
A távközlési minisztérium bukaresti épületébe ki-be járók viszonylag egykedvûen szemlélték
tegnap azt az alig 1500 postást, akik többek között béremelést, a cégvezetõk lemondását, vala-
mint a vállalatot újra nyereségessé tevõ intézkedési ütemtervet követeltek. „Nem látjuk annak
akadályát, hogy a szakszervezetek képviselõinek rálátást nyújtsunk az átszervezéssel kapcsola-
tos döntésekre, ám nem engedhetünk olyan követeléseknek, mint a restrukturálási folyamat le-
állítása. Ez ugyanis elengedhetetlen a vállalat csõdjének elkerülése érdekében” – nyilatkozta
lapunknak az egyeztetéseket követõen Moldován József távközlési államtitkár. 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2356 ▲
1 amerikai dollár 2,9864 ▲
100 magyar forint 1,5728 ▼

Alsórákos: újabb konfliktus?

A helyi lakosok adományaiból fizetnék a
továbbiakban azt az õrzõ-védõ céget, amely
az elmúlt hónapokban az alsórákosi „köz-
rend” felügyeletét látta el. A cég alkalma-
zottai  több mint négy hónapig járõröztek a
Brassó megyei településen, megbízóik sze-
rint azért, hogy elejét vegyék a lopásoknak.

Vezércikk 3

Zsidó kultúrházból bábszínház

A tervek szerint haladnak a marosvásárhelyi
volt zsidó kultúrház bábszínházzá alakításá-
nak munkálatai. Az épület rehabilitációját
30-40 százalékban végezték el, a nyolcmillió
lejes beruházás jövõ májusban ér révbe.

Társadalom 7

Aktuális 2

Emlékezzünk!
Két esztendõvel ezelõtt a Szabolcs megyei
Kislétán a 45 esztendõs Balogh Máriát
éppen augusztus 3-ra virradóra saját

otthonában, az ágyában
lõtték agyon, 13 éves
kislányát pedig életveszé-
lyesen megsebesítették. (...)
A roma holokauszt napja
figyelmeztet, hová vezet-
hetnek a szélsõségek, ha a
közvélemény és a társada-

lom nem küzd
ellenük.

Székedi Ferenc

Személyi változások 
„magyarságügyben”

Távozik a Bethlen Gábor alapkezelõ élé-
rõl Ulicsák Szilárd és az igazgatóság több
tagja. Eközben Zákonyi Botond kisebb-
ségpolitikai szakértõ, volt brüsszeli és bu-
karesti diplomata vette át a Magyar Kül-
ügyi Intézet vezetését.

Kultúra 8

Gyakorlatilag megoldódott a
washingtoni kormány fizetés-

képtelenségével fenyegetõ belpoli-

tikai válság azt követõen, hogy a
képviselõház után tegnap a sze-
nátus is áldását adta az adósság-

plafon emelésére és a hozzá kap-
csolt deficitcsökkentés törvényter-
vezetére. 6. oldal 

Megkönnyebbülés. Joseph R. Biden Jr. amerikai alelnök a tegnapi szenátusi szavazás után Fotó: nytimes.com

„Lélegzetet vett” Amerika

Vajúdik a Román Posta
A veszteséges állami vállalat másfél ezer alkalmazottja tüntetett a megszorítások ellen

Kommunikációs dömpinggel
„lepte meg” a közvéleményt

az államfõ és a kormányfõ: Tra-
ian Bãsescu és Emil Boc valóság-
gal megszállták a közszolgálati
médiát az elmúlt huszonnégy
órában. Elõbbi a közrádiónak
adott tegnapi interjúban lohasz-
totta le az idei októberi béremel-
kedésben bízók reményeit, utóbbi
pedig a köztelevízióban beszélt
hétfõ este többek közt arról, hogy
a Nemzetközi Valutaalap képvi-
selõivel abban egyeztek meg: a fi-
zetéseket csak jövõ évtõl növelik.
Traian Bãsescu ugyanakkor kifej-
tette: nem támogatja az „Eco-
nomat” típusú nyugdíjaskosár
bevezetésének kormányzati ötle-
tét, és borúlátóan nyilatkozott a
szeptemberi nyugdíjemelés lehe-
tõségével kapcsolatban is. 
3. és 7. oldal 

Távolodó
béremelések

Másfél ezer postai alkalmazott demonstrált tegnap a leépítések ellen. A parlament elõtti Alkotmány tér látott már több tízezres tüntetést is Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Segített a Mol Románia

Nyilvánosságra hozták a Mol Románia Se-
gíthetek? elnevezésû tehetségtámogató pá-
lyázatának nyerteseit. Az idén kétszázhat-
vannál több egyénileg vagy csoportosan pá-
lyázó fiatal örvendhet a támogatásnak. A
138 támogatott pályázat listáját a szervezõ
Közösségért Alapítvány tette közzé, a
www.pentrucomunitate.ro és a www.molroma-
nia.ro honlapokon. A támogatások összér-
téke meghaladja a háromszázezer lejt. 

Vallott az amerikai kormányos

Bûnösnek vallotta magát gondatlanságból
elkövetett emberölésben Philadelphiában
az a kormányos, aki tavaly nyáron a
Delaware folyón vízi balesetet okozott,
amelyben két magyar fiatal életét vesztette.
A 35 éves Matt Devlint hajón elkövetett,
halált okozó kötelességszegéssel vádolják,
ami hajózási jogban a gondatlanságból el-
követett emberölés kategóriájával egyenér-
tékû. A szövetségi törvények értelmében
Devlint 37-tól 46 hónapig terjedõ szabad-
ságvesztéssel sújthatják.

Jobbikos község mintaprogramja

Közmunka-mintaprogram kezdõdött a
magyar belügyminisztérium szervezésében
tegnap Gyöngyöspatán. Az nem derült ki,
mitõl minta a program, és az sem, miért
épp egy jobbikos vezetésû települést vá-
lasztott ki a szaktárca. A településen
egyébként negyvenen jutottak most mun-
kához, az erdõtelepítést havi 57 ezer forin-
tért, napi nyolc órában november 1-jéig
végzik az eddig segélyen élõk. A község
vezetõi okos és célszerû ötletnek tartják,
hogy a jövõben nem kap segélyt az, aki
nem vállalja a közmunkát.

Obama ötven éves lesz  

Barack Obama, az Egyesült Államok 44. és
egyúttal elsõ afroamerikai elnöke (képün-
kön) holnap, azaz augusztus 4-én ünnepli
50. születésnapját. A kerek évfordulót
azonban beárnyékolja az amerikai gazda-

ság mélyrepülése és az adósságplafon eme-
lésérõl folytatott, végül megegyezéssel vég-
zõdõ belpolitikai huzavona.

Vita tárgya Kaczynski tragédiája 

Nem tartalmazott újdonságot a
Lech Kaczynski néhai lengyel elnököt szál-
lító repülõgép Szmolenszk mellett tavaly
április 10-én bekövetkezett katasztrófájáról
pénteken kiadott lengyel kormánybizottsági
jelentés az orosz Államközi Repülésügyi
Bizottság (MAK) korábbi jelentéséhez ké-
pest – mutatott rá tegnap Moszkvában
Alekszej Morozov. A MAK mûszaki bi-
zottságának vezetõje szerint a lengyel fél
gyakorlatilag megismételte megjegyzéseit,
amelyek közül a bizottság számosat telje-
sen megalapozottan nem fogadott el, a mû-
szaki jellegû észrevételekkel azonban gya-
korlatilag kivétel nélkül egyetértett. 

Ismét tüntetnek a görög taxisok

Több száz görög taxisofõr torlaszolta el
Athén egyik legfontosabb utcáját, a tünte-
tõk tegnap reggel a közlekedési miniszté-
riumhoz vezetõ utat állták el. A nyári fõ-
idény közepén a Görögországba látogató
turistáknak is gondot okoz a taxisok tilta-
kozása, mivel a tüntetõk gyakran a kikö-
tõkbe és a repülõterekre vezetõ utakon
emelnek barikádot. 

