gármestere. Amint arról la-
punkban beszámoltunk,
szerdán a Kelemen Hunor

vezette kulturális és örök-
ségvédelmi minisztérium
büntetõeljárás indítását kér-
te az ügyészségtõl a kolozs-
vári Mátyás király szobor-
csoport elé helyezett vitatott
tábla miatt. Mint ismeretes,
a bronztábla május 23-án
került a Mátyás-szobor elé,
Kelemen Hunor kulturális
miniszter azóta két alkalom-
mal levélben kérte Sorin
Apostu kolozsvári polgár-
mestert, távolíttassa el a táb-
lát, az elöljáró azonban erre
nem volt hajlandó. Eugen
Criºan, a kolozsvári ügyész-
ség fõügyésze az Agerpres
hírügynökségnek csütörtö-
kön úgy nyilatkozott: még
nem kapta meg a kulturális
minisztérium feljelentését,
ezért egyelõre nem kívánja
kommentálni az ügyet. 

Apostu: marad a Iorga-tábla

Antal Erika

Nyolcadik alkalommal
rendezik meg Marosvá-

sárhelyen a Nyáresti orgo-
nahangversenyeket, amely-
nek keretében Molnár Tün-
de klasszikus és kortárs or-
gonamûveket szólaltat meg
a város valamennyi orgoná-
ján. Az idei sorozat – amely
a Bolyai téri unitárius temp-
lomban vette kezdetét – A
marosvásárhelyi orgonák hang-
színei alcímet viseli, utalva
arra a sokszínûségre, ame-
lyek ezeket a hangszereket

jellemzi. Molnár Tünde, a
Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia orgonamûvésze,
a Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem Zenepedagó-
gia Karának dékánja azért
kezdeményezte a hang-
versenysorozatot, hogy a ze-
nekedvelõk nyáron, a filhar-
mónia szünetében se nélkü-
lözzék az igényes muzsikát,
Ennek jegyében többször is
megszólaltatta a Kultúrpa-
lota mûemlékorgonáját,
vagy a Vártemplom két, a
mûemlék, illetve az újabb
hangszerét, de az unitárius

templom, a római katolikus
templomok is helyet adtak
az ingyenes, egy órás kon-
certeknek. Az unitárius
templom Szeidl Ferenc-or-
gonája után a fõtéri Keresz-
telõ Szent János-plébánia-
templom Mooser Ludwig
orgonája szólalt meg, ahol J.
S. Bach, László Árpád és
Liszt Ferenc mûveit játszot-
ta Molnár Tünde. A továb-
biakban még hat hangszert
fog megszólaltatni a mû-
vésznõ, amelyeken kön-
nyed dallamú, közismert
mûveket ad elõ. 

Orgonaszó Vásárhelyen

Atombunkerbõl 
kultúrbunker

Képzõmûvészeti alkotások-
nak ad otthont ezentúl a
volt jugoszláv elnök, Tito
titkos atombunkere. Az elsõ
kiállítás a világ 13 országá-
ból érkezõ kortárs mûvészek
alkotásait vonultatja fel Ti-
me Mashine (idõgép) –
Military Installation D-0
címmel és szeptember 27-ig
látogatható. A 280 méterrel
a föld alatt Szarajevó köze-
lében, Konjic szélén elhe-
lyezkedõ kultúrbunker 45 al-
kotó 60 mûvének ad ott-
hont. A biennále alkotásai-
nak témája a No Network!
(nincs térerõ) is utal arra,
hogy a bunkerben nem segít
a ’90-es évek technológiája,
nem jön át az üzenet. 

Ásatások 
a Pricskei vámnál

Régészek kutatnak a gyer-
gyói havasokban, az egyko-
ri Pricskei-vám helyszínén.
Ez a hely az 1800-as évek
elejéig Erdély legészakibb
határátkelõhelye volt. A
többhektáros terepen 22 ré-
gész és annak készülõ egye-
temista dolgozik, mindent
pontosan lejegyeznek, fény-
képekkel dokumentálják a
leleteket. Több épületet is
feltártak már, csempema-
radványokra, kemencére és
használati tárgyakra buk-
kantak. 

Hagyományápolás táborokkal

Miniszter, szalmakalappal. A kõrispatakiak faluünnepén részt vett Kelemen Hunor tárcavezetõ is
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A magyar médiatörvényrõl sza-
badon címmel tartottak pódi-

umbeszélgetést a hétvégén Tus-
nádfürdõn, Szalai Annamária, a
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke, Kovács Zoltán
kormányzati kommunikációért
felelõs államtitkár és Jonathan
Horsman médiaszakértõ, a Pro-
ject Associates igazgatója rész-
vételével. A 22. Bálványosi Sza-
badegyetem és Diáktábor kereté-
ben tartott beszélgetés során
Szalai megállapította: a sajtósza-
badság valóban fontos érték, de a
médiavilág egyes szereplõi sok-

szor a véleménynyilvánítás sza-
badságának alapjoga mögé bújva
próbálják elérni, hogy rájuk sem-
miféle szabályozás ne vonatkoz-
zék. „Szabályozásra igenis szük-
ség van” – szögezte le Szalai,
majd kifejtette: egyébként hisz
abban, hogy a sajtó képes önsza-
bályozásra is. Kitért arra is, hogy
szerinte a magyar médiaszabá-
lyozás megteremtette a „társsza-
bályozás” lehetõségét, amely le-
hetõvé teszi, hogy a hatóság
együttmûködjön a partnerszerve-
zetekkel, és bizonyos hatósági
szerepet is átadjon nekik. 

Kovács Zoltán kormányzati
kommunikációért felelõs magyar

államtitkár arról beszélt, hogy a
nyugati világban „valamilyen
formában mindenütt létezik az
ön-, társ- vagy hatósági szabá-
lyozás”. Ennek háromféle mo-
delljét hozta fel példaként: a brit
modellt, amely minimális álla-
mi reguláción, s fõleg társ- és
önszabályozáson alapuló mo-
dell, az amerikai modellt, amely
a lehetõ legkisebb mértékû sza-
bályozás elvét követi, s az euró-
pai modellt, amely a francia fel-
fogást követve abból indul ki,
hogy a médiát szabályozni kell,
mégpedig állami eszközökkel. 

