
A gyermekek védelme érdekében fotózzák le a marosvásárhelyi szülészeti és nõgyógyásza-
ti klinikán a hiányos személyi iratokkal szülésre jelentkezõ nõket, legalábbis a kórházigaz-
gató szerint. Az osztályvezetõ fõorvos azonban ezzel szemben azt állítja: adminisztratív
okokból folyik a vitatott eljárás. A helyi kórház szülészetén nem a „kényszerfotózás” az
egyetlen kifogásolható eljárás, a beutaltakat szegregált kórtermekben helyezik el. Külön
szobát kapnak a romák, és külön kórteremben szállásolják el a „fehér bõrû” anyákat. 
A személyzet szerint maguk az anyák ragaszkodnak ehhez az eljáráshoz. 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
143. (1463.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2527 ▲
1 amerikai dollár 2,9547 ▲
100 magyar forint 1,5839 ▼

Moszkva leneonácizta Bãsescut

Családja és a Demokrata Liberális Párt is
védelmébe vette tegnap Traian Bãsescu ál-
lamfõt, akit egy nappal korábban Dmitrij
Rogozin, Oroszország NATO-nál akkredi-
tált nagykövete azzal vádolt, hogy neoná-
ci elveket vall és terjeszt. 

Vezércikk 3

Kútba esett a Petrom-ügylet

Kútba esett a Petrom állami részvényei-
nek régóta várt eladása, miután a tõzsdére
vitt csomagnak felére sem akadt jelen-
tkezõ. A kudarcért a tranzakcióval megbí-
zott alapkezelõ és a konjunktúra felelõs,
de a jelek szerint az állam sem tett meg
mindent a siker érdekében.

Aktuális 3

Aktuális 2

Internacionalista 
vagyok
Orbán új világa semmivé tenné mindazt
a civilizációs többletet, amit az emberiség

az elmúlt évszázadokban lét-
rehozott, és amely révén ma
már a társadalom, az állam
nem hagyja éhen pusztulni

a nyomorékot, nem ûzi a
várfalakon kívülre a va-
kot, a némát, a pestisest.

Hanem gondoskodik
róluk, gyógyítani pró-
bálja õket...

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

A tegnapi zárt tárgyaláson
mindent beismert az oslói

terrortámadással gyanúsított
norvég Andreas Breivik, aki elõ-
ször bombát robbantott pénte-
ken a norvég fõvárosban, majd
egy szigeten másfél órás ámok-
futásba kezdett. A férfi kijelen-
tette, nem érzi bûnösnek magát,
hiszen Európa iszlamizációja és
a multikulturális marxizmus el-
len küzd. A mészárlás gyanúsí-
tottját mindössze 21 év börtönre
ítélhetik, mert Norvégiában ez a
maximális büntetési tétel. Egyéb-
ként kétes dicsõség: a norvég
mészáros számos helyen említi
Magyarországot az interneten,
legjobb barátja egy „Peter” nevû
fiatalember. 
2. és 4. oldal 

Kujbisevi hajóbaleset: 
összesen 122 halott 

Megtalálták a július 10-én a Kujbisevi-víztá-
rolón elsüllyedt Bulgarija kirándulóhajó
még keresett áldozatait is tegnapra virradó-
an, ezért a keresést beszüntették a vízen és
a szárazföldön. Ezzel a halálos áldozatok
immár végleges száma 122 fõre emelkedett.

Gazdaság 7
A marosvásárhelyi kórház szülészetén nem a „kényszerfotózás” az egyetlen kifogásolható eljárás, a beutaltakat szegregált kórtermekben helyezik el

„Tanulnunk kell a 2008-ban
elkövetett hibáinkból, és meg

kell szilárdítanunk a gazdasági
növekedést” – figyelmeztetett
Emil Boc. Jeffrey Franks, az

IMF küldöttségének vezetõje
biztosította a román miniszterel-
nököt: a washingtoni pénzinté-
zet értékeli a bukaresti kormány
reformigyekezetét. 7. oldal 

Jeffrey Franks IMF-küldöttségvezetõ a Cotroceni-palotában  Fotó: Mediafax

„Pezsgõ helyett józanság”

Kismamák lencsevégen
Lefényképezik a kórházba kerülõ várandós nõket a marosvásárhelyi szülészeten 

„Büntetett” 

a gyilkos norvég

ÚMSZ

Románia területi-közigazga-
tási szerkezetének módosítá-

sa kizárólag a román államra
tartozik – jelentette ki tegnap
Bukarestben Sever Voinescu, a
román kormány fõ erejét képe-
zõ Demokrata Liberális Párt
(PDL) szóvivõje. Hozzátette: az
alakulat központi vezetõ testüle-
tének tegnapi ülésén „némi in-
gerültség” volt amiatt, hogy
egyes magyar hivatalosságok
úgymond olyan kérdésekbe
avatkoztak bele, amelyek inkább
Románia belügyei közé tartoz-
nak, utalva a magyar miniszter-
elnök székelyföldi autonómiá-
val kapcsolatos kijelentésére. 
3. oldal 

A PDL „némileg

ingerült” Orbán

kijelentései miatt
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Röviden

Nemzetközi körözés
a dettai „aranyifjú” ellen

Tegnap sem került a rendõrség kezére
Bogdan Daniel Roman, a Temes megyei
Detta polgármesterének 31 éves fia, aki
szombatról vasárnapra virradó éjszaka két
személyt súlyosan, egyet pedig könnyebben
megsebesített. A rendõrség nemzetközi kö-
rözést adott ki a rendkívül veszélyes fiatal-
ember ellen, akinek testvérét és tettestársait
tegnap letartóztatták. Idõközben Traian
Igaº belügyminiszter a bánsági településre
küldte a Román Rendõrség fõparancsno-
kát, aki bejelentette, hogy az agressziót tét-
lenül végignézõ helyi rendõrök ellen eljá-
rást indítanak. A dettai rendõrõrs vezetõje
beadta lemondását. 

Goran Hadzsics nem ismerte el 
bûnösségét Hágában

Megjelent a hágai Nemzetközi Törvény-
szék bírái elõtt tegnap az elõzõ héten letar-
tóztatott volt horvátországi szerb vezetõ,
Goran Hadzsics, de nem nyilatkozott arról,
bûnösnek tartja-e magát az ellene felhozott
vádakban. A Vajdaságban elfogott 52 éves
háborús bûnöst múlt pénteken szállították a
törvényszék hágai székhelyére.

Schengen miatt bírálat érte 
Rómát és Párizst

Formai szempontból összhangban vannak
a belsõ határok szabad átjárhatóságát bizto-
sító európai uniós szabályokkal, az úgyne-
vezett schengeni joggal azok az intézkedé-
sek, amelyeket Olaszország és Franciaor-
szág tavasszal hozott az Észak-Afrika felõl
érkezõ menekülthullám kezelésének érde-
kében – állapította meg Cecilia Malmström
belügyi felelõs tegnapi nyilatkozata szerint
az Európai Bizottság. A biztos hozzátette:
sajnálja viszont, hogy a schengeni övezet
mûködtetésének szellemiségét ezek az in-
tézkedések nem tartják teljesen tiszteletben.
Schengen ugyanis a szolidaritáson és a köl-
csönös bizalmon alapul – emelte ki.

Ismét szóba állt 
a két Korea külügyminisztere

Három év után ismét találkozott egymás-
sal a két Korea külügyminisztere, egy re-
gionális találkozón az indonéziai Bali szi-
getén folytattak rövid tárgyalást. Kim
Szung Hvan dél-koreai és Pak Ui Csun
észak-koreai külügyminiszter a Délkelet-
ázsiai Országok Szövetségén felcsillantot-
ta a reményt, hogy újrakezdõdhetnek az
észak-koreai atomprogramról hat ország
– a két Korea mellett Japán, Kína, az
Egyesült Államok és Oroszország – rész-
vételével folytatott, 2008 decemberében
megszakadt tárgyalások.

Hillary Clinton Kínában tárgyalt

Az ázsiai és csendes-óceáni térségben nehe-
zen kivívott béke és stabilitás közös védel-
mében állapodott meg Taj Ping-kuo kínai
államtanácsos és Hillary Clinton (képünkön)
a dél-kínai Sencsenben. Az amerikai kül-

ügyminiszter 12 napos külföldi körútjának
végén tett villámlátogatást a dél-kínai vá-
rosban, ahol a kínai külügyek legmagasabb
szintû kormányzati képviselõjével találko-
zott. A nem hivatalos megbeszéléseken a
kínai közlemény szerint egyebek mellett a
kétoldalú kapcsolatokról és más, például a
Koreai-félsziget helyzetét érintõ nemzetközi
kérdésekrõl esett szó.

Gy. Z.

A tegnapi zárt tárgyaláson
mindent beismert az oslói ter-

rortámadással gyanúsított norvég
Andreas Breivik, aki elõször
bombát robbantott pénteken a
norvég fõvárosban, majd egy szi-
geten másfél órás ámokfutásba
kezdett. A vádlott a támadással
kapcsolatban úgy fogalmazott: ez
volt az ár, amit a norvég Munkás-
pártnak fizetnie kellett. A férfi ki-
jelentette, nem érzi bûnösnek ma-
gát, hiszen Európa iszlamizációja
és a multikulturális marxizmus el-
len küzd. A mészárlás gyanúsí-
tottját 21 év börtönre ítélhetik,
mert Norvégiában ez a maximá-
lis büntetési tétel.

A tárgyalás utáni nemzetközi
sajtótájékoztatón elhangzott,

hogy Andreas Breivik további
nyolc hétig marad, méghozzá
teljes elszigeteltségben. A bíró
indoklása szerint ugyanis az
ügy jellege miatt minden láto-
gatás és sajtóinterjú káros lehet-
ne. A 32 éves norvég férfi elleni
vád többek között terrorcselek-
mény elkövetése, az alkotmá-
nyos rend elleni támadás és a
lakosság megfélemlítésének ala-
pos gyanúja.

Az is bizonyossá vált tegnap,
hogy a támadások célja nem a le-
hetõ legtöbb ember megölése
volt, hanem markáns üzenet kül-
dése és a lehetõ legnagyobb vesz-
teség okozása a kormányzó nor-
vég Munkáspárt számára. Breivik
szerint a párt bûne a muzulmá-
nok tömeges importálása és a
norvég kultúra rombolása.

A norvég rendõrség közben
módosította a robbantás és lövöl-
dözés halálos áldozatainak szá-
mát: a korábbi bejelentések szerint
Utoya szigetén nem 86, hanem 68
halálos áldozat volt. A hatóságok
szerint az eltérést az okozta, hogy
kezdetben nehezen jutottak infor-
mációkhoz a szigeten történtekkel
kapcsolatban. Az oslói kormány-
épületnél történt robbantásban vi-
szont nyolcan haltak meg, nem
heten – tette hozzá a rendõrséget
idézve a BBC. Így összességében a
kettõs támadás a korábban közzé-
tett 93 helyett 76 áldozatot köve-
telt. Egy szolgálaton kívüli rendõr
közlése szerint a szigeten meghalt
áldozatok között volt az 51 esz-
tendõs Trond Berntsen, a norvég
koronahercegnõ, Mette-Marit
mostohabátyja is. 

ÚMSZ

Továbbra is fenntartja állítását
a New Yorki-i szobalány,

hogy Dominique Strauss-Kahn,
az IMF volt vezérigazgatója erõ-
szakot követett el rajta. Naffissa-
tou Diallo (képünkön balra) több
mint két hónap hallgatás után a
nyilvánosság elé állt, és exkluzív
interjút adott az ABC News televí-
ziónak, valamint a Newsweek heti-
lapnak. „Igazságot akarok. Azt
akarom, hogy börtönbe zárják” –
jelentette ki a 32 éves guineai be-
vándorló. DSK-t azonban való-
színûleg nem fenyegeti börtön,
mert Cyrus Vance manhattani
ügyész – a volt külügyminiszter
fia – ugyanis fontolóra vette, hogy
ejti a vádat a Diallo szavahihetõ-
ségével kapcsolatos aggályok mi-
att. A szobalány az ABC-nek elis-
merte, hogy „hibákat" követett el,
de ezeknek szerinte nem kell
megingatniuk a vádhatóságot. A
DNS-nyomok alapján a rendõr-
ség megállapította, hogy való-
ban történt nemi aktus a szobá-
ban. Strauss-Kahn védõi szerint
a nõ beleegyezett a közösülésbe.
DSK védõi szerint Diallo nem
akar mást, mint védencük ellen
hangolni a közvéleményt a fo-
lyamatban lévõ eljárással kap-
csolatban. 

Megszólalt 
a szobalány

Gyûlnek a virágok az oslói robbantás színhelyén. A merénylõ a norvég kormányt akarta megbüntetni

ÚMSZ

Hetek óta a legsúlyosabb légi
támadást intézte a NATO a

Kadhafi-kormányzat elleni küzde-
lemben. Szemtanúk beszámolója
szerint a líbiai fõvárosban legalább
hat robbanás történt, amely civil
áldozatokat is követelt. Ez utóbbit
az állami televízió állítja, de rész-
leteket nem közölt. A NATO azt
jelentette, hogy a célpont egy pa-
rancsnoki központ volt. Csupán
néhány órával a támadás elõtt erõ-
sítette meg a kormányzat, hogy
Kadhafi a külföldi követelések el-
lenére sem távozik a hatalomból.
Négy robbanás egyébként azt a
szállodát is megrázkódtatta, ahol
a nemzetközi sajtó rendezte be fõ-
hadiszállását. Nyugtalan a helyzet
Egyiptomban is, ahol újra fellán-
goltak a tiltakozó akciók. Csak-
nem háromszáz ember sebesült
meg Kairóban, amikor a keleti vá-
rosrészben helyi lakosok rátámad-
tak az országot irányító katonai
vezetés ellen demonstrálókra. Az
egyiptomi állami hírügynökség je-
lentése szerint nagyjából tízezer
tiltakozó a védelmi minisztérium
épületéhez akart vonulni, hogy ott
tüntessen a katonai kormányzat
ellen. 

A NATO 
folytatja Tripoli
bombázását 

Hírösszefoglaló

Megtalálták a július 10-én a
kujbisevi víztározón elsüllyedt

Bulgarija kirándulóhajó még kere-
sett áldozatait is tegnapra virradó-
an, ezért a keresést beszüntették a
vízen és a szárazföldön – jelentet-
te be hétfõ reggel a tatárföldi rend-
kívüli helyzetek minisztériuma.
Ezzel a halálos áldozatok immár
végleges száma 122 fõre emelke-
dett, köztük van 28 gyerek, 72 nõ
és 22 férfi. A legutóbb megtalált
áldozatok közül két férfi a legény-
ség tagja, a hat nõ pedig utas volt.
Az áldozatok keresésében össze-

sen több mint négyezer ember,
köztük száznál több búvár, több
mint ezer hajó és csónak, illetve
134 helikopter vett részt.

A tegnapi lapjelentések szerint
minden jel arra utal, hogy a hajó
kapitánya, felismerve a veszélyt,
zátonyra akarta tenni a Bulgari-
ját, de az olyan gyorsan süllyedt
el, hogy nem érte el az alig 40
méterre lévõ zátonyt. A hajót
elõbb egy közeli, sekély vizû téli
kikötõbe vitték, ott még tegnap is
szivattyúzták ki belõle a vizet, és
amint képes lesz a vízen megtar-
tani magát, szárazdokkba vontat-
ják. A Bulgarija sorsát egyébként

elõre látták: folyami tengerészek
internetes fórumaikon fogadáso-
kat kötöttek, hogy kibír-e még
egy szezont a hajó – írta a Mosz-
kovszkij Komszomolec címû lap
csütörtökön. A cikk szerint a ha-
jósok végeláthatatlanul sorolták a
fórumon a Bulgarija problémáit,
és ezeket olvasva még egy hozzá
nem értõ kívülálló számára is vi-
lágos, hogy a hajót rég ki kellett
volna vonni a forgalomból. Ám
egyáltalán nem olyan egyszerû a
helyzet, hogy a Bulgariját bérlõ
vállalkozó a felelõs mindenért.

A lapnak egy sokat tapasztalt,
folyami hajóskapitány elmondta:
a több mint száz ember életét kö-
vetelõ katasztrófát okozhatta
egyszerûen a hajófenékben fel-
gyülemlett víz is. Az illetõ sze-
rint minden hajó alján összegyû-
lik a víz, amelyet – mivel szen-
nyezett – nem lehet egyszerûen
leengedni, hanem le kell szivat-
tyúztatni. A tapasztalt kapitány
kifejtette: a Bulgariján bizonyo-
san igen régen nem volt komoly
ellenõrzés, mert a mentõmellé-
nyek rég elavult típusúak voltak,
ezekkel egyetlen szakértõ sem
engedte volna közlekedni a ha-
jót. „Igaz: a hajó három perc
alatt süllyedt el, így nem volt je-
lentõsége a mellényeknek, de
más körülmények között lehetett
volna” – mondta. 