ÚMSZ

Távozik a Bethlen Gábor
alapkezelõ élérõl Ulicsák

Szilárd és az igazgatóság több
tagja – erõsítette meg az MTI in-
formációját a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium nem-
zetpolitikai államtitkársága teg-
nap. Mint közölték, a jelenlegi
igazgatóság szeptember közepé-
ig látja el feladatát, az ügyinté-
zés folyamatos. Ulicsák Szilárd
április közepén került az alap
forrásait koordináló alapkezelõ
zrt. élére, elõtte miniszteri biz-
tosként felügyelte a határon túli
magyarok támogatáspolitikáját.
A Bethlen Gábor Alap a Szülõ-
föld Alap általános jogutódja-
ként egységesíti a határon túli
magyarságnak szánt támogatási
rendszert, az errõl szóló tör-
vényjavaslatot 2010. december
23-án fogadta el a magyar parla-
ment. Az alaphoz kapcsolódó
Bethlen Gábor Alapkezelõ Non-
profit Zrt. a határon túli magya-
rok számára a közigazgatási tár-
ca költségvetésében elkülönített
mintegy 13 milliárd forint szét-
osztásáért felelõs. Ulicsák Szi-
lárdot a tegnapi nap folyamán
próbáltuk megkeresni, hogy
megtudjuk távozásának okát, de
nem vette fel a telefont.

Zákonyi Botond személyében
kisebbségpolitikai szakértõ, volt
brüsszeli és bukaresti diplomata

vette át a héten a Magyar Külügyi
Intézet (MKI) vezetését. A 41
éves, történész végzettségû, nem-
zet- és szomszédságpolitikával
foglalkozó kutató az MKI igazga-
tói székében Magyarics Tamás
amerikanisztikaprofeszszort vált-
ja, aki õsztõl Magyarország íror-
szági nagykövete lesz. Záko-
nyi Botond kifejtette: úgy tervezi,
hogy a magyar külügyminisztéri-
um háttérintézményeként mûkö-
dõ intézet tucatnyi kutatója rend-
szeresen elõadásokat tart majd
diplomatáknak, a hagyományos
külpolitikai témák mellett tájé-
koztatást adnának például az Eu-
rópai Unió intézményrendszeré-
nek változásairól.

A történész az Eötvös Loránd
Tudományegyetem elvégzése
után, az 1990-es években a Pro
Minoritate alapítványnál az azo-
nos címû folyóirat fõszerkesztõje-
ként dolgozott, elsõsorban az em-
beri és kisebbségi jogok témakör-
ét, valamint a közép-európai né-
pek együttmûködésének lehetõsé-
geit tanulmányozta. A külügymi-
nisztérium munkatársaként 2000
óta Délkelet-Európával, elsõsor-
ban Romániával, továbbá Török-
országgal, Görögországgal és Cip-
russal foglalkozott; diplomataként
Romániában, Moldovában és
Brüsszelben, az EU melletti ma-
gyar állandó képviseleten volt
külszolgálaton. 

MTI

Letöltendõ börtönbüntetést
kér az ügyészség a budapesti

West Balkán diszkóban január
15-én történt tragédia felelõseire.
A három életet követelõ buli
mind a négy szervezõjét rács
mögé küldenék a vádirat szerint.
A budapesti szórakozóhelyen ki-
tört pánikban három fiatalt, két
17 és egy 24 éves lányt tapostak
halálra. Az ügyészség szerint a
szervezõk nem mérték fel, hogy
háromezer emberre kevés lesz
tíz biztonsági õr, és azt sem,
hogy a hely alkalmatlan ekkora
rendezvény megtartására. Az
épületben csak egy lépcsõn lehe-
tett feljutni a ruhatárba, ezért
alakult ki torlódás. A vendégek
egymást taposták. A pánik este
fél tizenegy körül tört ki. A tö-
meg olyan nagy volt, hogy a
vendégek egymásra estek, vagy a
korlátokhoz préselték õket. A
halálos áldozatok csaknem tíz
percen át feküdhettek az egy-
másra zuhanó emberek között.
Az ügyészség szerint a szerve-
zõk tudtak arról, hogy a szabá-
lyok értelmében maximum 300
ember lehetett volna az épület-
ben. Ennek ellenére összesen
4200 jegyet nyomtattak. Az ügy
tárgyalása várhatóan november-
ben kezdõdik. Az ügyészség sze-
rint a szervezõk tudtak arról,
hogy a szabályok értelmében
legföljebb háromszázan lehetet-
tek volna az épületben. Az épü-
let több tûzvédelmi elõírásnak
sem felelt meg. Mindezek miatt
a vádhatóság letöltendõ szabad-
ságvesztést kért a négy vádlott-
ra. Az elsõrendû vádlott ügyvéd-
je szerint ügyfele nem követett el
bûncselekményt. 

Megvan a vádirat

a West Balkánról

Hírösszefoglaló

Huszonöt menekült holttestét
találta meg az olasz parti õr-

ség azon a hajón, amelyre hétfõ
hajnalban bukkantak Lampedu-
sa szigete közelében. A mindösz-
sze tizenöt méter hosszú hajóról
az olasz partiõrség kétszázhet-
venegy személyt helyezett biz-
tonságba, köztük harminchat nõt
és huszonegy gyermeket. A hu-
szonöt, már bomlásnak indult
holttest a gépházban hevert. A
hatóságok szerint legalább két
nappal korábban beállt halálukat
valószínûleg fulladás okozta. A

túlélõk azt mondták, hogy egyet-
len tetemet sem dobtak a tenger-
be. Ugyancsak a túlélõk számol-
tak be arról, hogy a hajó negy-
vennyolc órával azelõtt Líbia kö-
zelében léket kapott, és a repedés
a gépházat is megrongálta.  Ami-
kor a levegõ ott márt elviselhetet-
lenné vált,a benntartózkodó me-
nekültek megkíséreltek feljutni a
fedélzetre, de a zsúfoltság miatt
nem sikerült helyet találniuk.

A líbiai polgárháború kirobba-
nása óta a dél-olaszországi szi-
getre több ezer menekült érkezett
az észak-afrikai országból. Ápri-
lisban egy Lampedusa felé tartó,

de a nyílt tengeren szerencsétle-
nül járt hajón 250 menekült lelte
halálát. Az áldozatok állampol-
gárságát egyelõre nem sikerült
tisztázni, az olasz hatóságok úgy
vélik, valószínûleg Fekete-Afri-
kából érkeztek. Az afrikai par-
tokhoz nagyon közel fekvõ dél-
olaszországi sziget az arab forra-
dalmak kitörése óta az Észak-Af-
rikából és a Közel-Keletrõl elme-
nekülõk egyik legfõbb célpontja
lett. Az elmúlt hónapokban csak-
nem harmincezer menekült és
bevándorló kötött ki az apró,
mindössze négy és félezer lakost
számláló szigeten. 

ÚMSZ

Konkrét eredmény nélkül ért
véget hétfõn – romániai idõ

szerint késõ éjjel – az ENSZ
Biztonsági Tanácsának rendkívü-
li ülése, amelyen Németország
kérésére a szíriai helyzetet tekin-
tették át. A közel-keleti ország-
ban a rendfenntartó szervek na-
pok óta támadják a rezsim ellen
tüntetõket. A BT zárt ajtók mö-
gött tartott tanácskozásán az
ENSZ egyik magas rangú tiszt-
ségviselõje elmondta, hogy tizen-
kétezer embert börtönöztek be,
háromezernek pedig nyoma ve-
szett március óta az országban.
A testület tegnap folytatta a vitát.
Oroszország, Kína és szövetsé-
gesei dühösek amiatt, hogy a
NATO a Líbiáról elfogadott BT-
határozatokkal igazolja a
Moammer el-Kadhafi hadi gé-
pezete ellen indított légi csapá-
sokat. Attól tartanak, hogy egy
Szíriáról szóló határozat meg-
nyitja az utat a fegyveres beavat-
kozásra, amit európai politiku-
sok és a NATO hétfõn vehemen-
sen cáfolt. Az Európai Unió hi-
vatalos közlönyében tegnap
megjelent annak az öt szíriai ál-
lami tisztségviselõnek a neve,
akikkel kiegészítették a szíriai
rezsimet sújtó szankciós név-
sort. A feketelistán immár Ali
Habíb Mahmúd tábornok, a szí-
riai kormány védelmi minisztere
is szerepel. 

Szíria miatt 

aggódik az ENSZ

Személyi változások
magyarságügyben
Ulicsák Szilárd távozik, új poszton Zákonyi Botond

Lampedusai menekültdráma 

Ulicsák Szilárd és Zákonyi Botond. Az egyik megy, a másik jön...