Ami a lehetséges szankciókat
illeti, Szalai Annamária cáfolta
azokat az állításokat, amelyek
szerint az újságírók a büntetéstõl
„rettegnek”, és a médiahatóság
esetleg bezárja a rádiókat, televí-
ziókat, megszünteti a lapokat.
Szerinte a korábbi törvényben
elõírt szankcióknak nem volt
megfelelõ elrettentõ erejük, s így
az egyes szolgáltatók eleve bele-
kalkulálták üzleti terveikbe a vár-
ható bírságokat. A médiahatóság

elnöke az eljárások során alkal-
mazott szigor mértékérõl szólva
az egyenlõ elbírálás, a fokozatos-
ság és az arányosság elvét hang-
súlyozta. „Ez a mechanizmus
csak akkor mûködik jól, ha ki-
számítható” – mondta Szalai
Annamária, aki szerint „nem az
a cél, hogy a hatóság büntessen,
hanem az, hogy normakövetõ
magatartásra ösztönözzön”. 

Jonathan Horsman brit mé-
diaszakértõ szerint a nemrégi-
ben kitört, Murdoch-féle brit saj-
tóbotrány megmutatta, hogy új-
fajta médiaszabályozásra van
szükség a szigetországban is. „A
jelenlegi médiahatóságok kezé-
ben nincsenek túlságosan erõs
jogosultságok” – mondta Hors-
man. Kifejezte meggyõzõdését,
hogy a mostani lehallgatási bot-
rányhoz hasonló esetek megelõ-
zése érdekében a brit médiaható-
ság jogkörét bõvíteni fogják. A
brit médiaszakértõ szerint a ma-
gyarországiéhoz hasonló média-
szabályozás fog születni Nagy-
Britanniában is. 

Hároméves kislány mellé keresünk

magyarul jól beszélõ (magyar anya-

nyelvû), nem dohányzó gyermek-

gondozót Bukarestbe, a Drumul

Taberei lakónegyedbe. Munkaprog-

ram: 8.30–18.30. Érdeklõdni az

alábbi telefonon: 0721-204620.

Apróhirdetés

Az elmúlt hetek magyarországi komment-
botrányainak szinte természetes következ-
ményeként tiltották le fontos online portál-
ok a cikkekhez való hozzászólás lehetõsé-
gét. Ami kár, hiszen az olvasói bejegyzések
néha nagyon beszédesek voltak – eseten-
ként akkor is, ha szitkozódásokat (is) tar-
talmaztak. Azt, mondjuk, etikailag elfo-
gadhatónak tekintem, hogy az új média-
törvény nem tûri a gyilkosságra, testi-lelki
erõszakra való felbujtást; és jogos az az el-
várás is, hogy tiltják a hamis információk
terjesztését. Ez a jogszabály azonban meg-
engedi azt, hogy ravasz reklámok „övön
aluli agymosást” végezzenek kicsiken-na-
gyokon, és lopva erkölcsöt, nemzetet és
nyelvet romboló trendeket honosítsanak
meg – fõleg a kevésbé tudatos, mûveletle-
nebb közönség körében, akiket esetleg csak
egy, a hivatalos médiát bíráló kommentelõ
rángathatna vissza (be?) a teljes értékû vi-
lág-megélésbe. 

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Tusványosi mundérvédõk 

A Sunday Mirror is 
bedõl a sajtóbotrány miatt?

Újabb brit lapcsoport keveredett mobiltele-
fon-lehallgatás gyanújába: a BBC szombati
értesülése szerint az elmúlt években a
Sunday Mirror címû baloldali bulvárlap is
rendszeresen folyamodott ehhez az infor-
mációszerzési módszerhez. A brit közszol-
gálati tévé Newsnight címû, napi politikai-
közéleti magazinmûsorának egy név nél-
kül nyilatkozó újságíró mondta el, hogy
korábban Mirrornál dolgozott, és tanúja
volt annak, hogy a szerkesztõség rutinsze-
rûen törte fel és hallgatta le hírességek mo-
biltelefonjainak üzenetrögzítõit. Három
hete a rivális News of the Worldrõl derült ki,
hogy egy elrabolt és megölt kislány mobil-
jának üzenetrögzítõjét törte fel, sztorivá
gyúrható információ reményében.

Gyulay Zoltán

Döbbenetes, mondhatni kí-
sérteties a hasonlóság: ugyan-

úgy élettelenül heverve találtak
rá londoni lakásában szombaton
a joggal kirobbanó tehetségnek
tartott brit énekesnõre, Amy
Winehouse-ra, miként csaknem
kereken két esztendõvel és egy
hónappal ezelõtt Los Angeles-
ben Michael Jacksonra. Még egy
párhuzam: egyikõjük sem tudott
mit kezdeni utóbb végzetesnek
váló függõségében megnyilvánu-
ló magánéleti problémáival.

A kivételes tehetségû souldívát
– aki a rhythm&blues és a dzsessz
mûfajában egyaránt otthonosan
mozgott – a testõre találta holtan
szombat este az észak-londoni
Camden kerületben lévõ lakás-
ban. A megemlékezések visszaté-
rõ eleme, hogy Amy is a „27-esek
klubjának” tagja lett, csatlakozva
azokhoz a rocklegendákhoz – Ja-
nis Joplinhoz, Jim Morrisonhoz,
Jimi Hendrixhez, Kurt

Cobainhez és Brian Joneshoz –,
akik szintén tragikusan fiatalon,
huszonhét esztendõsen távoztak
az élõk sorából.