Kujbisevi hajóbaleset: 122 halott 

Büntetett a norvég

A hozzátartozók az áldozatokra emlékeznek. A Bulgarija fél évszázados volt
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Új szitokszót avatott fel
Orbán Viktor a tusnádi
táborban: a magyar
miniszterelnök az „in-

ternacionalistákat”
ostorozta hasonló ve-
hemenciával, ami-

lyen vehemenciá-
val aggatta a ma-
gyar (szélsõ)job-

boldal az „idegen szívû”, „liberálbolse-
vik”, „judeoplutokrata” és még ki tudja,
milyen jelzõket az ideológiai ellentábor
képviselõire. Orbán ráadásul ezt olyan
nagy ívû, látomásszerû beszéd keretében
tette, amely a köznyelvben csak jóléti, fo-
gyasztói társadalomnak nevezett „régi vi-
lág” alkonyáról szólt, és egy „új világ”
eljövetelét jósolta.
Orbán új – az „aki nem dolgozik, ne is
egyék” elven alapuló – világa pedig sem-
mivé tenné mindazt a civilizációs többle-
tet, amit az emberiség az elmúlt évszázad-
okban létrehozott, és amely révén ma már
a társadalom, az állam nem hagyja éhen
pusztulni a nyomorékot, nem ûzi a várfa-
lakon kívülre a vakot, a némát, a pesti-
sest. Hanem gondoskodik róluk, gyógyíta-
ni próbálja õket – vagy legalábbis enyhíte-
ni szenvedésüket –, biztosítja megélhetésü-
ket, szociális segélyt folyósítva számukra.
A „régi világ” alkonya az orbáni vízió
szerint küszöbön van, és a földkerekség ál-
lamférfijai közül elsõként a magyar mi-
niszterelnök ismerte fel ezt a sorsszerûsé-
get. A földkerekség államainak vezetõi
lassan már kezdenek rájönni, hogy a vi-
lág középpontjában Magyarország van,
mint a válság marcangolta peremorszá-
gaitól megtisztult Európa fáklyavivõje, és
sorra teszik hódolatukat a budapesti láng-
ész elõtt. Intézkedéseinek jogosságát pedig
már nemcsak, hogy nem vitatják, hanem
követendõ példaként igyekeznek alkal-
mazni saját országaikban, mintegy elis-
merve kétkedni merészelõ korábbi ostoba
mivoltukat.
Az új világot hirdetõ messiás pedig elné-
zõen megengedi, hogy a gyarló Európa
kövesse példáját, hogy Németország és
Franciaország államosítsa magánnyug-
díjalapjait, hogy Olaszország és
Spanyolország bankadót vezessen be,
hogy Nagy-Britannia a magyar média-
törvényt vegye példaként saját sajtószabá-
lyozása megalkotásában. Mert õ már lát-
ja az eljövõ új világot, a Felcsúton felvir-
radó új napot, amelynek elsõ sugaraitól
fejvesztve menekülnek majd a hitetlen in-
ternacionalisták.
Meneküljünk tehát. 

Internacionalista 
vagyok

Salamon 
Márton László

M. Á. Zs.

Családja és volt pártja is vé-
delmébe vette tegnap Traian

Bãsescu államfõt, akit egy nap-
pal korábban Dmitrij Rogozin,
Oroszország NATO-nál akkredi-
tált nagykövete azzal vádolt,
hogy neonáci elveket vall és ter-
jeszt. 

A moszkvai diplomata a 93
halálos áldozatot követelõ nor-
végiai tömeggyilkosság kapcsán
a fasizmus eszméinek európai
térhódítására hívta fel a figyel-
met. Ugyanakkor elítélte Traian
Bãsescu azon nyilatkozatát,
amely szerint a román államfõ
Ion Antonescu marsall helyében
1941-ben szintén a Pruton túlra
vezényelte volna a román hadse-
reget. „Ha a NATO és az Euró-
pai Unió berkein belül a legma-
gasabb közjogi méltóságok is
ilyen fasiszta kijelentéseket tesz-
nek, nincs amiért felháborodni,
ha egyes állampolgárok ezt had-
üzenetként értékelik” – utalt a
diplomata a norvég Anders
Behring Breivikre, aki beismerte,
õ robbantott pénteken az oslói
kormányzati negyedben és a fõ-
várostól nyugatra, egy nyári tá-
borban nyolcvannál is több em-
bert végzett ki lõfegyverrel. Bã-
sescu szavait Vlagyimir Putyin
orosz miniszterelnök és Alexan-
der Lukasevics, az orosz külügy-
minisztérium szóvivõje is heve-
sen kritizálták. 

Ezzel szemben Mircea Bã-
sescu a család nevében elutasí-
totta az államfõt ért vádakat, és
felszólította Dmitrij Rogozint,
hogy tanulmányozza a történel-
met mielõtt nyilatkozna, hiszen
nem akárkirõl, egy uniós ország
fejérõl beszél. „Én nem politizá-

lok, de minden román állampol-
gárhoz hasonlóan osztom az ál-
lamfõ álláspontját. Ion Anto-
nescu marsall azért adta ki 1941-
ben a támadási parancsot, mert
vissza kellett szerezzniük azokat
a területeket, amelyeket az oro-
szok egy évvel azelõtt elvettek” –
fogalmazott az államfõ Konstan-
cán élõ testvére. 

Sever Voinescu, a Demokrata
Liberális Párt szóvivõje szerint
fenntartásokkal kell kezelni az
orosz NATO-nagykövet nyilat-
kozatát, ugyanis Rogozin ex-
centrikus diplomata hírében áll,
aki volt politikusként még nem
tanulta meg a nemzetközi diplo-
mácia kommunikációs etikettjét
és ezért gyakran sokkoló hang-
nemben fogalmaz. „Nyilvánvaló
provokációval állunk szemben,

ugyanis napjaink Európájában
csak szomorú és marginális té-
nyezõként vannak jelen a neoná-
ci eszmék” – mondta el Voines-
cu. Az államfõhöz rendkívül kö-
zelálló PDL-s politikus hozzátet-
te: véleménye szerint a bolseviz-
mus sokkal nagyobb fenyegetést
jelent a demokráciára nézve,
mint a nemzeti szocializmus.
„Ugyanakkor szeretném hinni,
hogy mindkét politikai irányzat
fölött eljárt az idõ, és soha nem
térnek vissza kormányalkotó té-
nyezõként valamelyik európai
országban” – fogalmazott Sever
Voinescu. 

Traian Bãsescu azzal „vívta
ki” az oroszok felháborodását,
hogy a B1 kereskedelmi televízi-
ónak adott június végi interjújá-
ban azt hangoztatta, Ion Anto-

nescu marsallhoz hasonlóan õ is
parancsot adott volna a román
katonáknak a Pruton való átke-
lésre, hiszen „szövetségesünk (a
náci Németország – szerk. megj.)
és területi követeléseink ezt kér-
ték”. Az államfõ hazaárulással
vádolta az 1948-ban trónjáról le-
mondó Mihály királyt. Leszö-
gezte: „egy tengerészkapitány és
egy államfõ sose hagyja cserben
az övéit”. A moszkvai reakciót
látva az államfõ utóbb rendkívü-
li sajtónyilatkozatban tért vissza
a témára, hangsúlyozva, hogy
nem érti az oroszok felháborodá-
sát, hiszen a kelet-európai térsé-
geket érdekövezetekre osztó
Molotov–Ribbentrop-paktumot
a moszkvai törvényhozás is el-
ítélte, és „a Szovjetunió már
amúgy sem létezik”. 

Román lapszemle

Szajnaparti napozó címmel kezdeménye-
zett projektet a bukaresti, 3. kerületi pol-
gármesteri hivatal és parkfelügyelõség.
Az elképzelésnek megfelelõen a párizsi-
hoz hasonló módon rendeznék be stran-
dolásra és napozásra a Pantelimon-tó
partját. (Click) Negyven olyan személy
tartózkodási helyét sikerült azonosítani-
uk az elmúlt hét során a román rend-
õröknek, akiknek neve ott szerepelt a
schengeni információs rendszerben.
Ugyanakkor a román hatóságok tizenegy
európai köröztetési parancsnak szereztek
érvényt. (Curentul) A külföldön élõ ro-
mán állampolgárok levelezés útján törté-
nõ szavazása felérne egy államcsínnyel –
állítja Varujan Vosganian. A nemzeti li-
berális politikus szerint amennyiben a
narancsvörös hatalom érvényt szerezne
ennek a rendelkezésnek, akkor fel kellene
újítani az 1990. évi, Egyetemtéri tünte-
téssorozatot. (Evenimentul zilei) Több,
mint másfélmilliárd euró kamatot kell
kifizetnie a pénzügyi tárcának a Nem-
zetközi Valutaalaptól, a Világbanktól  és
az Európai Bizottságtól felvett kölcsön
fejében. (Jurnalul naþional)

Leneonácizták Bãsescut

A prefektúra leszedeti 

a nagyajtai Székelyföld-táblát

Dmitrij Rogozin orosz NATO-nagykövet kijelentését Mircea Bãsescu és Sever Voinescu is sértõnek találta 
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Kovács Zsolt

A Kovászna megyei prefek-
túra hivatalos levélben szólí-

totta fel Nagyajta község polgár-
mesterét, hogy távolítsa el a
2008-ban felszerelt Székelyföld-
táblát, jelentette be tegnap
György Ervin. A háromszéki
kormánybiztos sajtótájékoztató-
ján kifejtette: harmincnapos ha-
ladékot adtak az erdõvidéki tele-
pülés elöljáróinak, hogy leszed-
jék a „Székelyföld” táblát, amely
három nyelven – magyarul, ro-
mánul és angolul és székely ro-
vásírással jelzi az odalátogató-
nak, hogy Székelyföldre érke-
zett. A táblát a 2008-as választá-
si kampányban állították fel, és
eltávolítását Codrin Munteanu
volt prefektus kérte, arra hivat-
kozva, hogy nem tartották be az

építkezésre vonatkozó jogszabá-
lyokat annak kihelyezésekor. Ez-
után a táblaügy a bíróságra ke-
rült, és tavaly végleges ítélet szü-
letett az ügyben, amely kimond-
ja, hogy a táblát el kell távolítani. 

Bartha István, a nagyajtai pol-
gármesteri hivatal jegyzõje a
sajtónak kifejtette: megkapták a
prefektúra felszólítását, de a te-
lepülés elöljárója jelenleg sza-
badságon van, ezért visszavár-
ják és konzultálnak vele a tábla
eltávolítása elõtt. A nagyajtai
jegyzõ azonban leszögezte: még
határidõn belül rendezik az
ügyet. György Ervin kormány-
biztos sajtótájékoztatóján leszö-
gezte: eleget kell tenni a bírósá-
gi ítéletnek, és a táblát le kell
venni, de ha a formai kifogások
rendezõdnek, újra el lehet majd
helyezni. 

A PDL „némileg ingerült” 

Orbán Viktor kijelentései miatt
ÚMSZ

Románia területi-közigaz-
gatási szerkezetének módo-

sítása kizárólag a román állam-
ra tartozik – jelentette ki tegnap
Bukarestben Sever Voinescu, a
román kormány fõ erejét képe-
zõ Demokrata Liberális Párt
(PDL) szóvivõje. Mint koráb-
ban írtuk, Orbán a Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diák-
tábor (Tusványos) múlt szom-
bati elõadásán egy, a közönség
soraiból érkezett kérdésre vála-
szolva elmondta: még nem jött
el az ideje annak, hogy a ma-
gyar kormány véleményt nyil-
vánítson Románia területi-köz-
igazgatási szerkezetének módo-
sításáról. A magyar kormányfõ
buzdította a romániai magyar
közösséget, hogy alakítson ki
közös álláspontot, amelyet kö-
zöljön a bukaresti kormánnyal,
majd miután a magyar kor-
mánnyal is közlik ezt a közös
álláspontot, akkor Budapest el-
dönti, hogy szükség van-e állás-
foglalásra.

Voinescu elmondta, hogy a
PD-L szemszögébõl Románia
közigazgatási reformjáról elsõ-
sorban a románok nyilváníthat-
nak véleményt, de külföldi szak-
értõk is állást foglalhatnak. Az
ország területi-közigazgatási
szerkezetének átalakítása azon-

ban a román állam dolga. Le-
szögezte: nem kérnek senkitõl
engedélyt vagy jóváhagyást, és
abban a pillanatban végrehajt-
ják a változtatást, amint a ro-
mán állam eldönti, hogy a ro-
mán nemzet fejlõdése érdeké-
ben módosításra szorul az or-
szág területi-közigazgatási szer-
kezete – közölte.

A szóvivõ az autonómia témá-
jára is kitért. Mint mondta, a
PDL a közigazgatási-területi au-
tonómiát csak közösségi fejlesz-
tési, s nem pedig etnikai érvek
alapján támogatja. A politikus
szerint az autonómia kérdésé-
ben a PDL-t az az elv vezérli,
hogy Székelyudvarhely annyi
autonómiát kap, mint amennyit
Caracal. A szóvivõ hozzátette: a
PDL központi vezetõ testületé-
nek tegnapi ülésén „némi inge-
rültség” volt amiatt, hogy egyes
magyar hivatalosságok úgy-
mond olyan kérdésekbe avatkoz-
tak bele, amelyek inkább Romá-
nia belügyei közé tartoznak.
„Magyarországgal együtt az Eu-
rópai Unióban vagyunk, közös
projektjeink vannak, a két or-
szág kapcsolatai kiválóak, de né-
ha – fõleg a tusnádfürdõi tábor-
ban – olyan, régi idõkre emlé-
keztetõ politikai üzenetek hang-
zanak el, amelyek feszültséget
gerjesztenek” – mondta Sever
Voinescu. A Székelyföld határát jelzõ táblákat helyi RMDSZ-vezetõk helyezték el



Bogdán Tibor 

Legalább kétezer ameri-
kait ejtettek át az utóbbi

idõben romániai hackerek,
akiknek sikerült mintegy
húszmillió dollárt kicsalniuk
a hiszékeny „ügyfelekbõl”. A
bûnhálózatot a Román Hír-
szerzõ Szolgálat és az FBI
együttmûködésének eredmé-
nyeként sikerült felgöngyölí-
teni.

Szövetkezeti modell

A hackerek az eBay inter-
netes licithálózatot használ-
ták fel áldozataik megko-
pasztására. A site-on az utób-
bi idõben mintegy száz ro-
mán állampolgár kínált po-
tom pénzért eladásra yach-
tot, luxusautót. Ezek termé-
szetesen csak a hirdetõ kép-
zeletében léteztek. A hálózat-
nak nagyjából tíz vezetõje
volt – közöttük a resicai
Laurenþiu Adam és a Gorj
megyei Horaþiu Bãlãnescu,

mindketten nemrégiben vé-
geztek fogorvosi szakon –, õk
havonta átlagosan egy-egy
Audi Q7-es gépkocsi árának
megfelelõ összeget vágtak
zsebre. A két évig tartó üzle-
telés alatt tiszta nyereségük
elérte a húszmillió dollárt. 

A bûnbanda által létreho-
zott internetes rendszer amo-
lyan szövetkezetként mûkö-
dött. A tagok három nagy
csoportot alkottak, közülük
egy az Egyesült Államokban,
kettõ pedig Romániában
ténykedett. A virtuális „el-
adási platformokat” Romá-
niában dolgozták ki. Az
egyik romániai csoport laká-
sokat bérelt, ahol a hat-hét
fõs „szakértõi csapat” megal-
kotta az olcsó termékek meg-
hirdetésére „szakosított”
weboldalakat. Idegen, rend-
szerint angol csengésû álne-
veket használtak, azzal a cél-
lal, hogy megnyerjék az ér-
deklõdõk bizalmát. Ezek az
„alkotóházak” hét megyében
és Bukarestben mûködtek,

regionális vezetõk irányításá-
val. Az amerikai csoport fel-
adata az volt, hogy hamis
igazolványok birtokában, ál-
nevet használva, felvegye az
„eladó” számlájára átutalt
összegeket, amelyeket válto-
zatos módon juttattak el Ro-
mániába, leggyakrabban
bankon keresztül, postán,
közvetítõ útján, de olyan is
volt, hogy maguk utaztak ha-
za készpénzzel megrakodva. 

A másik romániai csoport
a Romániába érkezett pénz
elhelyezésével foglalkozott.
Ez volt a legfontosabb csa-
pat, ennek volt a tagja Adam
és Bãlãnescu is. Az áldoza-
toktól kicsalt összegek na-
gyobb része, általában 60-65
százaléka Romániába került,
a fennmaradó pénzt pedig a
rendszer mûködtetésében
részt vevõ másik két csoport
tagjai kapták.

A román és amerikai bûn-
üldözõk együttmûködése
nyomán félszáz személyt vet-
tek õrizetbe, csupán Buka-

restben 23 hackert füleltek le.
Mindnyájukat informatikai
csalással, szervezett bûnban-
da létrehozásával vádolják.