Folyik a mentés Lampedusa szigeténél. Az észak-afrikai menekülteket szállító bárka mindössze 15 méteres volt
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A holokauszt roma áldozatai-
ról 1972 óta emlékeznek
meg világszerte. 1944-ben

augusztus 2-áról 3-ára vir-
radóra több mint három-
ezer cigányt, fõként nõket és
gyermekeket gyilkoltak meg

az auschwitzi haláltá-
borban. Mindez csu-

pán a legtragikusabb fejezetét jelentette a ci-
gányok elleni népirtásnak, különbözõ forrá-
sok szerint a korabeli kétmilliós európai ci-
gányság 10-30 százalékával végeztek, és
nem csupán a német koncentrációs táborok-
ban, hanem Európa több olyan országá-
ban, amelyet elfoglaltak a németek, vagy
amelyek a nácik csatlósaivá váltak a máso-
dik világháborúban. 
Himmler 1942 decemberében rendelte el,
hogy a cigányokat deportálják. Az elsõ ro-
ma csoport 1943. február végén érkezett
meg, a következõ másfél évben 15 országból
összesen 23 ezer európai cigányt hurcoltak
Auschwitz-Birkenauba. A zsidókkal, len-
gyelekkel ellentétben a cigányokat megérke-
zéskor nem válogatták ki, hajukat nem bo-
rotválták le, megtarthatták civil ruháikat, a
terhes nõk szülhettek, a gyerekeknek játszó-
teret alakítottak ki, ugyanis a német vezér-
kar kezdetben faji kutatásokra használható
cigányrezervátumot akart berendezni. 
Birkenauban összesen 371 roma gyerek
született. A cigánytábor fõorvosa, a hírhedt
Mengele doktor cigánygyerekeken kezdte
meg áltudományos orvosi kísérleteit. A tá-
borban egyre-másra törtek ki a járványok,
a „Halál Angyala” több ezer tífuszos ci-
gányt küldött gázkamrába. Himmler ké-
sõbb meglátogatta a cigánytábort, és utasí-
tást adott, hogy a romákat semmisítsék
meg. A cigánytábor felszámolását 1944.
május 16-ára tûzték ki, nem véletlenül: az-
nap érkeztek meg az elsõ magyar zsidó
szállítmányok, kellett nekik a hely. Egy
SS-katona azonban szólt a cigányoknak,
akik késeket, botokat ragadva ellenálltak.
A cigánytábor története 1944. augusztus 2-
án éjszaka ért véget, amikor az SS körül-
vette a tábort, az ellenállást kutyáikkal és
fegyvereikkel megtörték. 2897 cigányt te-
herautókon hurcoltak a krematóriumok-
hoz, és elgázosították õket. 
Ez a különbözõ történelmi forrásokon ala-
puló rövid összefoglaló csupán emlékeztetni
próbál mindarra, amirõl nagyon keveset
tudunk. A tegnapi magyarországi megem-
lékezéseken azonban arról is beszéltek, hogy
két esztendõvel ezelõtt a Szabolcs megyei
Kislétán a 45 esztendõs Balogh Máriát ép-
pen augusztus 3-ra virradóra saját otthoná-
ban, az ágyában lõtték agyon, 13 éves kis-
lányát pedig életveszélyesen megsebesítet-
ték. A gyilkosság pedig része volt annak a
sorozatnak, amelynek során hat romát
megöltek, ötöt pedig életveszélyesen megse-
besítettek. A magyarországi Országos Ci-
gány Önkormányzat mindannyiukat 
„a rendszerváltás utáni roma holokauszt
áldozatainak” tekinti.
A roma holokauszt napja figyelmeztet, ho-
vá vezethetnek a szélsõségek, ha a közvéle-
mény és a társadalom nem küzd ellenük.

Emlékezzünk!

Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Nem volt hajlandó elárulni
Traian Bãsescu államfõ a köz-

rádiónak adott interjúban, hogy a
tavaly 25 százalékkal csökkentett
közalkalmazotti béreket jövõre
mennyivel növelik. „Célunk,
hogy minél hamarabb elérjük a
csökkentések elõtti szintet. Azon-
ban a román gazdaság nagymér-
tékben függ az uniós és világgaz-
dasági folyamatoktól” – lohasz-
totta le a reményeket az államfõ.
Hozzátette: sajnos veszélybe ke-
rültek a külföldi megrendelések,
amelyek a gazdasági növekedés
egyik fontos tényezõjének számí-
tottak. Bãsescu hangsúlyozta,
hogy mind õ, mind a kormány
ígéretet tettek a közalkalmazotti
bérek növelésére, de a gazdasági
helyzet „törékenységére” való te-
kintettel nem szabad nyakló nél-
kül költekezni. „Van mibõl kifi-
zetnünk a fizetéseket és a nyugdí-
jakat, de kötéltáncosi ügyességgel
kell vennünk az akadályokat ah-
hoz, hogy elkerüljük az újabb krí-
zist. Mit gondolnak, ha lenne mi-
bõl, én vagy Emil Boc miniszter-
elnök nem szeretnénk 10 vagy 15
százalékos fizetésemelést adni?” –
tette fel a kérdést Traian Bãsescu. 

„Önkéntes kilépésekre”
számít a kormányfõ

A közalkalmazotti bérek esetle-
ges növelésének kérdését fejtegette
Emil Boc kormányfõ is a köztévé-
nek adott hétfõ esti interjújában.
Leszögezte, hogy a felröppent hí-
rekkel ellentétben a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF) is abban
egyeztek meg, hogy fizetéseket
csak jövõ évtõl növelik. Ezt is csak
abban az esetben, ha a rendszer-
bõl önkéntesen kilépõknek „kö-
szönhetõen” források szabadul-
nak fel. „A bruttó hazai termék
7,2 százalékát költhetjük bérekre,

ezt kell elosztanunk a rendszerben
levõ 1,233 millió közalkalmazott
között” – mondta Boc, hangsú-
lyozva, hogy a gazdasági növeke-
dés jelentõs mértékben befolyásol-
ja a fizetések alakulását. 

Sârbu: jövõre 15 százalék 

Marian Sârbu volt munkaügyi
miniszter, a kormányt támogató
Országos Szövetség Románia Ha-
ladásáért (UNPR) elnöke az RFI-
nek adott interjújában elmondta,
hogy 2012-ben a közalkalmazot-
tak 15 százalékos béremelésre
számíthatnak. „Ha nem lesz mó-
dunk arra, hogy egyszeri emelés-
sel megadjuk a 15 százalékot, ak-
kor több részletben, de visszaté-
rünk a 2010 nyarán levágott fize-
tések szintjére” – tette hozzá
Sârbu. Arra a kérdésre, hogy a
kormány honnan fedezi majd a
béremelést, az UNPR elnöke az
idei és jövõ évi gazdasági növeke-
dést nevezte meg forrásként.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy
egy újabb gazdasági válság bekö-

vetkezte esetén a közalkalmazotti
bérek „csak papíron” nõnek. 

Õsszel tárgyalnak 
az EU-ügyi tárcavezetõrõl

Csak az õszi parlamenti ülés-
szak kezdetén ismerteti koalíciós
partnereivel Emil Boc az új Euró-
pa-ügyi tárca vezetõjére vonatko-
zó személyi javaslatait. Mint isme-
retes, a kérdésben a kormányfõ
több alkalommal is tárgyalt Traian

Bãsescu államfõvel, aki szintén
csak annyit mondott a sajtónak,
hogy „közös nevezõre” jutott
Bockal. A tárgyalások jelenlegi
szakaszából kimaradt több koalí-
ciós alakulat elviekben támogatja
az uniós pénzek lehívásáért és fel-
használásának ellenõrzéséért fele-
lõs tárca létrehozását. Források
szerint az új minisztérium élére
legnagyobb eséllyel Leonard
Orban államfõi tanácsos, volt eu-
rópai bizottsági biztos pályázik. 

Román lapszemle

Az utóbbi 21 év alatt kétmilliárd eurót
költött közpénzbõl az állam a forradal-
márok kárpótlására, az erre a célra kiutalt
összegek azonban hónapról hónapra nõ-
nek. (Adevãrul) Kolozsvár országos
szinten harmadik a gyorséttermek számát
tekintve, a kincses várost Konstanca és
Bukarest elõzi meg.  (România Liberã) 
Földrengés esetén Gyulafehérvár, Kolozs-
vár és Nagyvárad számítanak az ország
legbiztonságosabb városainak, ahol az
utóbbi években egyetlen földmozgást sem
észleletek. (Evenimentul Zilei) Egy friss
közvéleménykutatás szerint az amerikai
állampolgároknak zöme elégedett a világ
teremtésével, ám a megkérdezetteknek
csupán fele tartja kielégítõnek Isten
„mûködését“. (Adevãrul)

Távolodó béremelések
„A verespataki projekt nem elõnyös a román állam számára, új-
ra kellene tárgyalnunk” – nyilatkozta a köztévének adott hétfõ
esti interjújában Emil Boc kormányfõ. Hozzátette: két fõ aggá-
lya van az aranykitermeléssel kapcsolatban: az egyik környezet-
védelmi jellegû, a másik pedig a román államnak a haszonból
való részesedésével kapcsolatos. Boc szerint egyelõre korai vol-
na a Roºia Montanã Gold Corporationnal (RMGC) kötött szer-
zõdés felmondásáról beszélni. Mint ismeretes, július közepén a
Fehér Megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóság régé-
szeti mentesítési bizonylatot bocsátott ki a Kirnyik-hegység egy
részére. Ezzel elhárult az egyik legfontosabb jogi akadálya a
verespataki aranykitermelés megkezdésének. A terv megvalósí-
tását az RMGC finanszírozza 70 millió dollárral. 