Édesanyja, Janis megtörve is-
merte el, hogy ötszörös Gram-
my-díjas lányának halála „csak
idõ kérdése volt”. Amy halála
elõtt alig egy nappal még talál-
koztak, s az anya szavai szerint a
lány már akkor sem volt magánál
– idézik a vasárnapi brit lapok. A
Sunday Mirrornak az énekesnõ
közeli barátai azt mondták, hogy
az utolsó héten Amy gyakorlati-
lag folyamatosan ivott, és az ital-
ra „vacak minõségû” ecstasy tab-
lettákat szedett. Ugyancsak egy
barát szerint az utolsó idõkben
Amy ivászata ellenõrizhetetlenné
vált, az egyik üveg vodkát a má-
sik után döntötte magába, és eh-
hez olyan mennyiségû drogot fo-
gyasztott, hogy a kettõ együtt
már halálos keveréket alkotott.

Az énekesnõrõl régóta köztu-
dott volt súlyos kábítószer- és al-
koholfüggõsége. Többször kór-

házi kezelésre szorult a kábító-
szerezéssel összefüggõ komoly
tüdõ- és szívpanaszokkal, és leg-
utóbb májusban töltött el rövid
idõt egy londoni rehabilitációs
klinikán. Néhány hete belgrádi
koncertje botrányba fulladt: ré-
szegen kóválygott a színpadon,
dalainak szövegébe többször is
belesült. Tervezett közép-európai
turnéja során úgy volt, hogy Bu-
dapestre, a hamarosan kezdõdõ
Sziget fesztiválra ellátogat, a fel-
lépést azonban a közelmúltban
menedzserei lemondták. 

Az énekesnõtõl a brit és a nem-
zetközi pop-rock legnagyobbjai
búcsúztak megrendülten a kü-
lönbözõ közösségi portálokon.
Sir Elton John szerint Amy
Winehouse a legkreatívabb mû-
vészek egyike volt, aki ebben az
országban valaha is született. La-
dy Gaga Twitter-üzenetében bá-
mulatos tehetségûnek nevezte
Amyt. Akik rajongói voltak (nem
kevesen), soha nem feledik mély,
füstös hangját. 

Meghalt Amy Winehouse

A brit énekesnõt testõre találta holtan szombat este az észak-londoni Camden kerületben lévõ lakásban
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Sztársarok

A médiaszabályozás során alkalmazott
szankcióknak elsõsorban kiszámíthatók-
nak kell lenniük, s ezek arra hivatottak,
hogy normakövetõ magatartásra ösztönöz-
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Maszol.ro: elmarad a nyaralás

Lapunk internetes olvasóinak többsége
idén nem tervez nyaralást, legalábbis ez
derül ki a maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Hol tervez nyaralni
az idén?) adott válaszokból. Olvasóink het-
ven százaléka úgy nyilatkozott, hogy idén
elmarad a nyaralás, és csupán harminc
százalék megy nyári pihenõszabadságra.
Õk külföldi utazást terveznek.

E heti kérdésünk:
Ön szerint hamisak-e az Erdélyi Magyar 
Néppárt bejegyzéséhez szükséges aláírások?

1. Igen, lebuktak Tõkésék.
2. Nem hamisak az aláírások.
3. Na, és akkor mi van?



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

7.00 Napraforgó 9.00
Piactér 16.00 Délutáni
Híradó 16.15 Piactér
ism. 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Er-
délyi Kávéház 19.30 Esti
Híradó 20.00 Vigh Eme-
se: Egyed Ákos -portré-
film 20.40 Zene 21.00
Metszet 21.30 Híradó
22.00 Átjáró

ETV

8.15 Analia másik arca
(sor.) 9.45 Dona Barbara
(kol.-am. sor.) 12.45 Lá-
zadó szerelem (sor.)
14.30 Clase 406 (sor.)
15.30 A csaló (sor.)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sor.)
18.30 Szerelemkönnyek
(román sor.) 19.30 Az
örökösök (kol.-am. sor.)
20.30 Kassandra (venez.
sor.) 22.00 Éjszakai tör-
ténetek 22.30 Auróra
(sor.) 23.30 Clase 406
(sor.)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (sor.)
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.30 Teleshopping
14.45 A szív úrnője (tö-
rök sor.) 16.45 Nevetés
17.15 Légy a házastár-
sam 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Nevetés 20.30
Szerelem és büntetés (tö-
rök sor.) 22.30 A szülők
pénzén – reality show
0.00 Ez Románia! 0.45
Kanal-D Hírek (ism.)  
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8.30 Híradó - Reggel
8.45 Család-barát
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.50 Kiváncsi Fáncsi
9.55 Mikrobi
10.05 A dzsungel könyve
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick (német krim-
isor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Csellengők (ism.)
16.25 Özönnövények
16.55 Esélyt kapva
17.45 Duna anzix (ism. sor.)
18.05 Daktari (am. kaland
sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 ... hogy szaladnak a
fák! (magyar filmdráma,
1966)
23.25 Dunasport
23.30 Más világ (dok. f.)
0.40 Koncertek az A38 ha-
jón
1.35 Kisenciklopédia
1.55 Közbeszéd (ism.)
2.25 A megyeri titok (is-
merett. f.)
2.50 Dunáról fúj a szél
(ism.)

TV2, 21.25
Mennyé má!

Lance Barton biciklis futár mindenáron be akar törni a szó-
rakoztatóiparba, mint komikus. Nincsenek túl jó poénjai, de
lázasan készül az Amatőr Nevettetők Éjszakájára. Isten út-
jai szerteágazóak és kifürkészhetetlenek: egy angyali műhi-
ba folytán Lance halálos balesetet szenved, pedig még nem
jött el az ő ideje. A Mennyország kapujában észreveszik a
tévedést.

RTL Klub, 15.35
Görkorin az életbe

Az atlantai fekete munkáscsaládok gyerekei idejük nagy ré-
szét zenehallgatással és görkorcsolyázással töltik. A tinik a
város déli részén, a Cascade görkorcsolyapályán nőnek fel.
Itt tölti minden szabadidejét Rashad és öccse, Ant is, hogy
a barátjaikkal lógjanak és elfelejtsék gondjaikat. A pályán
kívül azonban kemény az élet. Antot beszerezvezik a
drogdíler Marcus csapatába.