Fényûzõ életmód

A jelenlegi eset kísértetie-
sen hasonlít az FBI  2008. évi
akciójához, amikoris az érin-
tettek között szintén ott sze-
repelt Laurenþiu Adam,
Horaþiu Bãlãnescu és testvé-
re, Daniel. Õk akkor Floridá-
ban éltek. Motelszobájuk-
ban, ahol rajtuk ütöttek,
többszázezer dollárt találtak
készpénzben. A felgöngyölí-
tett csoportnak akkor hét ro-
mán tagja volt. Egyiküket
egy bankautomatánál fülel-
ték le, amint éppen pénzt
akart hazaküldeni. Terry
Bolduin névre szóló finn út-
levelet találtak nála. 

A román hackerek nem
nyugodt, gondtalan életre
vágytak, hanem fényûzõ mó-
don éltek. Luxusautókat vá-
sároltak, kaszinóban herdál-
ták el a könnyen szerzett
pénzt, amelyben a szó szoros
értelmében dúskáltak. A 22
éves, Vâlcea megyei Liviu
Mihai Concioiu több, mint
hárommillió dollárhoz jutott
azzal, hogy az eBay inter-
netes oldal informatikai

rendszerét feltörve 3700 al-
kalmazott személyi adatait
szerezte meg, majd az adat-
bázisba behatolva hozzáju-
tott az ügyfelekre vonatkozó
információkhoz valamint a
folyószámlákhoz. Ezután
bankkártya-klónozással fel-
vették a folyószámlákon el-
helyezett összegeket. 

„Nagy elõdök”

Az idõk során több román
hackercsoportot sikerült fel-
számolniuk a bûnüldözõk-
nek. 2002 szeptemberében
George Badea és Constantin
David bukott le. Nekik 1999-
ben sikerült feltörniük az
Ingram Micro Corp adatbá-
zisát, majd többtízezer dollár
értékben vásároltak a cégtõl
számítógép-alkatrészeket – a
fizetéshez szükséges pénzt
természetesen más ügyfelek
folyószámláiról utalták át.

2004 márciusában Dumit-
ru Ciobanu tette magát híres-
sé azzal, hogy többezer kom-
pjútert fertõzött meg a
W32/Blaster-F számítógé-
pes féreggel. 2006-ban Victor
Faur feltörte a NASA, az
amerikai haditengerészet és
az amerikai energetikai fõ-
igazgatóság számítógépes
rendszerét. Az Egyesült Álla-

mok adminisztrációjának
több, mint 150 gépébe beha-
tolva másfélmillió dolláros
kárt okozott. 

De román hackerek érde-
keltek volna a minden idõk
legnagyobb számítógépes
csalásának elkönyvelt TJ
Maxx-ügyben is; ennek so-
rán 2007-ben a nagykereske-
delmi hálózat félmillió ügyfe-
lének 45 millió bankkártyáját
klónozták, az eltulajdonított
összegek meghaladták a más-
félmilliárd dollárt. Ugyan-
csak 2007-ben Florin Fechete
az eBay-en három személyt
125 ezer dollárral károsított
meg: 16 álnevet használva
árult nem létezõ gépkocsikat,
motorkerékpárokat. Rá egy
évre került rendõrkézre Vlad
Duiculescu, hackernevén
Vladutz, aki ugyancsak az
eBay rendszert felhasználva
kétmillió dollárt lopott. Az
üggyel Románia jelenlegi fõ-
ügyésze, Laura Codruþa
Kövesi foglalkozott. 

Akciójuk nyomán a romá-
niai számítógépes tolvajok
olyan nagy hírnévre tettek
szert, hogy a Los Angeles Ti-
mes címû napilap megállapí-
totta: senki sem ért jobban az
informatikai csaláshoz, mint
a licitálási oldalakon garáz-
dálkodó román hackerek. 
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Számítógépes útonállók
A vámosok, a hatalommal üzérkedõk után a hackerek kö-
vetkeztek az utóbbi idõben szinte mindennapossá vált ház-
kutatások sorában. A román bûnüldözõk ezúttal nem kevés-
bé tekintélyes szervezettel mûködtek együtt, mint az ameri-
kai Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI.

Gy. Z.

Kétes dicsõség: számos
helyen említi Magyaror-

szágot Anders Behring
Breivik, a 93 halálos áldoza-
tot követelõ norvégiai kettõs
merénylet tettese abban az
ezerötszáz oldalas angol
nyelvû írásban, amelyet az
oslói robbantás és a baloldali
ifjúsági nyári táborban vég-
hezvitt vérfürdõ elõtt töltött
föl az internetre. A doku-
mentum szerint a merénylõ
az elmúlt években többször
járt Magyarországon – hívta
fel a figyelmet egy BF79 ne-
vû blogger.

A cigányok „eredete”

A szövegben – amelyben
történelmi utalások kevered-
nek zavaros politikai propa-
gandával és annak a leírásá-
val, hogy miként készül a
merényletekre – Breivik azt
írja: magyarok is voltak azon
a 2002-es londoni összejöve-
telen, amelyen megalapítot-
ták az „Európai Katonai
Rend és Büntetõ Törvény-
szék – a Templomos Lova-
gok” nevû szervezetet. Cél-
juk a „megelõzõ háború Eu-
rópa kulturálisan marx-

ista/multikulturális rezsimjei
ellen” volt, hogy „visszaszo-
rítsuk, legyõzzük vagy meg-
gyengítsük a most folyó isz-
lám megszállást/gyarmatosí-
tást”.

A férfi szerint Európában
több tízmillióan rokonszen-
veznek ezekkel az eszmék-
kel, és több tízezren vannak
azok, akik készek harcolni „a
mi oldalunkon”. „Vannak hû
testvéreink Norvégiában és
szerte Európában” – írja,
majd fölsorol egy sereg or-
szágot, köztük Magyarorszá-
got is. A kelet-európai nacio-
nalista pártok címszó alatt
Magyarországról három
szervezetet sorol föl: a Ma-
gyar Igazság és Élet Pártját
(MIÉP), a Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalmat
(HVIM) és a Jobbikot.
Breivik azt írja: a bevándor-
lás elutasítása és az iszlámel-
lenesség nem központi prob-
léma a kelet-európai nacio-
nalista pártok számára, mert
az ezekbe az országokba irá-
nyuló bevándorlás „nagyon
korlátozott”. Ezek a pártok
inkább az EU-ellenességre,
az antiszemitizmusra vagy
más etnikai csoportok, fõleg
a cigányok elutasítására épí-
tenek – írja a férfi, aki szerint

saját országot kellene létre-
hozni az cigányok számára.
Úgy véli, a romák azoknak
az indiai rabszolgáknak a le-
származottai, akiket a mai
Pakisztán területérõl hurcol-
tak az Oszmán Birodalomba.

Az „ismeretlen” 
Hunyadi

A norvég férfi a dokumen-
tumban többször hivatkozik
a magyar történelemre, és
többször emlegeti Lukács
György marxista filozófust,
aki szerinte az olasz Antonio
Gramsci mellett a leginkább
hozzájárult az általa kulturá-
lis terrorizmusnak nevezett
nézetrendszerhez, és ezért az

egyik fõ ellenségként jelöli
meg. Breivik idézi Kertész
Imre Nobel-díjas írót is: „Az
a civilizáció, amely nem nyi-
latkoztatja ki egyértelmûen
az értékeit, vagy amelyik
hagyja elveszni ezeket az ér-
tékeket, a végsõ pusztulás, a
végelgyengülés útjára lép.” A
norvég férfi szerint Kertész
figyelmeztetése igencsak idõ-
szerû napjaink multikultural-
izmusában.

Breivik hosszan ír a közép-
kori török háborúkról,
és méltatja Hunyadi Jánost, a
„Magyarországon kívül jó-
formán ismeretlen” XV. szá-
zadi hadvezért, aki „valószí-
nûleg mindenki másnál töb-
bet tett a török hódítás meg-

akadályozásáért”. Mint írja,
Hunyadi lassította a muszlim
elõrenyomulást, és ezzel
megmentette Nyugat-Euró-
pát attól, hogy az iszlám
uralma alá kerüljön. „Tá-
gabb értelemben megmentet-
te az észak-amerikai és az
ausztráliai nyugati civilizáci-
ót is” – fejti ki. A norvég
hosszú történelmi fejtegetései
egyikében, a XVII. század
végi törökellenes harcoknál
többször említi Thököly Im-
re kuruc hadvezért.

A titokzatos „Peter”

Késõbb egy helyütt Cseh-
országgal együtt Magyaror-
szágot nevezi az európai

bûnszervezetek központjá-
nak. Azt írja: „Közép-Euró-
pa, de különösen a Cseh
Köztársaság és Magyaror-
szág a koordinációs, kommu-
nikációs és egyeztetési köz-
pontja azoknak a nagyon
erõs nemzetközi bûnszerve-
zeteknek, amelyeknek sike-
rült fõhadiszállást kialakíta-
niuk mûveleteikhez, és sike-
rült bejutniuk az Európai
Unió szívébe”. Breiviknek
egyébként nagyon rossz véle-
ménye van az EU-ról, ami
szerinte egy francia vállalko-
zás.

Irományában Breivik a
legjobb barátjaként emleget
egy bizonyos Petert, akit ma-
gyarként jellemez. Azt írja
róla, hogy a szülei a 60-as
években jöttek el „a marxista
Szovjetunióból”. „Ez a barát
mindent tud rólam, kivéve
azt, hogy részt veszek az el-
lenállásban” – utal a Páneu-
rópai Ellenállási Hálózat ne-
vû képzõdményre. Azt is rög-
zíti, hogy 2009 õszén Buda-
pesten ünnepelték barátja,
Peter 30. születésnapját. Ek-
kor járt másodszor Magyar-
országon. „Nagyon szeretem
azt az országot és az embere-
ket. A budai klubok elsõran-
gúak, kitûnõ az elektronikus
zenei szféra, a legjobbak kö-
zött van a világon. A magyar
lányok pokolian dögösek,
kár, hogy a küldetésem miatt
nem lehet tartós kapcsola-
tom” – írja az internetre fel-
töltött eszmefuttatásában
Breivik, aki írásának egy má-
sik részében La Valetta mel-
lett Budapestet nevezi ked-
venc városának. 

Magyar kapcsolata is volt a merénylõnek
Egy magyar származású fiatalembert
nevezett a legjobb barátjának Anders
Behring Breivik. Hosszú írásában a
norvégiai merénylõ többször emlegeti
a magyarokat: Hunyadi Jánost példa-
képként, Lukács György marxista filo-
zófust viszont eszmei ellenségként.

Utoya aprócska sziget az Oslofjordban, mindössze negyven kilométernyire a nor-
vég fõvárostól. A fotón jobbra alul látható a norvég szociáldemokrata fiatalok üdü-
lõtábora. A légi felvétel mindössze két nappal a támadás elõtt készült. „Utoya az if-
júságom paradicsoma volt, és most pokollá változott” – nyilatkozta Jens
Stoltenberg norvég miniszterelnök.. 

Stoltenberg: Utoya ifjúságom paradicsoma volt



Bizonyára sokunknak jelentett tartalmas
szórakozást néhány évvel ezelõtt Cristian
Nemescu több nemzetközi díjat besöprõ
filmje, a California Dreamin'. Azok számára,
akik elmulasztották megnézni, elmondom,
hogy a hazai valóságról gyilkos iróniával
szóló alkotás cselekménye abból a banális
ténybõl bomlik ki, hogy egy vidéki vasútál-
lomás szabálytisztelõ masinisztája több
napra feltartóztat egy, a volt jugoszláviai
hadszíntérre igyekvõ NATO-szerelvényt,
mert nincsenek rendben a vonatot kísérõ
papírok. Hiába volt konszenzus a nagypoli-
tikában, a diplomáciai erõfeszítések sokáig
megtörtek a vidéki állomásvezetõ mentali-
tásán – a szabál, az szabál.
Amikor arról értesültem, hogy egy fõvárosi

bíróságon valaki nem volt
rest átnyálazni az Erdélyi
Magyar Néppárt bejegy-
zési kérelméhez csatolt tá-
mogató aláírásokat, és
fennakadt a több mint gya-

nús, hamisítványnak
tetszõ szignókon, elõ-
ször arra gondoltam,
hogy íme, megvaló-
sult a film. Hiába a

legmagasabb szintû megegyezés Orbán
Viktor és Traian Bãsescu között az
RMDSZ szétverésérõl, akad egy vidéki ál-
lomásfõnöki allûrökkel megvert fõvárosi
bíró, aki azt mondja, hogy a szabál az már-
pedig szabál. Íme – gondoltam – nagyívû
nemzetstratégiák bukhatnak meg a hivatal-
noki kekeckedésen, és vil-
lámcsapásként nyilallt be-
lém a honféltõ aggodalom,
mi lesz, ha az állam re-
formja, a korrupcióellenes
harc is megbicsaklik majd
egy kockafejû tisztviselõ
jogkövetõ magatartásán. 
Vajon elképzelhetõ, hogy egy pecsét hiá-
nya, egy meghamisított aláírás miatt ne le-
gyen egykamarás parlamentünk, elússzanak
a megamegyéink, meghiúsuljon a levelezé-
ses szavazás egymillió kormánypárti voks-
sal kecsegtetõ álma? Még rágondolni is ret-
tenetes, hogy mi lesz ebben az országban,
ha egyesek komolyan veszik a törvényeket!
Aztán, ahogy jobban elemeztem a történte-
ket, kissé megnyugodtam. Lehet, hogy
nem is a magisztrátus vaskalapján tört meg
a minden huszadik magyar pártjának be-
jegyzése (körülbelül ennyire taksálható az

RMDSZ alternatíváinak támogatottsága).
Mi van akkor, ha ez volt az államfõi cél is?
Megfigyelendõ ugyanis, hogy az utóbbi idõ-
ben Traian Bãsescu mindent a soron követ-
kezõ helyhatósági és parlamenti választások
stratégiai céljának rendel alá, nevezetesen
annak, hogy a Szociál Liberális Szövetség

eredményét ötven százalék
alá szorítsa. Ezt a célt a
magyar érdekképviselet ki-
ütése a törvényhozásból
nem segítené, hiszen a par-
lamentbe be nem jutott pár-
tokra leadott szavazatok
visszaosztásából az USL

oroszlánrészt kapna, s lehet, hogy épp ezzel
lendülne át a bûvös határon. Az EMNP el-
nöki támogatásának miértje pedig épp az lett
volna, hogy a PDL megszabaduljon egyre
kényelmetlenebb útitársától, az RMDSZ-tõl.
Annyira rossz elemzõi mégsem lehetnek a
Cotroceni-i palotának, hogy ne tudják: az
EMNP nem tudja kiváltani az RMDSZ-t, ha
egy magyar szervezet bejut a parlamentbe,
akkor az csak az RMDSZ lehet (csak a Fi-
desz lehet olyan naiv, hogy ennek az ellenke-
zõjét gondolja, de a kétharmad olykor elho-
mályosítja a tisztánlátást). Következésképp,

az elnök inkább osztozna az RMDSZ-el –
amelyiket máris megpróbálja megszorongat-
ni és zsarolni, nehogy elcsángáljon –, mint-
sem hogy átadjon néhány százezer vissza-
osztott szavazatot az ellenzéknek. Ennek pe-
dig a legcélravezetõbb módja az, ha ellenfél
nélkül hagyja az RMDSZ-t…
Hogy ezért a Fidesz meg fog orrolni? Nos,
csak tegye, hiszen az elnökünk is haragszik
rá. A magyar EU-elnökség kizárólagos rá-
ciója román szempontból a schengeni csat-
lakozás elérése lett volna, ami nem sike-
rült. Az elnökségnek vége, akkor meg mi-
nek mosolyogjunk Budapestre?
Ami viszont különös: milyen készséggel
játszottak az elnök kezére a – meglehetõ-
sen rossz szóviccel – tusványosi tábornak
átkeresztelt rendezvény szervezõi. Egyrészt
nem hívták meg Bãsescut, ami – ismerve a
rendezvény jellegét és történetét – inkább a
magyar kormány udvariatlansága volt,
mint a politikailag súlytalan MIT-é. Más-
részt teret adtak egy olyan kisstílû provoká-
tornak, mint Csibi Barna. Ezek után az el-
nök joggal mondhatja, hogy nem kíván je-
len lenni a magyar irredentizmus táborá-
ban, és odakacsint az erdélyi román nacio-
nalista szavazókra. 

A köztársasági elnök és rendõrfõnök elhatározzák, hogy véget vet-
nek ennek a halálos becsületességnek. Az emberek is belefáradtak
már a Krisztusba. A rendõrfõnök elmegy a szállodába és felszólítja
Jézust, hogy hagyja el Franciaországot. Jézus engedelmeskedik.
A rendõrfõnök visszaszáll automobiljára. A fellélegzés diadalmas
szótagja tör ki belõle: – Ouff! A sofõr visszhangozta: ouff! (…) De
hirtelen mindketten nyugtalanul néztek hátra. Az óriási épületekbõl
és széles utcákból kiáradt és dagadva nõtt a visszhang: – Houff! (…)
Párizs, az ország, a világ minden zuga óriási zajban okádta ki
magából: – Houff!
A regény (…) az egységes evolúcióban lát feleletet a feltett: mi a
megváltás-ra.
Az ókor emberei derülten jártak az emberszabású alkalomistenek
között. Annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy könnyen megérthet-
ték egymást és barátkozhattak. A sok isten egy testetlen ideállá spiri-
tualizálódik. Megkezdõdik a testbe mártott lélek vergõdése: kifejteni
az élet maximális értékét, Krisztussá lenni.
Az eljövendõ kor: minden ember meg fogja találni Krisztust önma-
ga szerint (…) Nem lesz külön Krisztus és külön ember: Istenember
lesz minden ember. Mindenki eléri, megéli énjének maximumát. 
És ezek után kérdhetjük: igazán feltámadott? Hiszen ezek szerint az
ember teljes evolúciója éppen az isten halálát jelenti.
Charles Morice pedig, aki nagyon mûvelt és nagyon intelligens em-
ber, bizonyára tudja, hogy benne a Krisztus mennyit tanult valaki-
tõl, sõt eggyé békült vele: Nietzschével.