Emil Bocnak nem tetszik a verespataki projekt

Emil Boc és Traian Bãsescu. A miniszterelnök a köztévének, az államfõ a közrádiónak adott interjút Fotó: archív
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Arrogánsnak és önhittnek ne-
vezte Daniel Funeriu oktatás-

ügyi minisztert Dorin Florea ma-
rosvásárhelyi polgármester. A szo-
katlanul heves kirohanásra a De-
mokrata Liberális Párt (PDL) köz-
ponti vezetõségének hét eleji ta-
nácskozásán került sor. A nagyob-
bik kormánypárt egyik alelnöki
tisztségét is betöltõ Florea azért fa-
kadt ki a tanügyminiszter ellen,
mert utóbbi többszöri kérésre sem
volt hajlandó jóváhagyni egy vá-
sárhelyi iskola melléképületének
eladását. A városgazda értetlensé-
gét fejezte ki azzal kapcsolatban,

hogy miért adták át a tanintézmé-
nyek adminisztrálását a helyi ha-
tóságoknak, ha minden egyes dön-
tésre Bukarestnek is rá kell bólinta-
nia. „Arrogáns és önhitt vagy. A
párt hátán kapaszkodtatok fel a
miniszteri székbe. Két hónapja fel-
küldtem a minisztériumba a jóvá-
hagyási kérést, s azóta se méltatta-
tok válaszra” – támadt a tárcave-
zetõre Florea. Miután kirohanása
a sajtóba is kiszivárgott, a polgár-
mester „normális szóváltásnak”
nevezte az esetet. „A decentralizá-
cióról beszéltünk, nincs konfliktus.
Az ilyen beszélgetések mindenna-
posak miniszterek és polgármeste-
rek közt” – magyarázta Florea. 

Kovács Zsolt

A régióátszervezés kérdésében
közös álláspont körvonalazó-

dik a Kovászna és Hargita megyei
önkormányzatok RMDSZ-es és
MPP-s képviselõi között. Tamás
Sándor, a háromszéki önkor-
mányzat RMDSZ-es elnöke és
Kulcsár Terza József, a Magyar
Polgári Párt (MPP) háromszéki el-
nöke, megyei tanácstag találkozó-
ján többek között abban állapod-
tak meg, hogy augusztusban meg-
próbálnak megszervezni egy kö-
zös tanácskozást a Hargita megyei
önkormányzat vezetõivel és képvi-
selõivel is. Ennek érdekében Ta-
más Sándor vállalta, hogy egyez-
tet Borboly Csaba Hargita megyei
tanácselnökkel, Kulcsár Terza Jó-
zsef pedig a szomszédos megye
MPP-s vezetõivel folytat megbe-
szélést a konzultációról. 

Tamás Sándor háromszéki ta-
nácselnök a találkozó után kifejtet-
te: vannak pártok feletti ügyek,
amelyeket nem kell elpolitizálni,
ilyen a tervezett régióátszervezés
és Székelyföld ügye is. Ezekben a
kérdésekben a Kovászna és Hargi-
ta megyei RMDSZ-es és MPP-s
vezetõknek le kell ülniük és közös
álláspontot kell kialakítaniuk arra
az esetre, ha újra napirendre kerül
a Traian Bãsescu államfõ által kez-
deményezett régióátszervezés. 

Kulcsár Terza József, a három-
széki MPP elnöke lapunknak el-
mondta: múlt héten felháborította,
hogy Kovászna Megye Tanácsa
nem tûzte napirendre az általuk
kezdeményezett népszavazásról
szóló határozatot. Ezért kereste fel
Tamás Sándor tanácselnököt, aki-
vel megállapodtak, hogy közösen
kell megvédeniük Székelyföldet,
hiszen õket a székely nép válasz-
totta meg – fejtette ki Kulcsár
Terza József. Szerinte mindkét po-
litikai szervezetnek van egy állás-
foglalása a tervezett régióátszerve-
zésrõl, és ezeket szeretnék úgy
összefésülni, hogy mindkét alaku-
lat számára elfogadható legyen.
Az MPP háromszéki elnöke
ugyanakkor szorgalmazza, hogy
még ebben a hónapban szervezzék
meg a közös Kovászna és Hargita
megyei tanácsülést, ahol határoz-
hatnának a népszavazásról, ame-
lyen az itt élõk kinyilváníthatnák
akaratukat a régiófelosztásról. Er-
re meghívnák a Maros megyei ön-
kormányzat magyar tanácstagjait
is. Kulcsár Terza József szerint
azért lenne fontos az idõzítés,
mert ha szeptemberben szervezik
a referendumot, akkor még az itt-
hon tartózkodó egyetemisták is
szavazhatnának. Hozzátette: a
népszavazáson eldöntendõ kér-
désrõl még meg kell állapodniuk a
feleknek. 

Közösen védik Székelyföldet Funeriura támadt Florea

„Hazug vagy, Dinu Patriciu!”
Hírösszefoglaló

„Pártelnökként  és a Szociál-
Liberális Szövetség társelnöke-

ként kötelességemnek tartom an-
nak tisztázását, hogy Dinu Patri-
ciu hazudik, amikor azt állítja: kö-
ze volt az ellenzéki szövetség létre-
jöttéhez, az együttmûködési pro-
tokollum megszövegezéséhez” –
fakadt ki alakulata legfontosabb
mecénása ellen Crin Antonescu, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöke. Hozzátette: Patriciu szándé-
kosan tartja fenn azt a látszatot,

hogy megkerülhetetlen befolyással
van a PNL döntéseire, miközben
egyszerû párttagként senki sem
konzultál vele. „Nem tartom ki-
zártnak, hogy külföldi partnerei-
nek azzal dicsekszik, mekkora be-
folyása van a PNL-ben és az USL-
ben” – fogalmazott Antonescu. 

Patriciu nem maradt adósa a
PNL-elnöknek: a tulajdonában le-
võ Adevãrul napilap által megren-
delt IMAS-közvélemény-kutatás
szerint Antonescu hosszú idõ után
elõször veszítette el a „legnépsze-
rûbb politikusi” rangot. 



Bogdán Tibor

Teljesen háttérbe szorul-
tak a hatalmi pártok poli-

tikusai a választói bizalmat
felmérõ lajstromon, amelyen
a legjobb helyezést elérõ kor-
mánypárti politikusnak is be
kell érnie az hatodik hellyel.
Igaz, hogy innen, egészen a
tizedik helyig – Corneliu
Vadim Tudor kivételével – õk
uralják a listát. 

„Belsõ” helycsere

A narancsvörös hatalom
által uralt kormány sikertelen
válságkezelése, beváltatlan
populista ígéretei nyomán a
politikusok népszerûségi lis-
táját már régóta az ellenzéki-
ek vezetik. Eddig azonban a
demokrata liberálisok elnö-
kének, Crin Antonescunak
sikerült megelõznie a szociál-
demokraták vezetõjét, Victor
Pontát. Év elején Antonescu
csaknem 28 százalékot ért el,
Ponta alig több, mint 25 szá-
zalékával szemben. Február-
ban, a Szociál-Liberális Szö-
vetség megalakulásának pil-
lanatában, ugyancsak õk áll-
tak az élhelyen, 31,2, illetve
29,4 százalékkal. Ezt követõ-
en mindkettõjük népszerûsé-
ge csökkent, nagyrészt ami-
att, mert az ellenzéki szövet-

ség képtelen volt életképes al-
ternatívát felmutatni a hata-
lommal szemben. Március-
ban a nemzeti liberális veze-
tõt már csak 25, a szociálde-
mokrata politikust pedig 22,5
százalékkal jegyezték. A rá-
következõ hónapban nagyjá-
ból ugyanez maradt a kü-
lönbség kettõjük között, az
IMAS felmérésének megfele-
lõen alig 0,6 és 0,7 százalékot
javítottak mutatójukon. 