DUNA Tv, 22.00
... hogy szaladnak a fák!

Simon, a fiatal történész tizenegy év után látogat haza
gyerekkora balatoni falujába, Lina nénihez, a nevelőanyjá-
hoz. Felkavarja, amit lát: az öregasszony keserves és meg-
rázó mindennapjai, csöndes szomorúsága, az emlékek, ne-
velőapja halála, mindaz, amiről nem is tudott, s amit felej-
teni látszott. Majd elkíséri a szomszédos búcsúba Lina né-
nit, aki a boldog izgalmaktól a karjai között hal meg.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.56 Ma Reggel
9.15 Úszó- és vízilabda VB
(élő)
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.30 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
10.10 Domovina
10.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.10 Balatoni nyár
15.00 Nekem ne lenne
hazám?
15.15 Keménykalap és
krumpliorr (sor.)
16.10 Szerelem a Hohen-
stein-kastélyban (sor.)
17.00 Házaspárbaj (sor.)
17.50 Otthonod a kávéház
18.15 Magyar pop
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Janosch álomme-
séi
20.10 Sant’ Angelo - Egy
kórház hétköznapjai (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 A Silla királyság ék-
köve (sor.)
23.20 Záróra
0.10 India - Álmok útján
(sor.)

7.00 Trendmánia
(ism.)
Életmód- és szépség-
magazin
7.25 Fókusz - Közszol-
gálati magazin (ism.)
7.55 Reggeli magazin-
műsor
10.05 Rubí, az elbűvö-
lő szörnyeteg (mexikói
sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb tör-
ténetekkel
15.35 Görkorin az élet-
be (am. vígj., 2006)
17.45 Remington
Steele (amerikai sor.)
18.55 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török
sor.)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Castle (am. sor.)
22.20 A mentalista
(am. krimisor.)
23.20 Döglött akták
(am. krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
1.05 Reflektor Sztár-
magazin
1.15 Véres telihold
(am. horror, 2006)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.15 Született kémek
(am. rajzfilm sor.)
12.40 Smokey és a Ban-
dita 2. (am. akció-vígj.,
1980)
14.30 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
15.40 Seherezádé (tö-
rök drámasorozat)
16.40 Rex felügyelő
(osztrák-német krim-
isor.)
17.35 Második élet
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé (tö-
rök drámasorozat)
19.30 Tények
20.10 Aktív - TV2 maga-
zinja
20.55 Hőhullám
21.25 Mennyé má! (am.-
kan. rom. vígj., 2001)
23.00 Aktív Extra
23.05 A médium (am.
krimisor.)
0.05 Tények Este
0.35 EZO.TV
1.10 Felhő a Gangesz fe-
lett (magyar filmdráma,
2001)
3.40 Babavilág (ism.)
4.05 Animációs filmek

10.00 Chicago Hope Kór-
ház 10.55 Damaszkusz
kincse (ism.) 12.40 Két
pasi (ism.) 13.10 Egy
kapcsolat szabályai
(ism.) 13.40 A Nagy Ő
15.35 Doktor House
(ism.) 16.30 Nyomtala-
nul (am. krimisor.) 17.25
Gyilkos számok (sor.)
19.15 Lehetetlen külde-
tés 20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House
(sor.) 22.25 Rózsaágy
(am. rom. f.) 0.10 Esküdt
ellenségek (sor.)

8.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Románia- Ír-
ország labdarúgó mérkő-
zés (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00 Trick-
shot világkupa 23.10
Wrestling RAW

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Nagy zűr Korzikán
(francia akció-vígj.)
12.55 A múlt nyomában
(kan.-am. thriller) 14.40
A Midsomer gyilkossá-
gok (krimisor.) 16.35
Tűzpróba (kan. akcióf.)
18.20 Jack Hunter - A
fáraó sírja (am. ka-
landf.) 20.15 Fejvadá-
szat (am.-kan. akcióf.)
22.00 Katonák voltunk
(am.-német akcióf.)
0.35 Zűrös kölyök (an-
gol f. dráma)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság, Úszás
döntők (élő)
Élő közvetítés Shanghai-
ból
15.30 Srpski Ekran
15.55 Unser Bildschirm
15.35 Mindentudás Egye-
teme 2.0
16.30 Tudástár 2011
17.00 Bűvölet (olasz soro-
zat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 India - Álmok útján
(braz.-ind. sor.)
19.40 Futótűz (amerikai
sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Önök kérték!
22.05 Charley nénje (té-
véjáték)
23.50 24 (am. sor.)
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.50 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika
(magyar útifilm)
1.45 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
10.00 A megfelelő pár
(reality show) (ism.)
12.40 A palota legen-
dái: Lim Sang (dél-ko-
reai sorozat) (ism.)
14.00 Hírek, időjárás-
jelentés
14.45 Mediterana
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Az élet
18.00 Hírek, időjárás-
jelentés
18.25 A palota legen-
dái: Lim Sang (dél-ko-
reai sorozat)
19.45 Spor t
20.00 Hírek, időjárás-
jelentés
21.10 Fieszta (am.
filmdráma, 1984)
22.50 Győztesek
22.55 Kontúr
23.00 Grey anatóniá-
ja (amerikai dráma
sor.)
23.50 Grey anatóniá-
ja (amerikai dráma
sor.)
0.40 Erasure koncer t
1.40 Mediterana (ism.)
2.10 Az élet (ism.)
3.05 Spor t (ism.)
3.20 Hírek, időjárásje-
lentés (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-
ténik doktor úr?
10.00 A tökéletes férj
(amerikai filmdráma,
2005) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Legend of the
Seeker (amerikai akció so-
rozat)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Pistruiatul (román
kalandfilm sorozat)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Beépített szépség
2.: Csábítunk és védünk
(amerikai vígjáték, 2005)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Euro U 19 összefog-
laló
0.15 Beépített szépség 2.:
Csábítunk és védünk
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6 . 0 0 H í r a d ó ,  S p o r t
10 . 0 0  S a j t ó s z e m l e
M i r c e a  B a d e a - v a l
11. 0 0 H e r k u l e s
( a m e r i k a i  s o r o z a t )
12 . 0 0 B i o n i c
Wo m a n  ( a m e r i k a i
a kc i ó f i l m - s o r o z a t )
13 . 0 0  H í r a d ó ,
S p o r t ,  I d ő j á r á s j e l e n -
t é s
14 .15 M u t a s s a l a k
b e  a  s z ü l e i m n e k  –
s z ó r a ko z t a t ó  m ű s o r
16 . 0 0 H í r a d ó ,
S p o r t ,  I d ő j á r á s j e l e n -
t é s
17. 0 0  K ö z v e t l e n
h o z z á f é r é s  –  S i m o n a
G h e o r g h e  m ű s o r a
19 . 0 0 H í r a d ó ,
S p o r t ,  I d ő j á r á s j e l e n -
t é s
2 0 . 2 0  A n a ko n d a  2 . :
A  v é r e s  o r c h i d e a
( a m e r i k a i  h o r r o r,
2 0 0 4 )
2 2 .15  C a n a n  –  L o -
p o t t  s o r s  ( s o r o z a t )
2 3 .15  H í r a d ó ,  S p o r t ,
I d ő j á r á s j e l e n t é s
2 3 . 5 0  E g y  b ű n ö s
s h o w  –  D a n  C a p a t o s
s z ó r a ko z t a t ó  m ű s o r a
1. 0 0 A n a ko n d a  2 . :  A
v é r e s  o r c h i d e a
( a m e r i k a i  h o r r o r,
2 0 0 4 )  ( i s m . )
2 . 4 5 K n i g h t  R i d e r
( a m .  a kc i ó  s o r. )