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

EMNP dreamin'
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Újabb forradalommal fenyegetõznek az elõjogaik
megnyirbálása ellen tiltakozó „okleveles forradal-
márok”, akik nem értenek egyet Emil Boc kor-
mányfõ kevés helyeselhetõ döntésének egyikével,
miszerint megvonnák eddig is méltatlanul kapott
járandóságaikat. Persze nem az 1989 decemberében
megsebesültekrõl, vagy elesettek hozzátartozóiról
van szó – õk hadd kapjanak legalább némi kárpót-
lást fizikai, lelki fájdalmaikért és pótolhatatlan
veszteségeikért. Bár a „régivágású forradalmár”,
mint például Petõfi, Bem apó vagy Kossuth aligha
várna bármiféle elismerést. Õk beérnék a dicsõség-
gel, hogy cselekvõ részesei lehettek egy történelmi
eseménynek. Feltételezni róluk, hogy forradalmár
igazolványt igényelnének akkora képtelenség lenne,
amelyen már csak maga a forradalmár igazolvány
léte tenne túl.
Igaz, a negyvennyolcasoktól eltérõen, kései utóda-
ik, a nyolcvankilencesek között csak elvétve akad
igazi forradalmár. Legtöbbje nem több kóklernél,
csalónál, aki kitalált mesével, légbõl kapott hõstet-
tel, vagy egyszerûen csak pénzért jutott az áhított
igazolvány birtokába, amelyeket annak idején Bebe
Ivanovici oly nagylelkûben, biancóban osztogatott
– no persze nem ingyen. De megérte fizetni érte,
hiszen a forradalmár státusz elnyerése egész életére
bebiztosította a pöcsétes papír tulajdonosát. 
1989 decemberében százezrek vonultak utcára – de
csak egynéhányukból lett flepnis forradalmár. A mi
nyolcvankilenceseinknél a legnagyobb paradoxon az,
hogy miközben azzal kérkednek, hogy megdöntötték
a kommunizmust, a legteljesebb mértékben átvették
annak minden rákfenéjét. A kommunista rendszer
volt az, amely úgyszintén privilégiumban részesítette
klientúráját, az illegalistákat, akik maguk is egész
életre szóló kivételezett jogokat kaptak. A mostani
forradalmárok az õ közvetlen leszármazottjaik. Nem
a forradalom tisztalelkû, nemes lovagjai õk, hanem
konjunktúralovag álforradalmárok, akik a rendszer-
váltást követõ, állandósult átmeneti idõszak szeny-
nyes hullámát meglovagolva rövid idõ alatt megmu-
tatták igazi lényüket és kétes hírû üzletemberré, maf-
fiózóvá, reformellenes politikussá váltak. 
Ezért is van az, hogy mára már teljesen magukra
maradtak. Senki sem tiszteli és még kevésbé szereti,

legfeljebb szánalmasnak vagy – ami
még rosszabb – egyszerûen nevet-

ségesnek tartja õket. A balkáni
forradalmár sorsa.
Mondják: a forradalom felfalja

gyermekeit. Ez azonban semmi-
ség ahhoz képest, ahogyan forra-
dalmáraink felfalták a forradal-
mat – és amekkora pusztítást

önmagukban tettek. 
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Ezek után az elnök 
joggal mondhatja, hogy
nem kíván jelen lenni a
magyar irredentizmus
táborában.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindannyian ugyanazon ég alatt élünk, de
nem mindannyiunk horizontja ugyanaz.”

Konrad Adenauer

A ragadozó típus 

Megjelent megváltó

A balkáni 
forradalmár

A nap címe. Az oslói szélsõséges gyilkos
Vlad Þepes rajongója. Evenimentul zilei

Magyarázat. Erre mondják, hogy leesett
az állunk, amikor megláttuk. Arról van
szó, hogy a norvég tömeggyilkos világhá-
lóra feltett tizenkét perces propaganda-
anyagában megjelenik a kegyetlen „ro-
mán” vajda is. (Az EVZ írja románnak,
Vlad Þepes havasalföldi fejedelem volt.)
Ugyanazon az oldalon a lap arról is ír,
hogy „Oroszország újból megtámadja
Traian Bãsescut, a norvégiai támadások
összefüggésében”. A szélsõjobboldali ve-
szélyrõl és a múlt kísérteteinek felébresz-
tésérõl van szó.

Egy régi államfõ. Rãzvan Theodorescu
interjúja az Adevãrulban nem csak azért
érdekes, mert – mint említettük – megál-
lapítja, hogy „a románok nem szeretik a
demokráciát”, hanem azért is, mert ár-
nyaltan vizsgálja I. Mihály király törté-
nelmi szerepét (ami meglehetõsen vegyes
volt, hiszen az ifjú uralkodó írta alá
1940-ben a Nemzeti Legionárius Állam
statuálását, majd – 1945-ben! – a cenzúra
bevezetésérõl rendelkezõ törvényt.
Theodorescu megállapítja: „Ha története-
sen, Isten õrizzen!, úgy adódik, hogy Ro-
mánia nagyon nagy válságba jut és közel
kerülünk a csõdhöz, elõfordulhat, hogy
politikailag az egyedüli képlet a királyság
valamilyen formája.” S még egy meglepõ
kijelentése: „A latin népeknél a diktatúra
olykor abszolút kötelezõ fejlõdési sza-
kasz, amelyen át kell menniük.” 

És a jelenlegi. Cristian Tudor Popescu
megsemmisítõ ítélete Traian Bãsescuról a
Gândul honlapján: „Az erõt és a ravaszsá-
got tekintélynek vélték. Ez volt a legna-
gyobb tévedése azoknak, akik kétszer is
megszavazták T. Bãsescut és megszavaz-
nák a végtelenségig. T. Bãsescu egy kül-
városi csavargó, egy ravaszdi hajós. (…)
Románia élén hat éve egy bandavezér áll,
nem egy elnök. Éppen ezért rossz kérdés
az, hogy valóban EU-ország vagyunk-e; a
helyes kérdés: ország vagyunk-e?, és a vá-
lasz: nem, egy városnegyed. Románia
egy városrésszé vált. Vagyis olyan hellyé,
ahol csak két erkölcsi csoport létezik: a
smekkereké és a balekoké.”

Bogdán Tibor



Antal Erika

Lefényképezik a szemé-
lyi iratokkal kórházba

kerülõ nõket a marosvásár-
helyi megyei kórház szülé-
szetén – az intézkedést elté-
rõen magyarázzák a helyi il-
letékesek. A dokumentáció
azonban vélhetõen azt a célt
szolgálja, hogy csökkentsék
az anyák által a szülészeten
hagyott gyerekek számát, a
lefényképezett nõk ugyanis
attól tartanak, portréjuk
alapján nyomukra bukkan-
nak az illetékesek. 

Gyermekek 
a hízlaldában

Schwarz László, az intéz-
mény orvos igazgatója la-
punk megkeresésére cáfolta
ezt a verziót. „Azokat az
anyákat fényképezzük le,
akiknek a személyi adatai
nem megbízhatók, nem
pontosak. Ez már egy jó
ideje, egy-két éve fennaka-
dások nélkül mûködõ mód-
szer. A fotózással nem azt
akarjuk megakadályozni,
hogy elhagyják a gyerme-
ket, hanem azt szeretnénk
elérni, hogy ne szülessenek
legális identitás nélküli
gyermekek, vagyis tudjuk
azonosítani az újszülöttet,
tudjuk, kik a szülei, vagy
legalábbis az anyjuk, és
ezeknek az információknak

az ismeretében kerüljenek a
szociális rendszerbe” –
mondta a szekelyhon.ro-nak
az illetékes. 

Szabó Béla nõgyógyász, a
megyei kórház szülészeti és
nõgyógyászati osztályának
vezetõje elismerte, hogy
évek óta lefotózzák azokat a
nõket, akik személyi igazol-
vány nélkül érkeznek szül-
ni, de ezt az eljárást az érin-
tett „normális dolognak”
nevezte: így veszik nyilván-
tartásba azt, aki  másképp
nem tudja igazolni magát.
Az érintettnek nyilatkoznia
kell arról is, hogy miért nin-
csenek személyi okmányai,
ha teljesen írástudatlan, ak-
kor az ujjlenyomatával hite-
lesíti a dokumentumot. 

Az osztályvezetõ fõorvos
azonban cáfolta, hogy sok
lenne a gyermekelhagyás az
osztályon. „Gyakori vi-
szont, hogy a koraszülött
csecsemõket a nõk hónapo-
kig a koraszülött osztályon
hagyják, a betegek között
népszerû nevén a hízlaldá-
ban, és csak akkor mennek
érte, ha a baba eléri a haza-
engedéshez elégséges súlyt.
Általában azok a nõk járnak
el így, akik otthon több gye-
reket nevelnek, vidéken él-
nek, és nem áll módjukban
gyakran látogatni a koraszü-
lött csecsemõt” – részletezte
lapunknak az orvos. 2010-
ben 19 újszülött, az idei elsõ

évharmadban pedig öt cse-
csemõ maradt a marosvá-
sárhelyi klinikán. 

Szegregált kórtermek

Az érvényes jogszabály-
ok értelmében senki sem
kötelezhetõ arra, hogy
gyermekét hazavigye: ha a
szülõi státuszáról lemond,
akkor a gyermekrõl az ál-
lam gondoskodik tovább.
Az Új Magyar Szó által meg-
kérdezett anyák többsége
ellentmondásosan nyilatko-
zott a marosvásárhelyi nõ-
gyógyászati és szülészeti
klinikán folyó ellátás jelle-
gérõl, de abban mindenki

egyetértett, szakmailag a
csecsemõ- és a koraszülött-
gondozás rendkívül magas
színvonalú. 

„Számomra az volt a leg-
feltûnõbb, hogy a kórház-
ban szegregált kórtermek
vannak. Külön fektetik a ro-
ma és a nem roma nõket, a
személyzet arra hivatkozik,
hogy ezt maguk a befekvõ
anyák kérik így – foglalta
össze tapasztalatait egy
nemrégiben kislányt szült
Maros megyei anya. – En-
gem azért helyeztek elõször
a romák közé, mert más
kórteremben nem volt hely,
de amint ürült ágy a fehérek
között, át akartak helyezni.

Rendkívül kényelmetlennek
és embertelennek éreztem,
nyomatékosan kellett kér-
nem, hogy hagyjanak az
eredeti helyemen”. A négy-
gyermekes anya azt is el-
mondta: gyakori, hogy a ci-
gányokat tegezik és a ro-
mán, illetve magyar nõktõl
eltérõ hangnemben beszél-
nek velük. „Elsõsorban az
ápoló személyzet részérõl
éreztem hátrányos megkü-
lönböztetést, de hozzá kell
tennem, hogy a csecsemõk
ellátását az anyák nemzeti-
ségétõl függetlenül mara-
déktalanul biztosították” –
árulta el a lapunknak nyilat-
kozó nõ.

Lemondani könnyû

Lapunk megkeresett egy
olyan fiatal nõt is, aki tavaly,
rögtön szülés után elhagyta
a kórházat, csecsemõjérõl
pedig lemondott. Az anya,
aki három éves gyerekét
egyedül neveli, úgy fogalma-
zott: döntését tiszteletben
tartotta a kórház személyze-
te. „Nem az jelentett gon-
dot, hogy a gyerekrõl le-
mondjak, mert megértették,
hogy olyanok a családi és
lakhatási körülményeink,
hogy nem tudok gondoskod-
ni a gyerekrõl. Azt azonban,
hogy szülés után néhány
órával elhagyjam a kórhá-
zat, nem akarták megenged-
ni. Délelõtt szültem, és csak
este 7 körül tudtam eljönni.
Eddig tartott, amíg minden-
féle papírt aláírtam” – ma-
gyarázta a rendkívül nehéz
körülmények között élõ nõ. 

Csiszár Emese lelki gon-
dozó – aki válságban lévõ
nõk ellátását is biztosítja –
úgy látja, a szülészeten dol-
gozók és a szociális intéz-
mények között hiányzik az
összekötõ kapocs. „Amikor
kilép egy nõ a szülészet ka-
puján, nem tudni, hova viszi
a csecsemõjét. Ha lemond a
gyerekérõl, senki sem vizs-
gálja, milyen támogatásra,
esetleg védelemre lenne
szüksége” – fogalmazott a
szakértõ. 

Csak ideiglenesen hagyják a koraszülötteket a „hízlaldában”

Nehéz szülés: anyák lencsevégen

Hírösszefoglaló

Bûnrészességgel vádol-
ják Mészáros József

gyergyóalfalvi lakost a Csa-
la Zsolt-ügyben, a fõügyész-
ség által kiadott közlemény
szerint tettestársa volt a
gyergyóalfalvi alpolgármes-
tert meggyilkoló Lõrincz
Róbertnek. A nyomozás ed-
digi adatai szerint Mészáros
József volt az, aki a bûncse-
lekmény napján Gyergyó-
alfaluból Borzontra vitte
autójával a gyilkosság elkö-
vetésével gyanúsított Lõ-
rincz Róbertet. A most le-

tartóztatott férfit már ko-
rábban is kihallgatták a
nyomozók, de a bûnrészes-
ség gyanúja csak mostanra
vált annyira megalapozottá,
hogy elõzetes letartóztatása
indokolt legyen. Az elõze-
tes letartóztatásról a Hargi-
ta Megyei Törvényszék
döntött. A nyomozók a gya-
núsítottak vallomásai alap-
ján derítettek fényt arra,
hogy a gyilkos fegyvert elõ-
ször a két gyanúsított rejtet-
te el egy, a Lõrincz Róbert
tulajdonában lévõ telken. A
fegyvert késõbb Lõrincz
egyedül kiásta és újra elrej-

tette, egy a lakásához köze-
lebb esõ telken. A bûnjelet
az õ vallomása alapján ta-
lálták meg a nyomozók,
akik tovább folytatják a még
mindig számos kérdést fel-
vetõ nyomozást. 

Csala Zsolt gyergyóal-
falusi alpolgármestert ápri-
lis 22-én gyilkolták meg, az
eddigi feltételezések szerint
a bûncselekménynek szexu-
ális és anyagi indítékai vol-
tak. Lõrincz Róbert koráb-
ban úgy fogalmazott vallo-
másában: a gyergyói alpol-
gármester „szexuálisan mo-
lesztálta”. 

Csala-gyilkosság: több tettes?

Munkatársunktól

Újabb vészjelzést adott
ki az Országos Meteoro-

lógiai Intézet tegnap, ma es-
tig érvényben marad a vihar-
riasztás. Az ország 16 me-
gyéjében várható nagy
mennyiségû csapadék, több
helyen jégverésre, villámlás-
ra kell számítani. Temes,
Krassó-Szörény, Hunyad,
Gorj és Mehedinþi megyék-
ben a hétvégi heves áradá-
sok miatt már jelentõsen
megnõtt a folyók vízszintje,
több helyen az is gondot
okoz, hogy a nagy mennyi-
ségû csapadék alámosta az
utakat. Vízátfolyások, föld-
csuszamlások nehezítik a
közlekedést az ország nyu-
gati térségében. Jelentõsen
megnõtt a Bega, a Temes, a
Borzsova, a Néra vízhoza-
ma, és áradást jelentettek a
Zsil felsõ folyásáról is. Az
Országos Meteorológiai In-
tézet közleménye szerint a
következõ napokban külö-
nösen próbára teszi az idõjá-
rás a frontérzékenyek szer-
vezetét, az esõzések szünete-
iben fulladt, párás lesz a le-
vegõ. Viszonylag kiegyensú-
lyozott lesz az idõ az ország
déli megyéiben, itt hosszabb
ideig zavartalan lesz a nap-
sütés.  A tenger hõmérsékle-
te egy fokkal alacsonyabb a
romániai partszakaszokon,
mint Bulgáriában.

ÚMSZ

Hét elítélt verekedett
össze tegnap reggel a

ploieºti-i büntetés-végrehajtá-
si intézetben, a sérülteket a
helyi kórház sürgõsségi osz-
tályán látták el. Egy ember
szorul hosszabb kórházi ápo-
lásra, a többieket járóbeteg-
rendelésen látták el: az érin-
tettek szúrt és vágott sebeket
szenvedtek. A verekedés mi-
att életbe léptek a  börtön
rendkívüli biztonsági rendel-
kezései, a börtönõrök hosz-
szas dulakodás után tudták
megakadályozni, hogy a
konfliktus ne terjedjen át a
többi elítéltre. Többeket meg-
motoztak, a verekedésben
résztvevõket elkülönítették.