Az ellenzéki vezetõknek
sokat segített a demokrata li-
berálisok körében, a párt
kongresszusát megelõzõ idõ-
szakban felerõsödött hatalmi
torzsalkodás, így mindkét el-
lenzéki politikusnak sikerült
ismét megközelítenie februá-
ri eredményeit. Június folya-
mán mind Antonescu, mind
Ponta veszített népszerûsé-
gébõl és 31,2, illetve 28,2
százalékról 27,2 és 23,2 szá-
zalékra estek vissza, a liberá-
lis politikus pedig némi teret
nyert szociáldemokrata szö-
vetségesével/vetélytársával
szemben.

Az ellenzéki – mondhatni:
belsõ – erõviszonyok elõször
júliusban mutattak némi el-
mozdulást, mégpedig Ponta
javára, aki az IMAS felméré-
sének megfelelõen 26,8 szá-
zalékával elsõ ízben elõzte
meg a 25,9 százalékot össze-

sítõ Antonescut. A helycserét
az tette lehetõvé, hogy mi-
közben a nemzeti liberális
politikus 1,3 százalékot ve-
szített, addig a szociálde-
mokrata vezetõ 3,6 százalék-
kal növelte választói tõkéjét.
Politikai megfigyelõk szerint
Ponta népszerûségi indexé-
nek növekedése azzal ma-
gyarázható, hogy látványo-
san eltávolította pártja buka-
resti szervezetének élérõl
Marian Vangheliét, akit sike-
rült ráadásul a politikai élet
peremére is szorítania. 

17,6 százalékával még
„dobogós helyet”szerzett
Cãlin Popescu-Tãriceanu volt
nemzeti liberális pártelnök-
miniszterelnök, aki azonban
mindössze 6 tized százalék-
kal elõzi meg az egykori szo-
ciáldemokrata pártelnököt,
külügyminisztert, Mircea
Geoanát, õt a nemzeti liberá-
lis Teodor Meleºcanu követi. 

„Fakuló” 
narancsvörösök

A legjobban helyezett kor-
mánypárti politikus jelenleg
a 11,7 százalékkal a hatodik
helyen álló Theodor
Stolojan, demokrata liberális
elsõ alelnök, aki holtverseny-
ben áll Traian Bãsescu állam-
fõvel, 8 tized százalékkal
megelõzve Emil Boc kor-
mányfõt. Az államfõ és a mi-
niszterelnök egyébként év
eleje óta az utolsó helyeken

tanyázott az IMAS közvéle-
mény-kutatásaiban. Év ele-
jén Bãsescu 11,5, Boc pedig
alig 8,3 százalékot összesí-
tett. Februárban az államfõ
újabb 7 tized százalékot ve-
szített, miközben a kormány-
fõ 3 százalékot visszanyert
népszerûségébõl. Március-
ban pedig mutatóik 9,6, illet-
ve 8 százalékra csökkentek,
míg áprilisban mindketten
visszatértek februári eredmé-
nyükhöz. 

A Demokrata Liberális
Párt kongresszusa idején,
májusban az államfõnek si-
került 12,4 százalékra vissza-
tornásznia magát, a minisz-
terelnök népszerûsége vi-
szont mindössze 8,3 százalé-
kos volt.  Ezt az eredményét
júniusban is megõrizte,
Bãsescu azonban 1,8 száza-
lékkal esett vissza, júliusban
pedig mindketten javítottak
eredményükön. A kormány-

párti hármas után Corneliu
Vadim Tudor következik, aki
– az utóbbi években elért
eredményeihez viszonyítva –
elégedett lehet 10,6 százalé-
kos népszerûségi mutatójá-
val. 

Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes, az RMDSZ
volt szövetségi elnöke a vá-
lasztók 4,6 százalékának bi-
zalmát élvezi. 

Baloldali 
elõretörés

A politikai pártokat illetõ-
en a Szociáldemokrata Párt
magasan vezet, a választók
33,7 százalékára számíthat,
jócskán megelõzve ezzel a
csupán 21,7 százalékot ösz-
szesítõ Nemzeti Liberális
Pártot. A szociáldemokraták
ezzel idei legjobb eredmé-
nyüket érték el, miután a feb-
ruári 32,5 százalékukról ápri-
lisban 25,2 százalékra zuhan-
tak vissza. A nemzeti liberáli-
sok márciusban voltak csú-
cson 27,8 százalékkal, azóta
havonta veszítettek népszerû-
ségükbõl. A harmadik helyet
a Demokrata Liberális Párt
foglalja el 14,5 százalékkal,
ami 3,4 százalékos vissza-
esést jelent 17,9 százalékos
idei, márciusi „csúcsformá-
jukhoz” képest. Dan Diaco-
nescu mindeddig be sem
jegyzett tömörülése, a Nép-
párt az elõkelõ negyedik he-
lyen áll, igaz, csak 9,7 száza-
lékra számíthat. A parlamen-
ti küszöb fölött teljesít 6 szá-
zalékkal az RMDSZ és ép-
pen csak bejutna a törvény-
hozás fórumába az  5,1 szá-
zalékot magáénak tudó
Nagy-Románia Párt. 
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Az amerikai ûrhajósok
száma folyamatosan

csökken, mivel az Atlantis
utolsó útjával az ûrsiklók tör-
ténete véget ért. A jövõben
nem is látszik lehetõség az
ûrrepülõgépek pótlására,
ezért az ûrhajósok közül egy-
re többen módosítanak pá-
lyát, noha a nemzetközi ûrál-
lomásnak még nagyjából egy
évtizedig szüksége lesz az
utánpótlásra.

A „személyzeti fõnök”

A Discovery parancsnoka,
Steven Lindsey, aki március-
ban tért vissza utolsó útjáról,
egy magáncéghez igazolt,
ahol pénzért kínálnak ûruta-
zást. Az Endeavour kapitá-
nya, Mark Kelly néhány hó-
nap múlva megy nyugdíjba,
hogy megírhassa memoárját

feleségével, Gabrielle Gif-
fordsszal. Az ûrhajós neje a
kongresszus tagja, õ volt az,
aki januárban egy merénylet-
ben súlyosan megsebe-
sült. Az Atlantis parancsno-
ka, Christopher Ferguson a
minap még az ûrbõl azt
üzente, hogy õ az utolsó útja
után is a pályán marad – a le-
génységbõl egyedül õ.
Sandra Magnus, aki gyer-
mekkorában arról álmodo-
zott, hogy egyszer ûrhajós
lesz, most azon gondolkodik,
hogyan lesz tovább. „Most,
hogy ûrhajós vagyok, az ál-
mom megvalósult” – mondta
az Atlantis kutató-asztronau-
tája, akinek ez volt a harma-
dik útja az ûrben.

A NASA egykor legendás
alakulatai 2000–2001-ben
még 149 tagot számláltak.
Két tragédia következtében
az ûrsiklók száma háromra
csökkent, miközben elindult

az ûrállomás építése. Az
asztronauták fõnöke, Peggy
Whitson hirtelen azon kapta
magát, hogy alig tudja fenn-
tartani a morált a houstoni
Johnson Ûrközpontban. Túl-
hajszoltságához az is hozzá-
járult, hogy neki kellett meg-
gyõznie a kívülállókat, hogy
az Egyesült Államoknak
igenis szüksége van jelentõs
létszámú ûrhajós-alakulatra
az ûrsiklók utáni korban is. Õ
kapta a feladatot, hogy gon-
doskodjék az ûrállomás sze-
mélyzetérõl.

Sok a jelentkezõ

A Föld körüli pályán ke-
ringõ ûrállomás hat ûrhajó-
sából általában ketten ameri-
kaiak, és õk is az orosz Szo-
juz ûrhajóval szállnak fel és
le. Az amerikai magáncégek
abban reménykednek, hogy
három-öt év múlva átvehetik
ezt a „taxis” munkát, így a
NASA a még ismeretlen te-
rületekre koncentrálhat. Elõ-
ször a Hold volt a cél, most a
Mars és egy másik kisbolygó.
Az Atlantis kapitánya,
Ferguson úgy véli: mivel az
asztronauták közül minden
harmadik korábban vadász-

pilóta volt, nem meglepõ,
hogy ilyen nagy számban
lépnek ki. „A pilóták tennék,
ami a dolguk: repülõgépet
vezetnének” – szögezte le a
nyugalmazott kapitány.
Whitson úgy becsüli, hogy a
jövõben körülbelül 55-60 ûr-
hajósra lesz szüksége az ûrál-
lomáson. Ebbe már beleszá-
molta a lehetséges távolléte-
ket, a megbetegedéseket, a
sérüléseket, a terhességeket,
valamint azt is, hogy mennyi
kozmikus sugárzásnak lehet
kitenni a legénységet.