7.00 Ősrobbanás (ameri-
kai katasztrófa f.) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Specialisták – talk
show
11.30 Az 5 csillagos ott-
hon
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék (rajzf.
sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
vígjáték sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Idősek és nyugha-
tatlanok
21.00 Én, Te, Ő (román
sorozat)
21.30 Mondenii
22.00 – szórakoztató mű-
sor
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Otthon, rémes ott-
hon (amerikai thriller,
2003)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők -
Lotus Elan
9.00 Hogyan csinál-
ják?
10.00 Hogyan ké-
szült?
11.00 Édesvízi ször-
nyek - Néma merénylő
12.00 Amcsi motorok
- Go Daddy 2
13.00 Autókereskedők
- Jaguar XJS
15.00 Állítólag... -
Végzetes szalmaszál
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok -
Családban marad - PJD
motor
18.00 Édesvízi ször-
nyek - Európai emberevő
19.00 A túlélés törvé-
nyei
20.00 Állítólag... -
Mondások
21.00 Hogyan ké-
szült?
Csőkulcskészlet, bőrci-
pő, Ferrari autó
22.00 Állítólag... - Mi-
ni mítoszok
23.00 Ki ad többet? -
Iwo Jima kard
0.00 Frattini - az épü-
letek megmentője -
Blarney Stone
1.00 Elraboltak – meg-
mentettek - A remény
2.00 A túlélés törvé-
nyei - Panama

8.00 A Sipson család
(am. anim. sor.)
8.30 Anya az állator-
vos (német sor.)
9.30 Jamie Oliver
10.00 Nagyszerű uta-
zások
10.30 Aeroshow (ism.)
11.00 Vallomások
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 A bajkeverő ma-
jom (am. anim. sor.)
13.00 Úszó-és vízilab-
da világbajnokság,
Úszás döntők (élő)
15.20 Világutazó
15.30 Minden pénzt
megér
16.00 Anya az állator-
vos (német sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.25 Remix
18.30 Jamie Oliver
19.00 Három királyság
(kínai sor.)
19.55 Győztesek
20.10 Prime Suspect:
A sötétség szaga (an-
gol-amerikai filmdrá-
ma)
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvé-
nye (angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(ism.)
0.50 Nagyszerű utazá-
sok (ism.)
1.20 Prime Suspect: A
sötétség szaga (ism.)

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

KEDD
2011. július 26.

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Jakab, Kristóf és
Talabér napja van.
A Jakab bibliai férfinév. A
név a héber Jákób (Jakov)
görög változatának ma-
gyar formája. Jelentése is-
meretlen. Nõi párja:
Jakobina.
A Kristóf a görög Krisz-
tophorosz névbõl szárma-
zik, Krisztust hordozó.
A Talabér vagy Talabor
régi magyar személynév,
lehet, hogy török eredetû,
a jelentése ekkor csataló.
A talabor, talabér székely
tájszó jelentése kerékkötõ
eszköz. Vörösmarty Mi-
hály is használta a nevet a
Zalán futása címû mûvé-
ben, a névadás ihletõje ta-
lán a Talabor folyó isme-
retlen eredetû neve lehe-
tett. Holnap az Anna,
Panna és Joakim nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1564 – I. Ferdinánd halá-
la után Habsburg Miksa
osztrák fõherceget I. Miksa
néven magyar királlyá, II.
Miksa néven német-római
császárrá koronázzák.
• 1621 – Bornemissza Já-
nos erdélyi serege Nagy-
szombatnál megveri Pálffy
István császári ezredes
hadseregét.

Vicc
– Apu! Mi az a monológ?
– Hát, az tulajdonképpen
egy beszélgetés anyád és én
köztem.