Bár a ploieºti-i büntetés-
végrehajtási intézetben jelen-
leg is folyik a történtek vizs-
gálata, az ügy kivizsgálását
folytató illetékesek közlemé-
nye szerint nem hirtelen ki-
pattanó konfliktus mérgese-
dett el, egy régebbi bandahá-
ború következménye volt a

tegnapi összecsapás. A vere-
kedõk elõre megtervezték a
támadást, és akkor csaptak
le áldozataikra, amikor
azok napi sétára indultak a
börtön udvarára. Az õrök
attól tartanak, további leszá-
molások lesznek Ploieºti-en,
ezért a következõ idõszak-
ban megfigyelés alatt tartják
azokat, akik a szembenálló
bandák tagjai, illetve akiket
atrocitások fenyegethetnek.
A verekedõ közül négy elkö-
vetõt gyilkosság miatt ítél-
tek életfogytiglan börtön-
büntetésre, hárman lopásért
ültek börtönbe.  Az elítéltek
naponta lehetõséget kaptak
arra, hogy elhagyják cellái-
kat, szabadidõs, illetve reha-
bilitációs programokban ve-
gyenek részt. A tervek sze-
rint a következõ idõszakban
szigorítják a rabok fogva tar-
tásának körülményeit, foko-
zottan ellenõrzik az elítéltek
egymás közötti kommuni-
kációját, és a hozzátarto-
zókkal fenntartott kapcsola-
taikat is. 

Börtönbalhé Ploieºti-en

Kovács Zsolt

Bõvítette szolgáltatásai
körét a sepsiszentgyörgyi

Dr. Fogolyán Kristóf me-
gyei kórház, így szeretnék
visszacsalogatni azokat a be-
tegeket, akik eddig egyetemi
központokban vagy külföld-
ön kezeltették magukat –
tájékoztatott András-Nagy
Róbert. A sepsiszentgyörgyi
megyei kórház fõigazgatója
tegnap elmondta: sikerült
két éves szerzõdést kötni az
egészségbiztosítóval, és az
országos tendenciával ellen-
tétben elérték azt, hogy az
elmúlt évhez képest több be-
teg kezelését térítse meg a
pénzintézet. A sepsiszent-
györgyi kórház számára

ezentúl havonta 1802 beteg
ápolását fizeti ki az egész-
ségbiztosító, ami havi ötven
ápolttal több, mint tavaly.
András-Nagy Róbert hoz-
záfûzte: sikerült szerzõdést
kötniük a az egészségbizto-
sítóval a radiológia mûköd-
tetésére is, így havi 14 500
lejt költhetnek a járóbetegek
vizsgálatára. Ez jelentõs elõ-
relépést jelent, mert eddig
ezért fizetniük kellett a bete-
geknek ezért az ellátásért. 

Antal Álmostól, a kórház
orvosigazgatójától megtud-
tuk: elindították a fertõzõ
járóbeteg-rendelõt és a má-
sodik neurológiai rendelõt
is. A kórház orvosigazgató-
ja elmondta, most már a
kórház felszereltségén és az

orvosok szakértelmén mú-
lik, hogy a betegek ne más
intézményeket keressenek
fel problémájukkal. A tervek
szerint korszerûsítik a sepsi-
szentgyörgyi megyei kórház
informatikai rendszerét is,
ennek érdekében 5,8 millió
lejes uniós pályázatot nyúj-
tottak be. A fejlesztés révén
valamennyi osztályt korsze-
rû számítógépekkel szerel-
nek fel, és az így kialakított
rendszer lehetõvé teszi,
hogy elektronikus formában
követhetõ legyen a betegek
kórtörténete. Kiépítették az
egész kórházat lefödõ tele-
fonhálózatot is, amely révén
a bent fekvõ betegeket köny-
nyebben elérhetik a hozzá-
tartozók. 

Betegbarát megyei kórház
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Viharok az

ország tizenhat

megyéjében

A verekedés miatt szigorítják a rabok fogvatartásának körülményeit
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Kútba esett a Petrom ál-
lami részvényeinek rég-

óta várt eladása, amelyet so-
kan „az évtized román bör-
zei tranzakciójának” is ne-
veztek: az áruba bocsátott
9,8 százalékos csomagnak
kiszivárgott információk
szerint még fele sem kelt el.
A gazdasági minisztérium
korábban leszögezte: az
ajánlatot akkor tartja sike-
resnek, ha a papíroknak leg-
alább 80 százaléka gazdára
talál a részvényenkénti leg-
kevesebb 0,37 lejes ár mel-
lett, ellenkezõ esetben visz-
szavonul a tranzakciótól, és
késõbbi idõpontra halasztja
a börzére vitelt.

Sosemvolt milliók

A Ziarul Financiarnak nyi-
latkozó tõkepiaci szakembe-
rek egyetértenek abban,
hogy a kudarcért az adásvé-
tellel megbízott Renaissance

Capital orosz alapkezelõ
okolható. Másrészt a tranz-
akcióban érintett állami

szervek is – a privatizációs
bizottság tagjait beleértve –
teljesen elzárkóznak a nyi-
latkozattételtõl az ügyben.
Emil Boc miniszterelnök a
kereskedelmi tévében adott
interjúban kitért a témában
feltett kérdések elõl, mind-
össze annyit jegyzett meg:
Románia nincs abban az el-
keseredett helyzetben, hogy
bármi áron megváljon az
olajtársaságban levõ része-
sedésétõl. Mint korábban
beszámoltunk róla, ha az

üzlet létrejön, a szaktárca
által megszabott minimális
ár mellett is közel félmilliár-
dot, 490 millió eurót hozha-
tott volna az államkasszába,
de a részvényekért kapott
maximális ár 610 millió
eurós bevételt biztosított
volna.

Rosszkor és drágán?

Az államot már korábban
sok kritika érte amiatt, hogy
nem tesz meg mindent an-

nak érdekében, hogy a
tranzakció lehetõségérõl
belföldön és külföldön, kis-
és nagybefektetõi körökben
egyaránt jól értesüljenek –
ennek ellenére a megfigye-
lõk máig nem tudtak egyér-
telmû magyarázatot találni
arra, mi is húzódhatott meg
a kormány Petrom-ügyek-
ben tanúsított visszafogott-
sága mögött.

„Az elõkészületeket látva
jogosan merül fel a gyanú,
hogy az állam részvényel-

adási szándéka nem volt tel-
jesen õszinte. Az idõpont ki-
választása és az, hogy nem
indítottak idõben megfelelõ
figyelemfelkeltõ kampányt a
tranzakció népszerûsítésére,
sokakban azt a képzetet kel-
ti, hogy a Petrom-ügyhöz
kettõs hozzáállása van a ro-
mán államnak: nem igazán
szeretné eladni, de ha már a
Nemzetközi Valutaalap
kikényszerítette, akkor meg-
próbálta rossz idõben, ma-
gas áron, nem megfelelõen
elõkészítve értékesíteni” –
mondta el felvetésünkre
Colþea Tibor közgazdász.

A szakember ugyanakkor
nem zárta ki annak lehetõ-
ségét sem, hogy a konjunk-
túra gáncsolta el a Petrom-
ügyet, nem titok ugyanis,
hogy a befektetõi érdeklõ-
dés Kelet-Közép-Európa
iránt jelenleg nagyon cse-
kély. 

Kérdésünkre, hogy az
ügylet elodázásának milyen
hatásai lehetnek, Colþea el-
mondta, ez inkább negatí-
van befolyásolhatja az eljö-
vendõ állami tranzakciókat
és a részvények árfolyamát.
„Az állam privatizálandó
cégeinek listáján további
vállalatok vannak, ezek sor-
sát megbélyegezheti az, ha
üzleti körökben elterjed a
Petrom-ügy mostani kime-
netele” – mutatott rá a köz-
gazdász. 

Kecskére bízták a Petrom-adásvételt? A kudarcért a rossz szervezés és a konjunktúra egyaránt felelõs

Kútba esett a Petrom-ügylet

A BRD 600 és 60 ezer lej
közötti értékben nyújtandó
hiteleit hat hónap és hét év
közötti futamidõre lehet
igényelni. Azok számára,
akik gépkocsit vásárolná-
nak, autóhitel áll rendelke-
zésre – az ajánlat keretén
belül új és alkalmi gépko-
csik vételére nyílik lehetõ-
ség. Új autó vásárlása ese-
tén 165 ezer lejig terjedõ
hitelt lehet igényelni, alkal-
mi jármûvek esetén pedig
100 ezer lej a kölcsön felsõ
határa. Az ügyféllel kötött
közös megállapodás függ-
vényében az összeg hat hó-
naptól hét évig terjedõ idõ-
szakban fizethetõ vissza.

A kölcsönnek 7,5 száza-
lékos fix éves kamata van,
a hitelnyújtási elemzésre
viszont nem számolnak fel
pluszköltségeket.

Fontos tudnivaló, hogy a
fizetésbõl és nyugdíjból
származó bevételek mellett
a bank figyelembe veszi a
bérbeadásból, osztalékból,
független tevékenységbõl,
szerzõi jogdíjakból szár-
mazó bevételeket, vala-
mint banki betétekbõl vagy
kamatokból származó jö-
vedelmeket  is. A saját be-
vételeken túl a hitelnyújtá-

si elemzéshez elfogadnak
még három „kölcsöntár-
sat” is, aki lehet az igénylõ
férje, felesége vagy negyed-
fokú rokonságig elmenõen
családtagja.

Legalább 400 lejes havi
jövedelemmel kell hogy
rendelkezzen az az igény-
lõ, aki a kölcsönt személyi
javak vásárlására kívánja
fordítani, és havi 500 lejjel
az, aki gépkocsit vásárolna.

Ezenkívül elõnyökkel jár
az, ha az ügyfél a BRD
egyéb termékeit és szolgál-
tatásait is igénybe veszi.
Így az, akinek a BRD-hez
érkeznek jövedelmei és a
bank más termékeit is
használja, 10 százalékos
kedvezményben részesül.

Ami az effektív éves ka-
matot illeti, ez 13,02 szá-
zalék egy 13 ezer lejes, sze-
mélyi javakra fordított hitel
esetében és 11,09 százalék
egy 22 500 lejes autó eseté-
ben – mindkét hitelt hét-
éves futamidõre számolva.

Részletes információk
kérhetõk a BRD-Groupe
Société Générale összes
bankfiókjánál, a www.brd.ro
honlapon vagy a 0800
803803-as telefonszámon. 

(X)

Hírösszefoglaló

Románia kilábalt a re-
cesszióból, és folytatni

fogja a reformokat, mivel
még mindig nem érkezett
el a pezsgõvel való ünnep-
lésnek az ideje – fogalma-
zott Emil Boc miniszterel-
nök tegnap, miután hivata-
lában fogadta a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF), az
Európai Bizottság és a Vi-
lágbank küldöttségének
képviselõit. A megbeszélé-
sen – amelynek egy része a
kormányfõ kérésére a sajtó
nyilvánossága elõtt zajlott

– Gheorghe Ialomiþianu
pénzügyminiszter is részt
vett.  

A miniszterelnök hang-
súlyozta, jelenleg a kormá-
nya elõtt álló legnagyobb
kihívás az, hogy a populiz-
mus kísértésének ellenállva
„ne rohanjon elõre”, és to-
vábbra is elõvigyázatos
maradjon. „Tanulnunk kell
a 2008-ban elkövetett hibá-
inkból, és meg kell szilárdí-
tanunk a gazdasági növeke-
dést” – figyelmeztetett Boc.
Jeffrey Franks, az IMF kül-
döttségének vezetõje bizto-
sította a miniszterelnököt,

hogy a washingtoni pénz-
intézet értékeli a bukaresti
kormány reformigyekeze-
tét.

A tárgyalásokat pozití-
van befolyásolta, hogy a
Pénzügyminisztérium ada-
tai szerint a költségvetési
hiány júniusban alulma-

radt a Nemzetközi Valu-
taalap által megengedett
értékhez képest. A tegnap
közzétett mutatók szerint a
bruttó hazai termék (GDP)
2,07 százalékát kitevõ defi-
cit 11,3 milliárd lejt tett ki
– 0,7 milliárddal keveseb-
bet, mint a valutaalapi
megállapodásban megen-
gedett 12 milliárd lejes kü-
szöbérték. Ebben nagy sze-
repet játszott az áruforgal-
mi adó (TVA), az illetékek
és a tõkebeáramlás révén
elért – tavalyhoz képest 9,6
százalékos – bevételi több-
let. 

Boc: pezsgõ helyett józanság
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Hajszálnyival jobbnak
látja Románia ez évi

gazdasági kilátásait az Eu-
rópai Újjáépítési és Fejlesz-
tési Bank: a legfrissebb

elemzés szerint ugyanis 1,9
százalékos növekedés vár-
ható az eddigi 1,8 százalék
helyett. Habár a pénzintéze-

ti elemzés optimistább ered-
ményre jut a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) és az Eu-
rópai Bizottság által prog-
nosztizált 1,5 százaléknál,
még ez a pozitív változás
sem tudja elkendõzni, hogy
növekedés tekintetében Ro-
mánia utolsó elõtti helyen
áll azon 29 ország rangsorá-
ban, amelyekben az EBRD
mûködik – Bukarestnek csu-
pán az 1,1 százalékos gaz-
dasági emelkedéssel kecseg-
tetõ Horvátországot sikerült
leköröznie.

„Két év negatív gazdasági
mutatóit követõen most vég-
re Romániában is mutatkoz-
nak a talpra állás jelei, idén

szerény gazdasági fejlõdésre
lehet számítani. Jelentõsen
növekedik az export, az ipa-
ri termelés májusban hét
százalékkal ugrott meg, rá-
adásul az építõipari szektor
is kezd magához térni” – ol-
vasható a banki elemzésben,
amely ugyanakkor arra is fi-
gyelmeztet, hogy negatív
hozadékai is lehetnek a kor-
mány által a nemzetközi hi-
telezõkkel összhangban ki-
dolgozott megszorítási cso-
magnak. „Habár fiskális
szempontból jelentõsen
csökkenni fog az ország sé-
rülékenysége, visszaeshet a
belföldi kereslet“ – állítja a
tanulmány.

Az EBRD-vel megegyezõ
megállapításra jutottak az
Európai Gazdaságkutató
Központ (ZEW) és az Erste
Bank elemzõi is – legfris-
sebb tanulmányukból azon-
ban az derül ki, hogy az el-
következõ fél évben Romá-
nia növekedési kilátásai a
legígéretesebbek a kelet-kö-
zép-európai régióban. 

Felível a román gazdaság?

Különleges BRD-ajánlat
a fogyasztási hitelekre
A Román Fejlesztési Banknál (BRD) október végéig
kedvezményes áron juthatnak hitelhez mindazok, akik
személyes javak vagy autóvásárlás céljából folyamod-
nának banki kölcsönhöz.

hitelnyújtási

költség 

ZÉRÓ

hitel mindenre,

amire csak 

akarod

kisebb 

kamat

egyre 

egyszerûbb

Röviden

Könnyített behajtás

Az Európai Bizottság meg
akarja könnyíteni az európai
vállalatoknak a külföldi
adósságok behajtását azzal,
hogy egyszerûsítené a pana-
szosok jogorvoslati procedú-
ráját, és lehetõvé tenné a
bankszámlák zárolását is –
írta a Handelsblattra hivat-
kozva a vg.hu. Jelenleg a ha-
tárokon átnyúló követelések
60 százalékát azért nem
hajtják be, mert a vállalatok
az átláthatatlan, hosszadal-
mas és drága jogvitáktól tar-
tanak. Acégek éves forgal-
muknak így mintegy 2,6 szá-
zalékát vesztik el.

Okafogyott minõsítés?

A szakértõi felmérésekrõl
szóló szerzõdések felbontá-
sával fenyegette meg Görög-
ország a nemzetközi hitelmi-
nõsítõket. Athén úgy érvelt,
mivel az ország még néhány
évig biztosan nem fog állami
kötvényeket kibocsátani,
nem tart igényt a befektetõi
házak ítéletére és felmond-
hatja elõfizetését e szolgálta-
tásra – írja a zf.ro
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Sipos M. Zoltán

Liszt Ferencre összpon-
tosít a 2011–2012-es

évadban a Kolozsvári Ma-
gyar Opera, tudtuk meg Szép
Gyulától. „Habár a Kolozs-
vári Magyar Opera kimon-
dottan operával, operettel
foglalkozik és ezért Liszt Fe-
renc munkássága nem feltét-
lenül tartozik bele az intéz-
mény repertoárjába, de az
egyetlen állami magyar zenei
intézményként kötelessé-
günk felvállalni ezt a hagya-
tékot és a közönség elé tárni”
– nyilatkozta lapunknak az
intézmény vezetõje. Elmon-
dása szerint októberben több
Liszt-elõadást is végighall-
gathat a Magyar Operában a
kolozsvári közönség. Októ-
ber 22-én, a zeneszerzõ szü-
letésnapján Liszt emlékpla-
kettet lepleznek le a kincses
városban, az egykori Redut
épületének falán. „Emellett

feltétlenül meg kell említeni,
hogy a jövõ évadban társula-
tunk részt vesz a craiovai
operafesztiválon, ami azért is
nagyon fontos számunkra,
mert a Kolozsvári Magyar
Opera társulata nem lépte át
a Kárpátokat egyetlen mû-
sorral sem” – tette hozzá
Szép Gyula.