Az amerikai Nemzeti Ku-
tatási Tanács jelenleg is azt
számolja, hogy valójában
hány asztronautára van szük-
sége az Egyesült Államoknak.
A jelentés elkészültét erre a
hónapra ígérik. Az eredmé-
nyektõl függõen a NASA vár-
hatóan kis létszámú ûrhajós-
osztályokat fog indítani. A lét-
szám nem számít különöseb-
ben, hiszen mindig rengeteg a
buzgó jelentkezõ, aki szívesen
csatlakozna az ûrhajósok exk-
luzív klubjához. Hogy ide va-
lóban különleges képességek
szükségesek, jól mutatja,
hogy 1959 óta csupán 330
amerikait talált alkalmasnak a
NASA ûrhajózásra – ekkor

állt fel a legendás Mercury-
program héttagú ûrhajóscsa-
pata –, holott mintegy 45 ez-
ren jelentkeztek. Két eszten-
dõvel ezelõtt, 2009-ben is több
mint 3500-an próbáltak bejut-
ni a meghirdetett kilenc hely-
re, bár akkor már látszott,
hogy az ûrsiklók sorsa megpe-
csételõdött.

Kötelezõ az orosz

Nem csökkent az érdeklõ-
dés a Challenger (1986) és a
Columbia (2003) katasztrófái
után sem – nyilatkozta az AP
amerikai hírügynökségnek
Duane Ross, a NASA egyik
igazgatója, aki az ûrhajósok
kiválasztását irányítja. Úgy
véli, hogy minél többször
szerepel a NASA a hírekben,
annál több a jelentkezõ is.
Ross állítja, õ már 2009-ben
sem csinált titkot abból, hogy
az újoncok nem az ûrrepülõ-
kön, hanem az ûrállomáson
fognak szolgálni. Ez azt je-
lenti, hogy minimum öt év
kiképzés, orosz nyelvtanulás
és fél év ûrbéli tartózkodás
vár majd rájuk, vagyis nem
lesz több egy-két hetes ûrre-
pülés. Ezenkívül jelentõs
mennyiségû íróasztali mun-

kát is el kell végezniük a re-
pülések között.

A NASA elsõ ûrsik-
lópilótája, Robert Crippen
végigcsinálta azt a hosszú
idõszakot, amely az Apollo
és az elsõ ûrsikló között el-
telt. Bár már 1969-ben ûrha-
jós lett, csak tizenkét év múl-
va repülhetett elõször a Co-
lumbiával a „holdjáró” John
Younggal az oldalán. „Azt
gondolom, ez volt a legjobb
dolog a világon” – mondta a
most 73 éves Crippen, aki
szerint mindig lesznek, akik
az ûrhajóspályát választ-
ják. Mark Vande Hei például
ilyen. Az alezredest 2009-ben
választották ki, ám míg jelen-
leg az ûrállomásra készül,
már tanulmányozza a lehet-
séges aszteroidalátogatást is.
Ez ugyanis az Obama-kor-
mány egyik kiszemelt cél-
pontja, amelyet a 2030-as
években a Mars-utazás kö-
vetne. „Kalandos, kihívások-
ban gazdag, izgalmas mun-
ka” – mondta Vande Hei,
majd hozzátette, hogy azt is
élvezi, amikor éppen nem re-
pül, hiszen az ûrprogram ke-
retében ilyenkor azon dol-
gozhat, hogy más juthasson
fel az ûrbe. 

„Megharmadolva” az amerikai ûrhajósok
Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NA-
SA valaha volt hatalmas ûrhajós ala-
kulata már csak árnyéka egykori ön-
magának, ugyanis az ûrhajósok szá-
ma folyamatosan csökken. Egykor
149-en voltak, ma hatvanan vannak.

Helycsere történt a politikusok népszerûségi listáján. 
Voltaképpen csak az ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség
két társelnöke cserélt helyet egymással, miután már régeb-
ben is õk vezették a népszerûségi listát. Az IMAS közvéle-
mény-kutató intézet felmérése szerint elsõ ízben történt
meg, hogy a szociáldemokraták elnöke, Victor Ponta meg-
elõzte a nemzeti liberálisok vezetõjét, Crin Antonescut.

Egy lépéssel elõre. Victor Ponta (jobbra) az élen, Crin Antonescu a második helyre szorult Fotó: Tofán Levente



Megszületett az egyezség – mellesleg az
utóbbi két évtizedben a hetvenhetedik! – az
amerikai adósságplafon megemelésérõl.
Ami mégis az egyezség sajátosságát adja,
az, hogy ezúttal már tetõ alá hozásához is
az „ésszerûség koalíciójának” nevezett ösz-
szefogásra volt szükség. Amerikában
ugyanis, akárcsak Magyarországon (Ame-
rika legjobb kelet-közép európai tanítvá-
nyánál), a szemben álló táborok közötti el-
lenségesség az utóbbi években irracionális
méreteket öltött. Sem a demokraták, sem a
liberálisok nem hajlandóak semmiféle
kompromisszumra. A belpolitikai hideghá-
ború a másik félnek a hatalomból való le-
hetõleg teljes kiszorítására irányul. A szó
szoros értelmében minden áron.  Az ame-

rikai költségvetés összeomlá-
sa és a világgazdasági vál-

ság réme is csupán a le-
geslegutolsó pillanatban
tudta rávenni a feleket
arra, hogy kompromisz-

szumra jussanak.
A tét óriási, mert
nem csak az ameri-
kai és a világgazda-

ság jövõjérõl van

szó, hanem (és fõként!) arról, hogy kik le-
gyenek azok, akik a közeljövõben gazda-
ságpolitikájuk érvényesítése révén továbbra
is ráerõltethetik akaratukat az amerikai tár-
sadalomra és közvetve a világ nagyobbik ré-
szére. Mert Amerikában is: akié a hatalom,
azé a pénz és természetesen a dicsõség.
A szembenálló felek radi-
kálisan eltérõ megoldások-
hoz ragaszkodnak. Az
egyik az állam leépítésé-
ben, a laissez fair politiká-
jában, az adócsökkentés-
ben, az öngondoskodásban
látja a megoldást; a másik
az erõs államban, az adók növelésében, a
társadalombiztosítási rendszer erõsítésében.
Azaz mindkét fél az „ugyanabból több”
wacklawicki logikájával szeretné kivezetni
az országot abból a válságból, melybe bele-
vezette.
Még Al Gore ökologistái is azért vélik úgy,
hogy „minden egyes embernek meg kell vál-
toztatnia környezettel szembeni magatartá-
sát”, mert amint a rendszer francia kritiku-
sai vélik, õk is a szép civilizatórikus világ-
modellt próbálják továbbra is életben tarta-
ni. „Az embernek kevesebbet kell fogyaszta-

nia, hogy továbbra is nyakló nélkül fo-
gyaszthasson. Biotermékeket kell termelnie,
hogy továbbra is a termelésért magáért ter-
melhessen. Önmagát kell korlátok közé szo-
rítania, hogy másokat (odahaza és világ sze-
rén tova) továbbra is korlátok közt tarthas-
son. Így próbálja egy összeomlófélben lévõ

világ átmenteni önmagát,
miközben mindenki, vala-
miféle történelmi változás
látszatát szeretné kelteni.
Így próbálnak bennünket,
közembereket rávenni arra,
hogy továbbra is részt ve-
gyünk az elõre masírozó