Recept
Töltött burgonya sajttal
Hozzávalók: Burgonya 60 dkg,
vaj 3 dkg, liszt 3 dkg, tejszín 1
dl, csípõs paprikás sajt 15
dkg, tojássárgája 1 db, Pannó-
nia sajt 5 dkg, fejes saláta 1/2
db, zselatin 1 dkg, só, piros-
paprika. Elkészítése: A kiválo-
gatott, hosszúkás burgonyá-
kat miután megmostuk, szá-
razra töröljük, majd a sütõ-
ben puhára és egyenletesen
pirosra sütjük. Kissé hûlni
hagyjuk, majd óvatosan meg-
hámozzuk, és hosszanti
irányban jól bevágjuk, hogy a
sajtkrémmel tölthetõ legyen.
A vajat a liszttel felhevítjük,
majd a tejszínt hozzáöntve
felforraljuk. Beletesszük a csí-
põs paprikás Medve sajtot, a
tojássárgáját, kevés erõs pi-
rospaprikával fûszerezzük és
takaréklángon, kevergetve
krémmé fõzzük. Mikor a
krém langyosra hûlt, nyomó-
zsákba tesszük, és a burgo-
nyákba töltjük. Reszelt sajttal
a sajtkrém külsõ részét be-
szórjuk. Hûtõszekrénybe téve
lehûtjük, majd olvasztott asz-
pikkal vékonyan bekenjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne kötelezze el magát hosszú
távra semmivel sem, mert nem
vezetne jóra. Mutassa ki nagy-
rabecsülését azoknak, akik kö-
zel állnak szívéhez
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Hatalmas lendülettel lát mun-
kájához, amit nagyon élvez.
Azt teszi, amit tennie kell. Bár-
milyen nagy is a kihívás, akkor
is elvégzi, ha úgy érzi, hogy már
elfáradt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy új ismerõse felkelti érdeklõ-
dését, de jobban jár, ha távol
marad tõle. Ne siettessen sem-
mit, hagyja, hogy a dolgok ma-
guktól alakuljanak.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Álmatlan éjszakákon gyötörte a
gondolat, hogy Ön szerencsét-
len, az élete pedig kilátástalan.
A Nap éltetõ sugarai, egy ked-
velt verõfényes táj meggyõzik
ennek ellenkezõjérõl.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Alattomos módon elgáncsolják,
a padlóra küldik. Most megmu-
tatja környezetének, hogy nem
akármilyen fából faragták. Ne-
héz helyzetben is talpra áll.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)Csak félve
Fáradságos munkájának meg-
kapja a bérét. Könnyebben él-
hetnek, s megvehetnek végre a
régóta kívánt tárgyakat. Ke-
délyállapota helyrebillen.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Teljes tudását beleadta munká-
jába, ezért most dicséretre szá-
míthat. A lelkiismeretesen vég-
zett szolgálatban elfáradt. Né-
hány napos szabadságra vágyik
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Engedményeket tesz pusztán
azért, hogy dolgozhasson. Ne-
héz helyzetben van, de ha nem
fogadja el a munkát, legköze-
lebb másra bízzák a feladatot..
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Biztos anyagi hátteret tudhat
maga mögött. Pénzügyei intézé-
sébe nem célszerû bevonni ide-
gen személyeket vagy cégeket.
Megpróbálhatják olyan irány-
ba befolyásolni, ami késõbb
hátrányos lehet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagok nagy meglepetést
ígérnek, ami feledhetetlenné te-
szi a mai napot. Munkáját vé-
gezze jó kedvvel, úgy sokkal job-
ban halad. Szeretteit minden-
áron megóvja mindenféle ve-
szélytõl.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kreatív tervei vannak. Imád
kezdeményezni, ha valami fel-
kelti érdeklõdését. Érzelmei kis-
sé összezavarodnak, mivel egy
szerelmi útvesztõbe keveredik.
Pénzügyeit tartsa szorosan.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagyon elfoglalt lesz ezen a
héten. Legyen tudatában an-
nak, hogy csak ahhoz ragasz-
kodjon, ami valóban Önt ille-
ti. Este kellemes meglepetésben
lesz része.

Horoszkóp
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Vízilabda

Turós-Jakab László

A nagy meglepetések ed-
dig elkerülték a Sanghaj-

ban zajló, XIV: „vizes” világ-
bajnokság vízilabda-tornáit.
A férfiak csoportkörének
zárófordulójában az alábbi
eredmények születtek: Ma-
gyarország–Spanyolország
12-11 (A), Montenegró–Ka-
zahsztán 16-5 (A), Szer-
bia–Ausztrália 12-9 (B), Ro-
mánia–Kína 14-10 (B), Kana-
da–Brazília 13-9 (C), Horvát-
ország–Japán 18-7 (C), Egye-
sült Államok–Dél-afrikai
Köztársaság 20-3 (D), Olasz-
ország–Németország 7-6 (D).
A négy csoportelsõ – Ma-
gyarország, Szerbia, Horvát-
ország és Olaszország – a ne-
gyeddöntõbe jutott, a cso-
portmásodikok a harmadi-
kokkal játszottak tegnap a
nyolc közé kerülésért.

A 2008-ban Európa-baj-
nok Montenegró legjobbjai
ellen a románok a harmadik
negyedig álltak helyt, s végül
8-4 (2-1, 1-2, 3-0, 2-1) arányú
vereséget szenvedtek tõlük. A
kínaiaknak 8 gólt lõtt Radu
ezúttal kétszer volt eredmé-
nyes, Buºilã és Ghiban pedig
egy-egy alkalommal. Továb-
bi eredmények a negyeddön-
tõbe jutásért: Spanyolor-
szág–Ausztrália 9-8, Egyesült
Államok–Kanada 17-4, Né-
metország–Japán 8-6. Hol-
nap már a legjobb négy közé
jutás a cél, az alábbi menet-
rend szerint: Magyaror-
szág–Egyesült Államok (9
óra, M2 élõ), Szerbia–Német-
ország (10.20 óra), Horvátor-
szág–Montenegró (11.40
óra), Olaszország–Spanyolor-
szág (16 óra). A 9–12.
helyzettek tornáján holnap
román–kanadai (6.20 óra,
TVR 2 élõ) és ausztrál–japán
(7.40 óra) párharcokat ren-
deznek, s lejátszanak két hely-
osztót is, Kína–Dél-afrikai
Köztársaság (15-16. helyek) és

Kazahsztán–Brazília (13-14.
helyek) között. 