A 2010–2011-es operaházi
évaddal kapcsolatban az in-
tézményvezetõ lapunk érdek-
lõdésére kifejtette: minõségi-
nek és sikeresnek ítéli azt,
hogy az opera repertoárjá-
ban közel harminc elõadás
szerepelt, és talán ennek is
betudható, hogy „idén töb-
ben látogatták az opera elõ-
adásait, mint az elõzõ éva-
dokban”.  „Nagyon sûrû éva-
dot zártunk. Ezzel együtt
újabb sikereket könyvelhet el
magának a Kolozsvári Ma-
gyar Opera. Az évad elején
bemutatott Venczel–Mo-
ravecz musical, az Ali Baba és

vAgy negyven rabló nagy nép-
szerûségnek örvendett, ös-
szesen tíz alkalommal ját-
szotta a társulat, mindannyi-
szor telt ház elõtt” – nyilat-
kozta lapunknak Szép Gyu-
la, hangsúlyozva, hogy az
idei évad egyik legsikeresebb
elõadásának a Venczel Pé-
ter–Moravetz Levente szer-
zõpáros musicalje tekinthetõ.
Hozzátette: szintén nagy si-

kernek örvendtek ugyanak-
kor azok az Erkel-operák is,
amelyeket az Erkel év kap-
csán mutattak be. „Az Erkel-
év egyik fontos célkitûzése
az volt, hogy a fiatal generá-
cióhoz közelebb vigyük az
opera mûfaját” – fogalma-
zott az intézményvezetõ, aki
az idei évad közönségszáma-
ival is elégedett. „Sikeresen
újraindítottuk a közel tíz éve

nem mûködõ bérletrendszert
és nagyon sok fiatal kezdett
ennek is köszönhetõen ope-
rába járni. Bár még bõven
van tennivaló ezen a téren,
ugyanis Kolozsváron közel
tízezer magyar egyetemista
tanul, de nagy részük még
nem járt operában, sõt még
színházban sem” – fogalma-
zott lapunknak az opera
igazgatója. 

„Lisztes” lesz az operaév
Liszt-évre és a craiovai operafesztiválra készül a jövõ évadban a kolozsvári opera

Röviden

Grafikai kiállítás 
a Quadro Galériában

Válogatás a kolozsvári grafi-
kából. 1960-1980 címmel
nyílik kiállítás a kolozsvá-
ri Quado Galériában júli-
us 27-én 18 órakor. A kiál-
lítást Szilágyi Júlia író,
irodalomkritikus nyitja
meg. A hatvanas-hetvenes
években a kolozsvári mû-
vészeti élet egyik legjelen-
tõsebb, formaújító mûfaja
a grafika volt ugyanis szá-
mos alkotó a grafikában
fedezte fel a szocialista re-
alizmus formai és temati-
kai megkötéseibõl kiveze-
tõ utat. 

Barabási a Maros 
Mûvészegyüttes vezetõje

Augusztus elsejétõl Bara-
bási Attila lehet a Maros
Mûvészegyüttes igazgató-
ja, amennyiben kinevezé-
sét csütörtökön jóváhagyja
a Maros Megyei Tanács
csütörtöki ülésén – írja a
szekelyhon.ro. Barabási At-
tila kinevezett igazgató-
ként már decembertõl irá-
nyítja az intézményt, miu-
tán az elõzõ igazgató, Iosif
Boantã egészségügyi álla-
pota miatt nyugdíjba vo-
nult. A tisztségre Barabási
mellett Leontina Pop és
Ioan ªopterean is pályá-
zott. 

Hírösszefoglaló

„Nincs romániai vagy er-
délyi magyar költõ, csak

magyar költõ van” – hangsú-
lyozta Kányádi Sándor Kos-
suth-díjas költõ a Kapolcson
és környékén szervezett Mû-
vészetek Völgyében. A Nagy-
galambfalván született költõ
a kulturális és összmûvészeti
fesztiválon a Magyar Írószö-
vetség udvarában beszélgetett
Pécsi Györgyi kritikussal. El-
mondta, hogy õ már 1967-
ben Bécsben úgy beszélt a ro-

mániai magyar költészetrõl,
mint „a magyar költészet fá-
jának romániai ágáról”. A
költõ úgy fogalmazott: „a fa
nem tehet a kerítésrõl, s a
gyökerei és a lombjai azon át-
húzódnak, átnyúlnak, de egy
gyökérzetrõl és törzsrõl van
szó”. Hangsúlyozta: „Hál’ is-
tennek már elértük azt, hogy
a kolozsvári vagy csíkszere-
dai költõ sem hátrányosabb
helyzetû, mint a szegedi vagy
debreceni” – mondta
Kányádi Sándor, aki szerint
az a költõ, akinek a halála

után 150 évvel is mondják a
verseit. A költõ beszélt a mû-
fordításról is, hangsúlyozva: a
világirodalom egyes versei-
nek húszféle magyar fordítá-
sa is van, s szerinte Rainer
Maria Rilke egyik-másik ver-
se „már jobban hasonlít a for-
dító Kosztolányi Dezsõ lírá-
jára, mint Rilkéére”. A Kos-
suth-díjas költõ a múlt század
elején élt román pályatársát,
Tudor Arghezit idézte, aki
azt mondta: „a vers egy olyan
lakat a nyelven, amelyhez
nem biztos, hogy egy másik
nyelven kulcsot lehet találni”.
„Ezt már én teszem hozzá –
mondta Kányádi Sándor –,
álkulccsal pedig hiába próbál-
kozik valaki.” Szerinte, ha
már „hetvenszázalékos hatás-
fokkal” le tudnak fordítani
egy verset, az „több mint in-
formáció, azt már lehet költé-
szetnek is nevezni”. Az erdé-
lyi születésû költõ hangsú-
lyozta: õ abban nõtt fel, hogy
a román és a magyar paraszt
összetartott. Mint mondta:
ha elpusztult a magyar pa-
raszt tehene, akkor azt mond-
ta neki a román szomszédja,
hogy hordja tõle a tejet addig,
amíg újra tehene nem lesz.
Amikor viszont elpusztult a
román paraszt lova, akkor azt
mondta neki a magyar szom-
széd: felszántom a földedet
addig, amíg új lóra szert nem
teszel. „Akkor leszünk Euró-
pában igazán otthon, ha így
gondolkozunk, ha egymáson
segítünk” – szögezte le
Kányádi Sándor. 

Kapolcsi Mûvészetek Völgye: 
összefogásra buzdít Kányádi

A Kolozsvári Magyar Opera legnépszerûbb elõadása az idei évadban az Ali Baba és vAgy negyven rabló volt

HIRDETÉS

Az idei Erkel-év után Liszt Ferenc

munkásságát mutatja be a következõ

évadban a Kolozsvári Magyar Opera,

amely továbbra is a fiatal generációhoz

igyekszik közelebb vinni ezt a mûfajt. 

ÚMSZ

Az esõs idõ ellenére a za-
rándokok mellett több

száz autós és motoros érke-
zett a 17. Gyilkostói Sokada-
lomra és a Szent Kristóf-ká-
polna tízedik, jubileumi bú-
csújára. Az autók és az úton
lévõk védelmezõjének ünne-
pén hagyományosan meg-
áldják a sokadalomra érke-
zõk jármûveit. Az ünnepsé-
gen megemlékeztek a 2001.
július 28-án felszentelt kápol-
na építésének elõzményeirõl.
(Az 1916-ban leégett kápol-
na helyére Kós Károly 1933-
ban másikat tervezett, ám
végül az anyagiak hiánya
miatt nem sikerült felépíteni.
A jelenlegi kápolna tervét a

Kós Károly-i hagyományo-
kat követõ ausztráliai ma-
gyar származású mûépítész,
Anthony Gall készítette.)
„Lármafát építeni viharban,
vészben nagyon nehéz, de
megéri, s nekünk, zord idõk
gyermekeinek újabb és újabb
szentélyek kellenek, hogy Is-
ten egét ostromoljuk, mert
aki ezt teszi, annak bizalma
van benne” – idézte fel a ká-
polna tíz évvel ezelõtti építé-
si körülményeit Ferenczi At-
tila költõ, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernõ Gim-
názium tanára. 

Az ünnepi szentmise után
kulturális programokkal
folytatódott a Gyilkostói
Sokadalom, a tó partján fel-
állított színpadon népzene-

és néptáncgála várta az ér-
deklõdõket. Fellépett a
Madarasi Népi Zenekar,
Cseh Judit nótaénekes, a
Hóvirág, a kilyénfalvi Csip-
kebogyó, a gyergyóremetei
Sirülõ néptánccsoportok, a
remetei citerazenekar, vala-
mint Bartis Zoltán zeneka-
ra. Az elõadásokat koncer-
tek követték, Cserey Csaba,
Pintea Cristian, a sepsi-
szentgyörgyi Égvilág és a
magyarországi Tárkány
Mûvek fellépésén a dzsessz,
a népzene és a popzene ked-
velõi egyaránt megkapták a
kedvükre való muzsikát.  A
koncertek után a sepsiszent-
györgyi M Stúdió Tûztánc-
bemutatóját nézhették meg
a sokadalom résztvevõi. 

Sokadalom és hagyomány

Kányádi szerint nincs erdélyi magyar költõ, csak magyar költõ van
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Hírösszefoglaló

Szándékosan túladagolhatta
a kábítószert Amy Wine-

house – írja a tegnapi brit sajtó,
bár a toxikológiai vizsgálat végle-
ges és részletes eredményére va-
lószínûleg még heteket kell várni.
A Daily Mirror egyik forrása a
bulvárlap tegnapi cikkében kije-
lenti: a 27 évesen elhunyt énekes-
nõ halála elõtt „végsõ, önpusztí-
tó” drogozásba kezdett, miután
„dühödt veszekedésbe” bonyoló-
dott volt barátjával, Reg Traviss
filmrendezõvel. Traviss állítólag
fültanúja volt annak, hogy Amy
Winehouse telefonon beszélt bör-
tönben ülõ exférjével, Blake
Fielder-Civillel, aki betörésért és
tûzfegyver illegális birtoklásáért
32 hónapos szabadságvesztését
tölti. A Mirror forrásai szerint a
telefonbeszélgetés után bontako-
zott ki a hangos veszekedés az
énekesnõ és Traviss között, majd
a filmrendezõ otthagyta Amyt. A
lap által idézett bennfentesek sze-
rint Amy Winehouse ezután „36
órás whisky-, kokain- és heroin-
tivornyába” kezdett. Az egyik
forrás szerint „attól kell tartani”,
hogy szándékosan több heroint
adagolt magának „a szokásos-
nál”, mivel már „azzal sem törõ-
dött, hogy túléli-e, vagy sem”. A
szombaton elhunyt énekesnõ csa-
ládja azonban „képtelenségnek”
nevezte azokat a beszámolókat,
amelyek szerint halála elõtt nagy

mennyiségû kábítószert fogyasz-
tott volna. Mi több, a The Sun cí-
mû bulvárlap – által idézett teg-
napi rendõrségi források szerint
Amy Winehouse lakásában nem
is találtak drogot, sem drogfo-
gyasztásra utaló eszközöket.
„Nem voltak üres üvegek, fecs-
kendõk vagy más, kábítószer-fo-
gyasztáshoz szükséges kellékek.
Annak sincs nyoma, hogy hányt
volna” – írja hivatalos forrásra hi-
vatkozva a lap.

Sajtóértesülések szerint az
énekesnõt ma temetik – a zsidó

hagyományok szerint a temetés-
nek a halál beállta után 24 órá-
val meg kellett volna történnie,
de a haláleset körülményeinek
kivizsgálása miatt az énekesnõ

esetében ez nem lehetséges.
Hozzátartozói úgy nyilatkoztak,
még aznap eltemetik, amikor a
boncolás után a hatóságok kiad-
ják a családnak a holttestet. 

A korrupciós botrányokban fulladozó In-
dia egyik politikusa, Kerala szövetségi ál-
lam vezetõje egyedi valóságshow-t indított:
saját irodájába szereltetett webkamerát,
amelyen keresztül bárki nyomon követheti
az ott történõ eseményeket. Kezdeményezé-
se példaértékû, ám kétes, hogy érvényesül
az „egy fecske...”-szindróma. India hatal-
mas, sokféle, nehezen átfogható, így elkép-
zelhetõ, hogy ez az „üvegiroda”-taktika
nem talál megfelelõ közönségvisszhangra.
A sajtó nagy úr – de évezredes berögzõdé-
sek nem oldódnak fel egy-egy médiakam-
pány alatt. Kitartás, következetesség kelle-
ne – azonban ez sem a politikusokra, sem
az õket éltetõ, szenzációközpontú sajtóbiro-
dalmakra nem jellemzõ. Elképzelhetõ,
hogy indiai politikusunkra saját jóindula-
tának médiában egyperces világhírré átér-
telmezett változata csap le, holott ez tulaj-
donképpen bátorság-tananyag. Idehaza
törvényerõre emelném.

(prier)

Kettõs tükör 

Öngyilkos lett Winehouse?

Ben Affleck 
szerepet adott Gábor Zsazsának

Ben Affleck készülõ Argo címû akciófilm-
jében fog szerepelni Gábor Zsazsa 94
éves színésznõ – írja a bild.de-re hivatkoz-
va a Hírszerzõ. Affleck azt követõen aján-
lotta fel az egymondatos szerepet a jobb
lábát nemrégen elveszítõ, egykori holly-
woodi dívának, hogy megnézte Zsazsa
eladó, 26 szobás házát, és megismerke-
dett a színésznõvel. Az Argóban a szí-
nésznõ egy fotelben ülve, estélyi ruhában
mondja majd el a mondatát: „Még egy
kis kaviárt, George.” Zsazsa az 1993-as
Csupasz igazság óta nem játszott filmben.
Az Argo bemutatását 2012-re tervezik
Amerikában, a fõbb szerepeket Ben
Affleck, Bryan Cranston és John
Goodman játssza. 

Nõ a romániai 
facebookosok száma

Összesen 3,6 millió felhasználója van je-
lenleg a Facebooknak Romániában, ami a
teljes népesség 16,85 százalékát jelenti –
tette közzé az adatokat a facebrands.ro ol-
dalon, amely a közösségi oldal moni-
torozásával foglalkozik Romániában. A
statisztikák szerint a romániai internetfel-
használók közel fele (49,57 százalék) ér-
hetõ el a Facebookon, többségük (33,7
százalék 18 és 24 év közötti korosztályba
tartozik. Továbbá 15,8 százalékuk 13 és
17 év közötti, 31,3 százalékuk 25 és 34
év közötti, illetve 12,9 százalékuk 35 és
44 év közötti. A felhasználók nemek sze-
rinti megoszlása: 50,28 százalék nõ, míg
49,72 százalék férfi. Jelenleg összesen
700 millióan regisztráltak világszerte a
közösségi oldalra, amely az Egyesült
Államokban a legnépszerûbb, 160 millió
felhasználóval.

Amy Winehouse szombati halála után egy nappal már meg is je-
lent az elsõ Amy Winehouse-emlékdal: M.I.A., a Srí Lanka-i ta-
mil származású brit rapper-énekesnõ 27 címû dalát tette közzé.
„Ezt a dalt még a Vicki Leekx elõtt vettem fel, de sosem adtam ki,
egy befejezetlen demo. Nyugodj békében, Amy!” – írta a
Twitteren a 36 éves Mathangi „Maya” Arulpragasam. A dalban
olyan lányról van szó, akit hiába vittek újra és újra elvonóra.