évszázad nagy ipari kihívásainak megoldá-
sában. S mi, lepusztított agyúak, készek is
vagyunk azok karjába ugrani, akik beleve-
zettek a bajba, hadd vezessenek ki belõle.”
A szép humanitárius eszméket hajszoló
Obama ilyen körülmények közt csakis ma-
gára maradhat. S kompromisszum ide
vagy oda, továbbra sem könnyû a helyzete,
hiszen saját pártja is a status quo fenntartá-
sában, nem pedig a társadalom és a gazda-
ság gyökeres átalakításában érdekelt. Az
amerikai társadalom nyilvánvalóan nem
érett még meg azokra a radikális felismeré-

sekre, amelyek az átalakításokat lehetõvé
tennék. Lélektanilag is lehetetlennek tûnik
néhány évtized alatt elszakadni attól a dia-
dalittas mámortól, amely a szocialista
blokk szétesését követõen az amerikai ál-
lampolgárt hatalmába kerítette. Nehéz
megérteni, hogy mi is történt valójában,
hogyan lehetett az egyetlen világhatalom
státusától szinte átmenet nélkül az állam-
csõd küszöbére jutni. S az amerikai társa-
dalom manipulációs mechanizmusai – hiá-
ba veszítik el befolyásukat a nagy liberális
napilapok, és kerül elõtérbe a Murdoch-cég
médiabirodalma – még mindig túl erõtelje-
sek ahhoz, hogy a társadalom magára esz-
mélhessen.
Obama arra kényszerül, hogy a választóit
egyre inkább a politikai spektrum középsõ
területein, a latinók, a szinglik, a hátrányos
helyzetûek közt keresse. Ösztönei talán ez-
úttal is a jó irányba vezetik. 
A mostani megállapodás persze minden-
képpen üdvözlendõ, hiszen egyelõre elo-
dázhatja a válság további élezõdését. De a
halált megvetõen óvatos befektetõi bizalom,
a helyzet legtárgyilagosabb értékmérõje, ar-
ról tanúskodik, hogy a megoldástól Ameri-
ka és a világ egyaránt nagyon távol van. 

Gyakran kifejezetten értelme van annak, ha ismeretelméleti állás-
pontokat politikai címkékkel látunk el. Hadd utaljak néhány újabb
példára. Wittgenstein nyelvfilozófiáját „konzervatív”-nak nevezte
Ernest Gellner, és mind Wittgensteint, mind a tudománytörténész
T.S. Kuhn-t „antidemokratikusnak”, „autoritariánusnak” és „elitistá-
nak” mondotta Lakatos Imre. A saját tudományfilozófiáját, csakúgy
mint Karl Popperét, Lakatos „demokratikusnak” tartja, míg a
Feyerabendé „anarchista”. Feyerabend az „ismeretelméleti anarchiz-
mus” címkét választotta magának, ám kísérletei arra, hogy az „is-
meretelméleti” anarchizmust megkülönböztesse a „politikai”-tól,
aligha õszinték. Úgy ítélem, hogy Feyerabend ismeretelmélete ép-
penséggel összhangban van a politikai anarchizmussal, és hogy vá-
gyakozása az elidegenedésmentes tudomány iránt kifejezetten balol-
dali. Hasonlóképpen, még ha a fentebb idézett címkék nem feltétle-
nül szerencsések is, Wittgenstein és Kuhn nézeteinek csakugyan
vannak következményei a politikai filozófia terén, mint ahogyan
Popper „kritikai racionalizmusa” egyaránt társadalomfilozófia és tu-
dományfilozófia, Hayek liberalizmusa egyaránt gazdaságelmélet és
ismeretelmélet, és Chomsky racionalizmusa egyaránt tudomány és
ideológia. (…) És akkor most eljutottam oda, hogy megfogalmazha-
tok egy állítást – vagy inkább közvetíthetek egy benyomást: azt a be-
nyomásomat, hogy az újabb tudományos viták fényében az anar-
chista ismeretelmélet – s következésképpen a baloldali ismeretelmé-
let mint olyan – egyszerûen tarthatatlan.

Nyíri Kristóf: A baloldali ismeretelmélet csapdái (1987)

Siker – aggodalmakkal
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Bevonulnak Ubulék a Nagy-Pietrosz (volt Horthy-
csúcs) alatti turistaház ebédlõjébe. Kimért léptek-
kel, hogy mindenki lássa a fekete mellényen pom-
pázó nemzeti jelvényeket, fõleg a zománcozott ko-
ronás címert. Elõveszik a falnivalót, majd Ubul ve-
zényszavára vigyázba vágják magukat és rázendíte-
nek a Himnuszra. A kétnyelvû fõnök, Ioan, azaz
Jani udvariasan szól, hogy nem való ide az ilyesmi,
meg itt mindenféle népek vannak, õk csak fújják és
fújják, hogy „Õseinket felhozád Kárpát szent bérci-
re”. Majd evés után afelõl érdeklõdnek, hogy mer-
re kell az Árpád-vonalhoz menni , „Ahol vitéz ka-
tonáink az utolsó csepp vérig védték Erdélyt!” Jani
a Priszlop-tetõ irányába mutat, majd csak úgy ma-
gának mondja: „Mi a fene történt ezekkel a pesti-
ekkel, ahelyett, hogy a tájban gyönyörködnének,
vagy jó havasi málnát és áfonyát szednének, him-
nuszt énekelnek és bunkereket keresnek!”
Csak annyi történt, hogy a múlt andalítóbb, mint
az érdes jelen, s egyeseket túlságosan elkapott a
nagy nemzetimádat! Olyannyira, hogy elfelejtették
hol mi illik. Ezért magyarkodásuk nevetséges és
giccses. Persze, sok a pótolnivaló, mert a szociál-
liberálisok lejáratták vagy alig használták a nemze-
ti jelképeket! (Emlékszem, milyen kínos volt egy vi-
lágversenyen, hogy nem akadt magyar zászló, amit
a gyõztes kezébe nyomtak volna!) Ám ez nem je-
lenti azt, hogy túl kell lõni a célon, mert a történel-
mi tapasztalat arra int: ahol túl sok a zászló és a
nemzeti szólam, ott nem ritkán a társadalmi bajo-
kat, a népszerûtlen intézkedéseket próbálják vele
eltakarni. Például a kis keresetûek megadóztatását
vagy a korkedvezményes nyugdíjak megvonását.
De az is furcsa, hogy Orbán Viktor mögött több
zászló van, amikor beszél, mint Obama mögött!
Netán azért, hogy az USA elnökénél nagyobbnak
tûnjék? 
Erdélyben, többek között úgy csapódnak le ezek a
dolgok, hogy megszaporodtak a száj-magyarok és
díszmagyarok. Vesz Barni egy nemzeti zászlót, és
elkezd papolni Nagy-Magyarországról és a honi
valóság totál ismerete nélkül nagyokat káromkodik
(mert ez áll jól a magyarnak!), szidja az RMDSZ-t,
hogy még nem csinált autonómiát és minden zöld-
séget összehord! 
Vegyük észre: a sok illetlen használat elkoptatja,
giccsé silányítja a jelképeinket. Nemrég például a
három közszolgálati televízióban átrendezték a

nándorfehérvári gyõzelemre (1456. júl.
21–22.) emlékeztetõ déli harangszót.
Az eseményre konkrétan utaló rö-
vid, de találó jelzést képileg két tu-

cat, a világtörténelmi gyõzelemhez
nem kötõdõ nemzeti szimbólummal,
például Tihannyal és az Országal-
mával helyettesítették. Amúgy kü-
lön-külön szép képek. Az összeha-

tás: giccs.
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A megállapodás minden-
képpen üdvözlendõ,
egyelõre elodázhatja 
a válság további élezõ-
dését.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ember élete az, amivé gondolatai alakít-
ják.” Marcus Aurelius

Szúrós tekintet

Egy kis címkézés

Giccses 
A nap címe. Hogyan figyeltem le Dinu
Patriciut és Roºca-Stãnescut. România
liberã

Magyarázat. Egy volt fedezett SRI-ügy-
nök, Marin Breajãn megtöri a hallgatást,
és részletesen elmeséli, hogyan követte
nevezetteket (és még sokan másokat), ho-
gyan használták fel õt a fõnökei szemé-
lyes érdekbõl, vagyis hogyan kényszerült
olyan tevékenységet végeznie, amire ráil-
lik a „politikai rendõrség” kifejezés. Fe-
dezett ügynököket mindenütt, a demok-
ratikus országokban is felhasználnak
(olykor a törvények megsértését is lehetõ-
vé téve számukra, például amikor beépül-
nek bûnszervezetekbe) maffia- vagy ter-
rorista hálózatok felderítésére, gazdasági
vagy egyéb bûncselekmények megelõzé-
sére. De mi történik akkor, ha az ügynök
által szerzett információkat a feletteseik
saját elõnyök szerzésére használják fel,
zsarolás útján vagy más módon? Hogyan
lehet védekezni e túlkapások ellen? Hi-
szen a felettes könnyen börtönbe juttat-
hatja, illetve ezzel zsarolva tönkreteheti
az ilyen „elhajlót”. Nos, Breajãnnak sike-
rült a fordítottja: õ juttatta börtönbe fõ-
nökét, Corneliu Pãltânea volt prahovai
SRI-igazgatót. Érdekes sajtóvonatkozása
is van mindennek, hiszen Breajãn követte
figyelemmel a Ziua címû – gyakran kétes,
ámde sok leleplezéssel is szolgáló – napi-
lap megalapításának folyamatát; azóta az
újság nagyon magas vezetõk jól felfogott
érdekébõl megszûnt. Így megy ez. 