A nõi vízilabdatornán a
magyarok kikaptak Ausztrá-
liától (9-10), így nem jutottak
a negyeddöntõbe. Merész
András együttesének góljain
Drávucz (2), Bujka (2), Szücs
(2), Keszthelyi (2) és Poszkoli
osztozott. További eredmé-
nyek: Hollandia–Új-Zéland
14-6, Oroszország– Kuba 26-
4, Kína–Spanyolország 15-6.
A 13-16. helyért: Kazahsz-
tán–Üzbegisztán 14-13, Bra-
zília–Dél-afrikai Köztársaság
10-9. A 9–12. helyért ma Új-
Zéland–Kuba és Magyaror-
szág–Spanyolország, (7.40
óra, M2) találkozókat rendez-
nek, és lejátsszák az Üzbeg-
isztán–Dél-afrikai Köztársa-
ság (15-16. helyek) és Ka-
zahsztán–Brazília (13-14. he-
lyek) helyosztókat is. A mai
negyeddöntõ párosítása:
Egyesült Államok–Oroszor-
szág (9 óra), Kanada–Kína
(10.20 óra), Görögország–
Hollandia (11.40 óra), Olasz-
ország–Ausztrália (16 óra). 

A sportág történetében elõ-
ször egy ország, nevezetesen
Kína sportolói gyûjtötték ösz-
sze a mûúgrás mind a 10
aranyérmét. A kínai Ho
Csung úgy nyert 3 méteren
két orosz, Ilja Zaharov és
Jevgenyij Kuznyecov elõtt,
hogy az ötödik sorozatban
honfitársa, Csin Kaj elrontot-
ta úgrását. A hölgyek hason-
ló versenyszámában Vu Min-
hszia mindössze 1,7 ponttal
elõzte meg honfitársnõjét,
Ho Cet, míg a bronzérmet a
kanadai Jennifer Abel szerez-
te meg. A tegnapi férfitorony-
ugrást nagy fölénnyel nyerte
Csiu Po, az ezüst az amerikai
David Boudiának, a bronz
pedig a német Sascha Klein-
nak jutott. A hatodik és hete-
dik világbajnoki címet is is az
oroszok szerezték meg mû-
úszásban, ahol Natalja Is-
csenko hat aranyéremmel
zárta a vb-t. A 25 éves sztár
Szvetlana Romasinával meg-
nyerte a párosok szabadprog-
ramját, és tagja volt gyõztes
csapatnak is.   

A nyílt vízi úszók pénte-
ken a legrövidebb, szomba-
ton pedig a leghosszabb tá-
von versenyeztek. 5 km-en a
német Thomas Lurz 16. vb-
érmét hódította el, a tizedik
aranyat. Kiélezett küzdelem-
ben az ezüstérmet a 10 km-
en gyõztes görög Szpiriosz
Dzsaniotisz, a bronzot pedig
az orosz Jevgenyij Dracev
szerezte meg, remek verseny-
zéssel a magyar Gercsák Csa-
ba olimpiai kvótát jelentõ, ki-
váló tizedik helyen végzett.

A hölgyeknél Swann Ober-
son a sporttörténelmi elsõ
aranyérmet szállította Svájc-
nak, megelõzve a francia
Aurelie Mullert, valamint az
amerikai Ashley Grace Twi-
chellt. A „maratoni” 25 km-
en a bolgár Petar Sztojcsev
nyert az orosz Vlagyimir
Djatcsin és Gercsák Csaba
elõtt. A magyar úszó bravúrja
ebben a számban is olimpiai
kvótát jelentett. A hölgyeknél
a brazil Ana Marcela Cunha
nyert a német Angela Maurer
és az olasz Alice Franco elõtt.   

Tegnap mozgásba jött a
sanghaji „vizes” vb 836 úszó-
jának karavánja is, négy ver-
senyszámban osztottak ér-
meket. Eredmények: 400 m
gyors, férfi: 1. Te Van Park
(dél-koreai) 3:42.04 perc, 2.
Szun Jang (kínai) 3:43.24, 3.
Biedermann (német) 3:44.14.
400 m gyors, nõi: 1. Pelleg-
rini (olasz) 4:01,97 perc, 2.
Adlington (brit) 4:04,01, 3.
Muffat (francia) 4:04,06. Nõi
4x100 m gyorsváltó: 1. Hol-
landia (Dekker, Kromowi-
djojo, Veldhuis, Heemskerk)
3:33,96 perc, 2. Egyesült Ál-
lamok 3:34,47, 3. Németor-
szág 3:36.05. Férfi 4x100 m
gyorsváltó: 1. Ausztrália
(Magnussen, Targett, Abo-
od, Sullivan) 3:11,00, 2.
Franciaország 3:11,14, 3.
Egyesült Államok 3:11,96.
Ma két nagyar versenyzõ is
úszik döntõben: tegnap
Hosszú Katinka (200 m ve-
gyes) és Gyurta Dániel (100
m mell) is egyformán a he-
tedik legjobb idõvel jutott a
fináléba. 
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Örömpóló. Madaras Norbert (fehér sapka) és társai a negyeddöntõben az amerikaiakkal játszanak a legjobb négy közé jutásért

Evans nyerte 
az idei Tourt 

Tegnap a Créteil és Párizs
közötti, 160 km-es szakasz-
szal ért véget a Tour de
France országúti kerékpá-
ros körverseny. A háromhe-
tes viadal záróetapját a brit
Mark Cavendish nyerte, a
végsõ siker azonban Cadel
Evansé, aki a legendás ver-
seny történetének elsõ
ausztrál gyõztese lett. A 98.
Tour dobogójára a luxem-
burgi Schleck fivérek, Andy
és Fränk lépett még fel, a
háromszoros gyõztes spa-
nyol Alberto Contador ötö-
dik lett. 