Megjelent az elsõ Amy Winehouse-emlékdal

ÚMSZ

A korábbi lapszámoktól el-
térõen nem kizárólag média-

jelenségeket dolgoz fel a ME.dok
címû, Kolozsváron megjelenõ
médiatudományi folyóirat nem-
régiben megjelent száma, ha-
nem hangsúlyt fektet a magyar
sportélet kezdeteinek, nagy
egyéniségeinek bemutatására is.
A  Killyéni András által szer-
kesztett lapszám a magyar
sporttörténelem rejtelmeit bon-
colgatja – és ezen belül is a ko-
lozsvári magyar sportélet indu-
lására, kibontakozására helyezi
a hangsúlyt. A rangos szerzõk

által írt tanulmányok sok olyan
adatot tárnak a nagyközönség
elé, melyek hiányoznak a köztu-
datból. A lap jelenlegi fõszer-
kesztõje, Cseke Péter által alapí-
tott, jelenleg C kategóriás folyó-
irat többek között közli Szakály
Sándor, a budapesti Károli Gás-
pár Református Egyetem pro-
fesszorának Hajós Alfrédról, a
modern kori olimpiák elsõ ma-
gyar bajnokáról írt érdekes, ki-
tûnõen dokumentált összeállítá-
sát – amit bátran nevezhetünk a
szám vezéranyagának is. Emel-
lett figyelemre méltó publikáci-
ót olvashatunk Szikora Kata-
lintól, a budapesti Semmelweis

Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Karának professzo-
rától, aki a magyar egyetemi és
fõiskolai sportolás történetét te-
kinti át – kezdeteitõl 1918-ig.
Killyéni András cikke a kolozs-
vári sportinfrastruktúra fejlõdé-
sét mutatja be, míg Gyõr Béla
alezredes az erdélyi katona-
olimpikonokról közöl beszédes
összefoglalót. Az említetteken
kívül a 2011/1-es ME.dok még
számos meglepetést rejteget az
intézményesített magyar sport
története iránt érdeklõdõk szá-
mára. A ME.dok jelenlegi és ar-
chív számai a www.medok.ro
honlapon érhetõk el. 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

„Sportos” lett az új ME.dok

ÚMSZ

A Republikon Intézet média-
elemzése szerint a Fidesz to-

vábbra is uralja a magyarországi
televíziós csatornák híradóit: a
politikai hírek több mint 70 szá-
zaléka a kormánypártról szól.
Ezek a hírek ráadásul többnyire
támogatóan, kevés kritikával mu-
tatják be a kormányt: a politikai
hírek fele egyértelmûen támoga-
tó a kormánnyal szemben, míg
kritika csak a hírek 15 százaléká-
ban fogalmazódik meg. A 27-28.
heti híradások alapján a három
televízió közül az M1 Híradója
mellett a TV2 Tények mûsora is
kormánypártinak tekinthetõ, a
Fidesz szereplése és a kormányt
támogató hírek aránya alapján.
Az RTL Klub hírszerkesztési gya-
korlatában törekszik a semleges-
ségre. Az ellenzéki pártok lénye-
gében csak botrányaikkal képe-

sek bejutni a híradásokba, önálló
kezdeményezéssel, politikai ál-
lásfoglalással alig. A 27. hét fõ-
szereplõje ismét Orbán Viktor
volt: huszonnyolcszor annyit
szerepelt a hírekben, mint az
LMP vagy a Jobbik frakcióveze-
tõje. Az MSZP elnöke egyáltalán
nem kapott megszólalási lehetõ-
séget a héten. Nemcsak önmagá-
ban Orbán Viktor szereplése ki-
magasló, de a kormánypárti poli-
tikusok magas aránya is: a leg-
többet szereplõ húsz politikus
közül 12-13 a Fidesz–KDNP so-
raiból került ki a 27. és 28. héten
is. A Republikon Intézet média-
elemzésének fõbb következteté-
sei között szerepel ugyanakkor
az is, hogy a televíziónézõk a hír-
adókban elsõsorban bulvár tarta-
lommal találkoztak – még a leg-
inkább politika-orientált köztévé
híradójában is a hírek egyharma-
da bulvárhír. 

Fidesz-uralom a híradókban
F. I. 

Noha a Google is próbálkozik
a közösségi média meghódí-

tásával, Mark Zuckerberg (ké-
pünkön) még mindig a legbefo-
lyásosabb ember az angol média
világában – legalábbis a Guar-
dian éves toplistája alapján. Õt a
Twitter társalapítója, Jack Dor-
sey követi a második helyen,
tükrözve a közösségi oldalak
egyre növekvõ erejét. A hagyo-
mányos média képviselõi csak

ezután követik õket: Larry Page,
a Google elnök-vezérigazgatója
a harmadik, Mark Thompson
(BBC) a negyedik, míg Steve
Jobs (Apple) „csak” az ötödik.
Bár a közösségi média emberei
állnak az élen, a kiemelkedõ
twitterezõ, Stephen Fry lecsú-
szott a százas listáról. Magasabb
helyre került viszont a wikileak-
ses Julian Assange, aki tavaly
még 58. volt, idén pedig már a
32. helyen áll. A negyvenedik
helyre került Daniel Ek, az egy-
re népszerûbb Spotify alapítója,
amely elképzelhetõ, hogy hama-
rosan a Facebook-ba integrálja
zenelejátszóját. A legbefolyáso-
sabb száz médiaszemélyiség lis-
táján szerepel többek között
James Murdoch, a News Cor-
poration feje (11. hely), Andy
Rubin, a Google alelnöke (44.
hely), Jamie Oliver mûsorvezetõ
(48. hely) 

Befolyásos Mark Zuckerberg

Amy Winehouse házának környéke zarándokhellyé vált, rajongói virágokkal és mécsesekkel róják le kegyeletüket



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

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvaján-
ló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Hit-
élet 20.00 Lakatos Iván:
A kapucinusok kriptája,
dokf. 21.00 Hitélet ism.
21.30 Híradó 22.00 Át-
járó ism. 22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca
(sor.) 9.45 Dona Barba-
ra (sor.) 12.45 Lázadó
szerelem (sor.) 14.30
Clase 406 (sor.) 15.30 A
csaló (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad
szív (sor.) 18.30 Szere-
lemkönnyek (sor.) 19.30
Az örökösök (kol.-am.
sor.) 20.30 Kassandra
(venez. sor.) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Auróra (amerikai sor.)
23.30 Clase 406 (mexi-
kói sor.)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (sor.)
12.30 Hírek 13.15 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 14.30 Teleshop-
ping 14.45 A szív úrnője
(sor.) 16.45 Szórakoztató
műsor 17.15 Légy a háza-
strsam 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Szó-
rakoztató műsor 20.30 A
szerelem átka (reality
show) 22.00 Ezel (török
krimi sor.) 0.00 D-Pa-
parazzi (ism.) 0.45 Hírek
(ism.)

KANAL D

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2011. július 26., kedd10

7.35 Isten kezében
(ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.45 Család-barát (ism.)
9.40 Főzés? Gyerekjá-
ték!
9.50 Kiváncsi Fáncsi
9.55 Sebaj Tóbiás
10.05 A dzsungel könyve
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás (ism.)
16.50 A szocreál képző-
művészet
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari (am. sor.)
19.00 Labdarúgás (élő)
Hertha BSC Berlin - Real
Madrid barátságos mérkőzés
A szünetben: Híradó -
Nemzeti Krónika
21.20 Közbeszéd
22.00 Időbűnök (sp.
thriller, 2007)
23.30 Dunasport
23.40 Dokureflex
0.35 Koncertek az A38
hajón
1.40 Közbeszéd (ism.)
2.10 Beavatás (ism.)
2.30 Isten kezében
(ism.)

RTL Klub, 21.20
Piedone, a zsaru

Piedone, a nápolyi kikötő körzetének rendőrfelügyelője sa-
játos eszközökkel tartja rendben a vagányokat, bűnözőket.
Fegyvert nem visel, csak az ökleivel és testi erejével “intéz-
kedik”. Az új felügyelő azonban nem ért egyet módszerei-
vel. Egy kábítószercsempész banda felgöngyölítése során a
helyzet kiéleződik.

DUNA Tv, 22.00
Idõbûnök

Az ördögien agyafúrt időutazásos thrillerben - melynek
máris készül az angol nyelvű remake-je - a középkorú Hec-
tor rémálmait látjuk megelevenedni. Miután a nyaralójához
közeli erdőben megpillant egy meztelen nőt, Hector nyo-
mozni kezd, ám nemsokára egy fegyveres idegen támad rá,
és menekülnie kell. Hamarosan kiderül, hogy nincs menek-
vés: a nyomok Hector saját közelmúltjába vezetnek...

VIASAT3, 22.25
Sebhelyek

Orin Boyd mindig kilógott a sorból. Gyűlöli a szabályokat, a
maga útját járja és sosem tudni, mire készül, mire gondol
éppen. De valamit még jobban gyűlöl: az árulókat. Keresz-
tes hadjáratot indít mindazok ellen, akik a rossz oldalra áll-
tak. Új háború kezdődik, ezúttal rendőr harcol rendőr ellen.
Boyd dolgát csupán egyvalami nehezíti: nem tudja, kiben
bízhat és ki van ellene.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
9.15 Úszó- és vízilabda
VB
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.30 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Jelképtár
11.10 Roma Magazin
11.40 Sorstársak
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.10 Balatoni nyár
15.00 Szép magyar tánc
15.03 Keménykalap és
krumpliorr
16.00 Orvosi bűnügyek
(sor.)
16.55 Házaspárbaj (sor.)
17.45 Otthonod a kávé-
ház
18.15 Magyar válogatott
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Janosch álomme-
séi
20.05 Sant’ Angelo - Egy
kórház hétköznapjai (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.15 Záróra
0.10 Szerelmem, Afrika
(német-olasz sor.)
0.55 Futótűz (am. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia Autós-
magazin (ism.)
7.25 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói so-
rozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.45 Robert Kennedy
(amerikai filmdráma,
2002)
17.45 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.55 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török soro-
zat)
20.00 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.40 Fókusz
21.20 Piedone, a zsaru
(olasz-NSZK akció-vígjá-
ték, 1974)
Utána: RTL-hírek
23.45 Gothika (amerikai
thriller, 2003)
1.40 Reflektor Sztárma-
gazin
1.55 Hülyeség nem aka-
dály (amerikai-ausztrál
vígjáték sor.)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Az Ezüst-tó kincse
(NSZK-jug. western,
1962)
14.30 EZO.TV
15.40 Seherezádé (török
drámasor.)
16.40 Rex felügyelő (oszt-
rák-német krimisor.)
17.35 Második élet (am.-
kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé (török
drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám
21.25 Doktor House (am.
sor.)
22.25 Hawaii Five-0 (am.
sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Aktív
23.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
0.25 Tények Este
0.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.30 Lady Chatterley
(francia-belga-angol film-
dráma, 2006)
4.15 Két TestŐr (ism.)
Életmódmagazin
4.40 Animációs filmek

10.40 Előre a múltba
(am. vígj., 1986) 12.40
Két pasi (sor.) 13.10 Egy
kapcsolat szabályai
(ism.) 13.40 A Nagy Ő
15.35 Doktor House
(ism.) 16.30 Nyomtala-
nul (sor.) 17.25 Gyilkos
számok (ism.) 19.15 Le-
hetetlen küldetés (ism.)
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House
(sor.) 22.25 Sebhelyek
(am. akcióf., 2001) 0.25
Esküdt ellenségek (am.
krimisor.) 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek 13.10 UEFA European
Under-19 14.00 Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
19.30 Hertha Berlin - Re-
al Madrid labdarúgó mér-
kőzés (live) 21.30
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Boxbuster 23.00
Sport.ro Hírek 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Üldözési mánia
(am.-kan. vígj.) 13.15
Gyilkos a családban
(kan. f. dráma) 14.55
Hold (angol sci-fi) 16.40
Armageddon 3 - Földin-
dulás (am.-kan. akcióf.)
18.20 Jack Hunter - A
menny csillaga (am. ka-
landf.) 20.15 Küzdő szel-
lem (am. akcióf.) 22.00
Fekete kutya (am.-angol-
francia akcióf.) 23.35
Könnyű préda (am. ak-
cióf.)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
9.15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság
Úszás selejtezők össze-
foglalója
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.15 Úszó- és vízilabda
világbajnokság (élő)
Úszás döntők
Élő közvetítés Shanghai-
ból
15.25 Hrvatska kronika
16.00 Ecranul nostru
16.30 Médiaguru
17.00 Bűvölet (olasz
sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.50 Szerelmem, Afrika
(kaland sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Televáró
22.25 Linda (magyar
sor.)
23.30 24 (am. sor.)
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.30 Kapcsoskönyv
1.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika
1.45 Ma Reggel (ism.)

6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 TVR 55
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az élet (dok. sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai so-
rozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Serrallonga (spa-
nyol történelmi kaland-
film, 2008)
22.55 Kontúr
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma soro-
zat)
23.50 Grey anatóniája
(amerikai dráma soro-
zat)
0.40 U2 koncert
1.40 Közelebb hozzád
(ism.)
2.05 Az élet (dok. sor.)
(ism.)
2.55 Zoom
3.05 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Könyvbemutató
10.00 Apropo Tv (ism.)
11.00 Románia szeretlek
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Top secret (ameri-
kai-angol akció-vígjáték,
1984)

16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, Sport
17.45 Pistruiatul (román
kalandfilm sorozat)
19.00 Pro Tv hírek, sport
20.30 Fedőneve: Takarí-
tó (amerikai akció-vígjá-
ték, 2007)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Fedőneve: Takarító
(amerikai akció-vígjáték,
2007) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, Sport
(ism.)
3.00 Pistruiatul (román
kalandfilm sorozat) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
11.00 Herkules (amerikai
sorozat)
12.00 Bionic Woman
(amerikai akciófilm-soro-
zat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.15 Mutassalak be a
szüleimnek
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe mű-
sora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Követségi hadszín-
tér (amerikai akcíófilm,
1999)

22.15 Canan – Lopott
sors (török sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.50 Egy bűnös show
1.00 (ism.)
3.00 Knight Rider (ameri-
kai akció sor.) (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe mű-
sora (ism.)

7.00 Michigani  té l
(Tél i  varázslat)  (ame-
rikai f ilmdráma, 2005)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találko-
zása ( indiai  sorozat)
10.30 Szakér tők
(talk show)
11.30 Viceversa (re -
al i t y  show) ( ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf .  sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találko-
zása ( indiai  sorozat)
15.00 Titkos szerel -
mek (telenovel la)
16.00 Titkos szerel -
mek (telenovel la)
17.00 Lököttek (víg -
játék sorozat)
18.00 Hírek ,
időjárásjelentés
19.00 Spor t
19.30 A cseresznye a
tor tán
20.30 Bul iszer viz  2. :
Taj  e lőmenetele
(amerikai  v ígjáték ,
2006)
22.15 Lököttek (víg -
játék sorozat)
23.00 Titkos szerel -
mek (telenovel la)
1.00 Borotvaélen
(kanadai  kr imi ,
2005)
3.00 Hírek ,  időjárás-
je lentés ( ism.)

6.30 Szétépítők – Felvilla-
nyozva

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
Miniatűr bútorok, kerti
gőzmozdonyok, légpárnás
hajók
11.00 Édesvízi szörnyek
12.00 Amcsi motorok -
Flowjet motor
13.00 Autókereskedők -
Ferrari 308 GT4
15.00 Állítólag... – A föld-
rengésgép
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Lawless Drag motor, 1.
rész, PJD motor
18.00 Édesvízi szörnyek -
Amazonas-i dinók
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... - Csak a
forma számít
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Szibéria 1
23.00 Édesvízi szörnyek -
Amazonas-i dinók
0.00 Ki ad többet? - Ró-
zsaszín Cadillac, John
Hancock könyve
1.00 Bálnák háborúja

8.30 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
9.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
10.00 Nagyszerű utazá-
sok
10.30 Túlélők a nagyvá-
rosi dzsungelben (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Oroszlánok aréná-
ja
13.00 Úszó- és vízilabda
világbajnokság (élő)
Élő közvetítés Shanghai-
ból
15.10 Győztesek
15.20 Világutazó
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Anya, az állator-
vos (német sorozat)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 Három királyság
(kínai sorozat)
19.55 Győztesek
20.10 Prime Suspect 5
(angol-amerikai krimi,
1996)
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sorozat)
0.50 Nagyszerű utazások
(ism.)
1.25 Prime Suspect 5
(ism.)

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

SZERDA
2011. július 27.

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
unitárius egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Teben-
ned bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Kró-
nika 19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25
Esti beszélgetés

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

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Anna és Joachim nap-
ja van.
Az Anna nõi név közvetle-
nül a héberbõl átvett név,
héber formája Channá,
Hanná. Jelentése: könyö-
rület, kecsesség, kedvesség.
Tulajdonképpen a kánaáni
Anat istennõ nevén keresz-
tül a hettita Hannahannah
anyaistennõre vezethetõ
vissza, a föld és termékeny-
ség istennõjére. 
A Joakim férfinév héber
névbõl származik. Jelenté-
se: Jahve felemel.

Évforduló
• 1083 – Gellért püspököt
szentté avatják.
• 1908 – Az Egyesült Álla-
mokban megalakul a
Bureau of Investigation,
az FBI elõdje.
• 1963 – Az elsõ szinkron-
pályára állított távközlési
mûhold, az amerikai
Syncom-2 pályára állítása.

Vicc
Két rendõr sétál a
Dunaparton. Egyszer csak
hallják, hogy valaki kiabál:
– Help! Help!
– Ez mit jelent? – kérdezi
az egyik.
– Ez angolul azt jelenti,
hogy segítség.
– Jobban tette volna, ha
úszni tanul meg, és nem
angolul! – mondja az elõ-
zõ rendõr.