Hibátlan a Debrecen

A Debrecen második mér-
kõzését is megnyerte a ma-
gyar labdarúgó-OTP Bank
Liga 2011/12-es szezonjá-
ban: 2-0 Zalaegerszegen.
További eredmények: Va-
sas–Pécs 1-2, Pápa–Siófok
2-0, Haladás– Honvéd 2-4,
Gyõr–Újpest 1-0, Video-
ton–Paks 4-0. Az FTC–Di-
ósgyõr- és Kecskemét–Ka-
posvár-találkozókra lap-
zárta után került sor. 

Copa América:
Peru a harmadik

Peru labdarúgó-válogatott-
ja 4-1-re verte Venezuelát
és ezzel az idei Copa
Américá harmadik helyét
szerezte meg. A döntõben
Uruguay és Paraguay ta-
lálkozik. 

RövidenMagyar „halak” kínai vízben

Labdarúgás 

ÚMSZ

A labdarúgó Európa Li-
ga második selejtezõkö-

rében érdekelt három ma-
gyar csapat közül végül csak
egyik igyekezetét koronázta
siker. AZ MVM Paks csütör-
tök este 3-0-ás gyõzelmet
aratott a norvég Tromsö ven-
dégeként, így a hazai 1-1-et
követõen továbbjutott. 

A norvég Aalesund ottho-
nában három percre volt a
továbbjutástól a hazai pá-
lyán 2-1-re gyõztes Ferenc-
város. Fuhre góljával azon-
ban kiegyenlítõdött az állás,
s a hosszabbítás utolsó elõtti
percében Post a harmadik
fordulóba lõtte az Aalesun-
dot a 3-1-gyel. 

Kiesett a nemzetközi ku-
paporondon debütáló Kecs-

keméti TE is, amely a hazai
1-1 után a visszavágón 0-0-t
ért el az Aktobe vendége-
ként, s a kazah gárda idegen-
ben szerzett góllal jutott a
következõ körbe.

A kuopiói 0-1 után a Gaz
Metan 2-0-ra verte Med-
gyesen a finn KuPS együtte-
sét, a gólokat Petre és Hoban
szerezte. Cristian Pustai ta-
nítványai német csapat, az
FSV Mainz 05 ellen folytat-
ják európai kupa-kalandju-
kat. A harmadik selejtezõ-
körben bekapcsolódik a Di-
namo is, a bukarestiek hazai
pályán kezdenek a horvát
Varazdinnal. Az MVM Paks
harmadik fordulóbeli ellenfe-
le a  Hearts of Midlothian,
amely a skót pontvadászat
szombati nyitófordulóban 1-
1-es döntetlent játszott a cím-
védõ Glasgow Rangers ott-
honában. 

Paksi „atomrobbanás”

az Európa Ligában Labdarúgás

T. J. L. 

Bajnokesélyesek rang-
adójával indult pénteken

a labdarúgó Liga-1 2011/12-
es idénye: a „Regie”-be
számûzött Bukaresti Rapid
3-0-ra nyert a FC Vaslui el-
len. Az új pontvadászat elsõ
gólját Ciprian Deac szerezte
a 8. percben, késõbb Surdu
(34.) és Herea (88.) is beta-
lált. Ploieºti-en Marius Nicu-
lae már a 12. percben gólt
szerzett a Dinamónak, amely
végül ezzel a találattal gyõzte
le a Marosvásárhelyi MFC-t.
Utóbbiak játékosa, Szilágyi
lett a bajnokság elsõ kiállított-
ja, miután a 86. percben már
második sárgalapját kapta.
Az idény elsõ idegenbeli sike-
rét az U érte el, a kolozsvári-
ak Machado 40. percben
szerzett góljával gyõzték le az
újonc CS Mioveni-t. 

Szombaton csak Szeben-
ben játszottak, ahol az újonc
Voinþa 1-1-re mérkõzött a
Steauával. Tatu a vendégek-
nek szerzett vezetést a 36.
percben, Neguþ két perccel a
lefújás elõtt mentett pontot a
házigazdáknak.  Tegnap este
Ceahlãul Piatra Neamþ–
Pandurii Tg. Jiu- és Kolozs-

vári CFR 1907–Astra Ploieºti
mérkõzéseket rendeztek, ma
Brassói FC–Medgyesi Gaz
Metan (18.30 óra, DigiSport),
Concordia Chiajna–Buka-
resti Sportul Studenþesc (19
óra, Dolce Sport), Petrolul Plo-
ieºti–Galaci Oþelul (21.30
óra, Digi Sport) menetrend
szerint játszanak. 

Máris botlott a Steaua 

Forma–1

ÚMSZ

Lewis Hamilton, a Mc-
Laren brit pilótája nyerte

tegnap a Forma–1-es világba-
jnokság Német Nagydíját. A
spanyol Fernando Alonso
(Ferrari) lett a második, az
ausztrál Mark Webber (Red
Bull) pedig a harmadik. A
2008-ban világbajnok, 26
éves brit autóversenyzõ pá-
lyafutása 16. idei második
futamgyõzelmét aratta. A
címvédõ német Sebastian
Vettel (Red Bull) ezúttal
csak negyedik helyen
végzett. Vb-pontot érõ he-
lyen ért célba a brazil Felipe
Massa (Ferrari), három né-
met, Adrian Sutil (Force In-
dia), Nico Rosberg (Merce-
des) és Michael Schu-
macher (Mercedes), a japán
Kobajasi Kamui (Sauber) és
az orosz Vitalij Petrov (Re-
nault). Vasárnap a mogyo-
ródi Magyar Nagydíjjal
folytatódik a világbajnok-
ság. Az összetett pontver-
senyben Vettel (216 pont)
Webber (139), Hamilton
(134), Alonso (130), a brit
Jenson Button (109) és
Massa (62) elõtt. A csapa-
toknál a Red Bull-Renault
(355), a McLaren-Merce-
des (243) és a Ferrari (192)
már jócskán megugrott a
Mercedestõl (78). 

Hamilton-siker

Mogyoród elõtt

Az újonc nagyszebeniek örültek a Steaua elleni reminek Fotó: Mediafax
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