Recept
Lazactekercs tormamártásban 
Hozzávalók:1 tojás, 1 dl tej,1
szikkadt zsemle, 1 csokor
petrezselyemzöld, 1 ek szar-
dellapaszta, 1 g. fokhagyma,
törött fekete bors, 8 szelet
füstölt lazac, 2 dkg vaj, 1 ek
liszt, 2 dl tejszín, 1 1/2 dl tej-
föl, 10 dkg reszelt torma, ísó,
1 tk porcukor.
Elkészítés: A tojást a tejjel ha-
bosra keverjük, a zsemlét fel-
kockázzuk. Ráöntjük a tejes
tojást, és 10 percig hagyjuk
állni. A megáztatott zsemlét
kézzel összemorzsoljuk,
majd hozzáadjuk a finomra
vágott petrezselyemzöldet, a
szardellapasztát, egy evõka-
nál tejfölt és a zúzott fok-
hagymát. A fûszerekkel íze-
sítjük, és jól összekeverjük. A
kiterített lazacszeleteket vas-
tagon bekenjük a töltelékkel,
majd szorosan feltekerjük. A
tekercseket egymás mellé, kis
tepsibe fektetjük. A mártás-
hoz a vajat habzásig hevítjük
a liszttel, ráöntjük a közben
megmelegített tejszínt, és ke-
vergetve sûrûre fõzzük. Ez-
után belekeverjük a tejfölt és
a tormát. Sóval és cukorral
ízesítjük, de tovább már
nem forraljuk. A mártást rá-
locsoljuk a lazactekercsekre,
és elõmelegített, forró sütõ-
be toljuk. Közepes lángon
20 percig sütjük. Sült burgo-
nyával és száraz fehérborral
tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Csillagállása remek. Jó híreket
kap egy üzenettel, amelyben az
áll, hogy segítségére lesznek. Új
barátra vagy szomszédra lel. Jó
kapcsolatuk fenntartásáért Ön-
nek is tennie kell.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Pénzügyi tranzakciók lebonyo-
lítására alkalmas az idõ. Tegye
rendbe dolgait, vegye meg azt,
amire oly régóta vágyakozik.
Messze ívben kerüljön el min-
den gyanús üzletet!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mostanában túl sokat nosztal-
giázik. Ez nem tesz jót munka-
végzésének, mert gondolatai
máshol járnak. Kitûnõ alkal-
ma adódik egy szép szerelmes
nyári estéhez.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Végre alkalma nyílik, hogy töb-
bet törõdjön önmagával. Az
sem baj, ha hiúsággal vádolják.
A jólápoltság vonzóvá teszi,
ezért megbocsátja magának
még a túlzott költekezést is.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Jó napja lesz, szerencsésnek érzi
helyzetét. Sokan egyengetik az
útját. Éreztesse velük háláját,
elsõsorban a családban vagy a
szerelemben.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rossz hangulata miatt meggon-
dolatlanul viselkedett. Vigyáz-
zon, mert így kellemetlen hely-
zetbe sodorhatja magát!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön bátor és kezdeményezõ
szellemû. A családi kapcsolatok
építésében is megmutatja, mire
képes. Párjával minden fontos
kérdésben megegyeznek, és ez
nagy szerencse.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem könnyû napnak néz elébe.
Hajlamos lesz arra, hogy fes-
zültséget teremtsen akarata
érvényesítésére. Az volna a
helyes, ha uralkodna az
érzelmein.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kedveli a mozgalmas utazáso-
kat. Szívesen kel útra barátok-
kal vagy aktív társasággal.
Minden pillanatban képes meg-
ragadni azt, amit az élet kínál-
ni tud.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Gyorsan telik az idõ, szinte el-
rohan a mai nap. Boldogan ké-
szül egy találkozóra, ami örö-
möt okoz Önnek. Ne töprengjen
azon, hogy mit vegyen fel, le-
gyen egyszerû s elõkelõ.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ezen a csodálatos napon ne le-
gyen egyetlen panaszos szava
sem. Használja ki a nyár adta le-
hetõségeket, szórakozzon vidám
barátaival, és legyen boldog.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne halogassa tovább a házi
munkákat, rakjon rendet, vé-
gezze el, amit kell. Az egészségé-
vel kapcsolatos ügyet vizsgálja
felül, s ha kell, menjen el orvo-
sához.
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Kerékpár

Turós-Jakab László

Az ausztrál kerékpár-
sport legnagyobb sikerét

aratva Cadel Evans (BMC
Racing Team) nyerte vasár-
nap a 98. Tour de France kör-
versenyt. A tulajdonképpen
nem meglepõ eredményt
kommentálva a szakértõk
egyetértenek abban, hogy a
34 éves kenguruországi kere-
kes gyõzlemével „tiszta”, az-
az doppingmentes korszak
kezdõdött e sportág történet-
ben. S nemcsak azért, mert
az idei Tour-on csak az orosz
Alekszandro Kolobnyev
akadt fenn a doppingvizsgá-
laton, hanem azért is, mert a
háromhetes verseny lefolyása
minden tán eddiginél „embe-
ribb” volt. A világhálót bejár-
ták a nagy bukások és az erõ-
feszítéstõl eltorzult arcok fo-
tói, Evans diadala pedig a ki-
tartás és a konok akarás di-
csérete. Az ausztrál bevallása
szerint húsz évvel ezelõtt
még a tévében csodálgatta a
francia körverseny varázsát,
2007-ben és 2008-ban pedig
már nagyon közel volt a si-

kerhez, Carlos Sastre, illetve
Alberto Contador nyomá-
ban második lett. Idén már
semmit sem bízott a véletlen-
re, bár egyetlen szakaszsikert
aratott, a 4. etapot nyerte
meg. Az Alpokban még ör-
vendeni hagyta az örök
Tour-második luxemburgi
Andy Schlecket és az új fran-
cia reménység Pierre Rol-
landot, hogy aztán a min-
dent eldöntõ szombati gre-
noble-i idõfutamon megaláz-
za vetélytársait. 

A 98. Tour Mark Caven-
dish (HTC-Highroad) szá-
mára is emlékezetes marad.
Három korábbi szakaszsiker
után a brit pályafutása során
harmadszor aratott gyõzel-
met a Champs-Élysées-n, ez-
zel õ az elsõ kerékpáros, aki
három alkalommal tudott itt
nyerni. Gyõzelmének kö-
szönhetõen a zöld trikót is
elnyerte, a Tour történetében
elsõ britként. A legjobb fia-
talnak járó fehér trikót Pierre
Rolland (Europcar) ölthette
magára, a legjobb hegyi me-
nõ pedig a spanyol Samuel
Sanchez (Euskaltel) lett. A
csapatverseny gyõztese a
Garmin-Cervélo. 

Cadel Evans révén Auszt-
ráliáé a 12. név a dicsõség-
listán, miután Franciaor-
szág 36, Belgium 18, Spa-
nyolország 13, az Egyesült
Államok 10, Olaszország 9,

Luxemburg 4, Hollandia és
Svájc 2-2, Dánia, Írország
és Németország pedig 1-1
Tour-sikerrel szerepel. Hét
gyõzelemmel az amerikai
Lance Armstrong a csúcs-

tartó, öt-öt alkalommal
nyert a francia Jacques An-
quetil, a belgiumi Eddy
Merckx, a francia Bernard
Hinault és a spanyol Miguel
Indurain. 
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Az ausztrál kerékpársport legnagyobb sikerét aratva Cadel Evans nyerte a 98. Tour de France körversenyt

Uruguayé 
a Copa America

Uruguay labdarúgó-váloga-
tottja nyerte az Argentíná-
ban rendezett Copa
Americát, miután a vasár-
napi Buenos Aires-i döntõ-
ben 3-0-ra  legyõzte Para-
guay együttesét, írja az
MTI. A tavalyi vb-n negye-
dik „uruk” Luis Suárez és
Diego Forlán (2) góljaival
diadalmaskodtak. A leg-
utóbb 1995-ben gyõztes
uruguayiak 15. diadalukat
aratták a dél-amerikai kon-
tinenstornán, s ezzel im-
már egyedül vezetik az
örökranglistát, az argenti-
nok (14 siker) elõtt. 

Magyar siker 
a sakk-vébén

A magyar válogatott 3-1-re
nyert Egyiptom ellen a kínai
Ningpóban zajló sakk-csa-
patvilágbajnokság tegnapi
nyolcadik fordulójában, így
az utolsó kör elõtt me-
gõrizte esélyét az érem-
szerzésre. Lékó Péter remi-
zett, Almási Zoltán világos-
sal, Polgár Judit pedig sötét-
tel gyõzött Afrika nyeretlen
képviselõe ellen. A ma-
gyarok holtversenyben a
negyedik helyen állnak, egy
ponttal lemaradva Kínától
és Ukrajnától. Az éllovas
örményeknek már egy pont
is elég a vb-gyõzelemhez.

RövidenCadel Evans a Tour de
France „tiszta” gyõztese 

T. J. L. 

További négy úszódön-
tõre került sor tegnap a

Sanghajban zajló XIV. „vi-
zes” világbajnokságon. A
100 m pillangót az amerikai
Dana Vollmer (56.87 másod-
perc) nyerte az ausztrál Ali-
cia Coutts (56.94 mp) és a kí-
nai Jing Lu (57.06 mp). A
szám két évvel ezelõtti világ-
bajnoka, a svéd Sarah Sjö-
ström negyedik lett. 

A vb elõtt nem sokkal dop-
pinggyanúba keveredett bra-

zil Cesar Cielo Filho 23.10
mp-cel gyõzött 50 méter pil-
langón, s elbõgte magát a
medencében, majd a díjki-
osztáson is. Az 50 és 100
gyorson címvédõ úszó dop-
pingtesztje májusban pozitív
lett, de a nemzetközi Sport-
döntõbíróság (CAS) engedé-
lyezte vb-indulását.

A dél-amerikait két auszt-
rál, Matthew Targett (24.28
mp) és Geoff Huegill (24.35

mp) követte tegnap a célban.
Nagy meglepetésre kínai si-
ker született a nõi 200 m ve-
gyesen: az alig 15 éves Je Si-
ven 2:08.90 perccel nyert, az
ausztrál Alicia Coutts
(2:09.00) és a korábbi világ-
bajnok amerikai Ariana Ku-
kors (2:09.12) elõtt. A döntõ-
nek magyar résztvevõje is
volt. A 22 éves bajai Hoszszú
Katinka 2:11.24 perc alatt
hatodikként ért célba. 

Nem szerzett érmet Gyurta
Dániel sem, aki 1:00.25 perc-
cel hatodik lett 100 m mellen.

A gyõzelmet a melegítõjén
gyászkarszalagot viselõ nor-
vég Alexander Dale Oen sze-
rezte meg, akinek ideje (58.71
mp) alig 13 századdal maradt
el az ausztrál Brenton Ri-
ckard világcsúcsától. Az
ezüstérmet az olasz Fabio
Scozzoli (59.42 mp), a bron-
zot pedig a dél-afrikai Came-
ron van der Burgh (59.49 mp)
szerezte meg. A magyar nõi
vízilabda-válogatott 17-13-ra

nyert a spanyolok legjobbb-
jaival szemben a 9–12. helye-
kért rendezett összecsapáson.
A gyõztesek góljain Bujka
(5), Keszthelyi (4), Drávucz
(3), Szücs (2), Czigány, Ta-
kács és Antal osztozott. Gyõ-
zelme nyomán a magyar vá-
logatott az új-zélandiakat
11–10-re verõ kubai nemzeti
csapattal száll medencébe a
9. helyért.

A legjobb nyolc közt bom-
bameglepetések születtek. Ki-
esett a világbajnoki címvédõ
Egyesült Államok (7-9 Orosz-
országgal), de még az olimpi-
ai bajnok Hollandia (10-12
Görögországgal) is. Elõdön-
tõbe jutottak még az olaszok
(14-12, büntetõk után, az
ausztrálokkal) és a házigazda
kínaiak (9-7 a kanadaiakkal).
Szerdán Oroszország–Kína
és Görögország–Olaszország
mérkõzéseket rendeznek a
döntõbe jutásért. 

Tegnap két helyosztót is
lebonyolítottak: a 15. helyet
a Dél-afrikai Köztársaság (6-
5 Üzbegisztánnal), a 13. pe-
dig Kazahsztán (9-5 Brazíli-
ával) szerezte meg. 

Ma a férfiak játszanak. A
román válogatott a kanadai-
val csap össze a 9–12. helye-
kért, a 6.20 órakor kezdõdõ
mérkõzésrõl a TVR 2 szá-
mol be élõben. A magyarok
a legjobb négy közé jutásért
az amerikaiakkal találkoz-
nak, romániai idõ szerint 9
órától. Szintén a negyed-
döntõben szerb–német, hor-
vát–montenegrói és olasz–
spanyol párharcokat rendez-
nek. 

Meglepõ kínai úszósiker 
Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A címvédõ Videoton ma-
gabiztos rajtját (4-0 az

MVM Paks ellen) követõen
vasárnap este az utolsó két
mérkõzést rendezték meg a
magyar labdarúgó OTP Bank
Liga 2. fordulójában. Az az
újonc Diósgyõri VTK a 38.
perctõl emberhátrányban fut-
ballozva harcolt ki 1-1-es
döntetlent az elõzõ szezon-
ban bronzérmes Ferencváros
otthonában. A fradis Abdi (4.
perc) korai találatára Luque
remek szabadrúgás-góllal vá-
laszolt a 68. percben. Prukner
László alakulatának ez a má-
sodik döntetlenje, míg a Di-
ósgyõrnek már négy pontja
van. A forduló zárómér-
kõzésén a kupagyõztes Kecs-
keméti TE 4-0-ra nyert a ven-
dég Kaposvári Rákóczi ellen.
A múlt hét végén négy csapat
is második gyõzelmét aratta,
a Debrecen a ZTE, a Pécs pe-
dig a Vasas otthonában dia-
dalmaskodott, míg a Pápa a
Siófokot, a Gyõr az Újpestet
verte saját közönsége elõtt. A
góllövõlistát, 3-3 találattal a
debreceni Coulibaly és a pá-
pai Maric vezeti, további hét
játékos 2-2 gólnál tart. A 3.
forduló mûsora: július 29.,
péntek: Gyõri ETO–Ha-
ladás; július 30., szombat:
Honvéd–Vasas, Pécsi MFC–
ZTE, BFC Siófok–Újpest,
Kaposvári Rákóczi–Video-
ton; július 31., vasárnap: Di-
ósgyõri VTK–Kecskeméti
TE, Debrecen–Ferencváros,
Paks–Lombard Pápa. 

Hibátlan Vidi
Labdarúgás

T. J. L. 

További két mérkõzés-
sel folytatódott vasár-

nap este a labdarúgó Liga-1
2011/12-es idényének nyi-
tófordulója. Az élvonalba
visszatért Ceahlãul Piatra
Neamþ hazai közönsége
elõtt remizett a „pandúrok-
kal” (1–1), miután Gaiþã
(25. perc) góljára a Târgu-
Jiu-i Stromajer (50. perc)
válaszolt. 

A kolozsvári Gépész utcá-
ban mintegy hatezer nézõ
elõtt bemutatkozott az új
CFR 1907 és portugál edzõ-

je, Jorge Costa. A már az el-
múlt idényben leigazolt, de
sérülése miatt még egy per-
cet sem játszott Pantelisz
Kapetanoszt is figyelembe
véve öt új játékos kapott he-
lyet a „vasutasok” kezdõti-
zenegyében, s mindannyiuk
beköszönése sikeresnek
mondható. S nemcsak

azért, mert csapatuk 2-0-ra
nyert az Astra Ploieºti ellen,
hanem azért is, mert jelen-
létük az együttesben felüdü-
lést jelentett az elmúlt
idényben tapasztalt apátiá-
hoz képest. A 26 éves szene-
gáli Modou Sougou máris
belopta magát a szurkolók
szívébe, hiszen szép gólt lõtt
az elsõ negyedóra végén, re-
mek gólpasszt adott Nuno
Diogo 70. percbeli fejesé-
hez, és megdöngette a kapu-
fát is. Szolid játékot produ-
kált a 24 éves Renan Garcia
és a két évvel fiatalabb
Lionn, de még a luzitániai
Mario Jorge Malino
Paulino „Camora” is. Iuliu
Mureºan klubelnök nem
hagyhatta szó nélkül, hogy
csapata máris bizonyított,
annak ellenére, hogy a két új
szerzemény még be sem
mutatkozott. A 28 éves
Ronny Carlos da Silva
ugyanis a kínai Guangdong
Sunray Cave együttesétõl
várja megkésett zöld kártyá-
ját, Weldon pedig éppenség-
gel a híres Benficától. 

A Rapid, a Dinamo és a
Kolozsvári U után a CFR
1907 is letette voksát. A
Costa-féle gárda erejét Sely-
mes Tibor, az Astra edzõje
is elismerte: a kolozsváriak
minden szempontból felül-
múlták tanítványait és telje-
sen megalapozottak bajnoki
elvárásaik.  

A Liga-1 elsõ fordulójának
utolsó mérkõzései (Bras-
só–Gaz Metan, Concordia
Chiajna–Sportul Studenþesc,
Petrolul–Oþelul) lapzárta
után fejezõdtek be. 

Tettre kész „vasutasok” 

Jorge Costa, a CFR új edzõje

Drávucz Rita és társai a 9. helyért szállnak holnap a medencébe
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