Nagyon erkölcsösök. Jövõ héten a PDL
választmánya elfogadja a párt új etikai
kódexét, jelentette be Sever Voinescu, az
aktív szóvivõ. A hírt a Cronica Românából
tudtuk meg. A dokumentum végsõ for-
máját már bemutatták, s a jelek szerint
számíthat olyan makulátlan erkölcsû de-
mokrata (és egy kicsit liberális) politiku-
sok támogatására, mint Roberta Anastase
(számolómûvész), Daniel Pãsat, Monica
Iacob-Ridzi, Ioan Botiº stb.

A nap álhíre. Mivel a kormányzat még a
látszatát is kerülni kívánja a populizmus-
nak, bejelentette, hogy 2012-ben, közvet-
lenül a választások elõtt, a bérek mind-
össze negyven, a nyugdíjak is alig har-
mincöt százalékkal fognak növekedni.

Sike Lajos
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Salamon Márton László

„Hova menjek én most,
ki vesz fel már ebben a

korban? Harminc éve dolgo-
zom a postánál és ez a há-
la?” – fakadt ki a Galacról
tegnap hajnalban érkezett öt-
venes nõ, amikor arról kér-
deztük: mi késztette rá, hogy
az augusztus eleji tûzõ na-
pon a távközlési minisztéri-
um bukaresti épülete elõtt
tüntessen – másfélezred-
magával. A parlamenttel át-
ellenben lévõ minisztérium
alkalmazottai láttak azon-
ban már tizenötezres töme-
get is a fõvárosi Alkotmány-
téren tüntetni, így a ki-be já-
rók viszonylag egykedvûen
szemlélték az alig 1500 pos-
tást, és hallgatták a szakszer-
vezeti szónokokat, akik
torkukszakadtából kívánták
a pokolba hol Emil Boc mi-
niszterelnököt, hol Valerian
Vreme távközlési minisztert,
hol Traian Bãsescu államfõt.
A legnagyobb „sikert” a
„PDL = Partidul Delicvenþilor
Lacomi”, azaz „Demokrata Li-
berális Párt = Falánk Fosztoga-
tók Pártja” feliratú plakátot
cipelõ férfi – egy Prahova
megyei postás – aratta, aki
arra panaszkodik, hogy alig
több, mint ezer lejes fizetésé-
nek mintegy tíz százalékát
veszíti el azzal, hogy a posta
vezetõségének döntése sze-
rint havi két fizetetlen sza-
badnapot kénytelen letölte-
ni. Az intézkedés egyébként
része annak a megszorí-
táscsomagnak, melyet az ál-
lami vállalat vezetõsége a
veszteségek csökkentése ér-
dekében foganatosított, és
amely ellen a szakszerveze-

tek meghirdették a tegnapi
bukaresti tüntetést.

Nagy Zsolt-nosztalgia

„El tudjuk fogadni, hogy a
postának is a piaci követelmé-
nyeknek kell megfelelnie. Azt
azonban nem fogadhatjuk el,
hogy az inkompetens me-
nedzsment hibáit az alkalma-
zottaknak kelljen megfizetni-
ük” – fogalmazott lapunknak
a helyszínen Dumitru Costin,
az Országos Szakszervezeti
Tömb (BNS) elnöke. Az ér-
dekvédõ az ÚMSZ-nek kifej-
tette, meglátásuk szerint a
problémákat a posta vezeté-
sének elpolitizálása okozta.
“Alig több mint két év alatt az
egymást követõ Boc-kor-
mányok négy vezérigazgatót
cseréltek már a posta élén,
amint azt politikai érdekeik
kívánták” – háborgott Costin,

aki szerint a megoldást az ál-
lami vállalat magánmenedzs-
ment alá helyezése jelentené.
A BNS elnöke felidézte a
Tãriceanu-kormány idején
született, az egyik legna-
gyobb nemzetközi menedzs-
mentátvilágító cég által készí-
tett átszervezési tervet,
amelynek elkészítéséért a
posta annak idején kétmillió
eurót fizetett. „A Nagy Zsolt
miniszteri mandátuma alatt
készült, szakmailag megala-
pozott tanulmány ott hever
egy fiókban, miközben ezek a
mostaniak egy tákolmányt le-
begtetnek, amit átszervezési
tervnek hívnak” – fejtette ki
lapunknak az érdekvédõ. 

Képtelen tervek?

Costin szerint a Dumitru
Dan Neagoe jelenlegi postai
vezérigazgató által elõterjesz-

tett és a szaktárca által elfoga-
dott átszervezési terv „képte-
lenségeket” tartalmaz, hiszen
lehetetlen kilencszáz postai
egységet úgy megszüntetni,
hogy az alkalmazottak áthe-
lyezhetõk legyenek más egy-
ségekbe. A szakszervezeti ve-
zetõ utalt Neagoe azon kije-
lentéseire, miszerint a meg-
szûnõ mintegy 1400 munka-
helyet kompenzálják majd a
posta által létrehozandó ban-
ki és biztosítási szolgáltatások
révén létrejövõ új munkahe-
lyek. Costin emlékeztetett: a
postának havi mintegy 125
millió lejes jövedelemre kelle-
ne szert tennie ahhoz, hogy
nyereségessé váljon, miköz-
ben jelenleg ezek a jövedel-
mek nem érik el a 100 millió
lejt sem. Mint hangsúlyozta,
a fizetetlen szabadnapok mi-
atti bérkieséshez hozzá kell
adni azt a két ebédjegyet is,

amennyivel kevesebbet kap-
nak kézhez az alkalmazottak
a megszorítások miatt, így a
teljes jövedelemkiesés eléri a
15 százalékot.

„Kell az átszervezés”

A szakszervezeti vezetõ
harmadmagával vett részt
azon – az utcai demonstráció
ideje alatt tartott – találko-
zón, amelyen Valerian
Vreme távközlési miniszter
és Moldován József államtit-
kár fogadta az érdekvédõk
képviselõit. Mint Moldován
az ÚMSZ-nek elmondta, a
szakszervezeti vezetõk tíz-
pontos követeléscsomagot
tartalmazó listát nyújtottak
át a szaktárca képviselõinek.
Az államtitkár kifejtette, a
követelések között olyanok is
vannak, amelyek már tárgy-
talanok, hiszen korábban

megoldódtak, ilyen például a
papírbeszerzési versenytár-
gyalások kérdése. „Nem lát-
juk annak akadályát sem,
hogy a szakszervezetek kép-
viselõinek rálátást nyújtsunk
az átszervezéssel kapcsolatos
döntésekre, jelen lehessenek
ezek meghozatalánál” – tette
hozzá Moldován. Az állam-
titkár ugyanakkor hangsú-
lyozta, nem engedhetnek
olyan szakszervezeti követe-
léseknek, mint amilyen az át-
szervezési folyamat leállítá-
sa, az ugyanis „elengedhetet-
len” az állami vállalat csõdjé-
nek elkerülése érdekében.
Kérdésünkre Moldován cá-
folta, hogy az érdekvédõk
felvetették volna a találkozón
a magán-menedzsment beve-
zetésének kérdését. „Errõl
szó sem volt, és szerintem ezt
a szakszervezetek sem gon-
dolhatják komolyan” – tette
hozzá az államtitkár.

Jövõ héten ugyanitt?

A postai alkalmazottak a
cégvezetõk lemondásán túl
olyan ütemtervet követeltek,
amely a vállalat megmenté-
séhez szükséges konkrét in-
tézkedéseket tartalmazza. A
dolgozók érdekvédelmi szer-
vezete azt várja el, hogy a cég
év végéig 20 százalékkal nö-
velje bevételeit, hogy a 10
százalékos bércsökkentést
visszakaphassák az alkalma-
zottak, és a vállalat fejleszté-
sére is maradjon pénzke-
ret. A minisztérium jövõ hét-
re ígért választ – Matei Brã-
tianu szakszervezeti vezetõ
munkabeszüntetést helyezett
kilátásba, ha követeléseik
nem teljesülnek. 

Röviden

Állami csõdkérelem?

Nem zárható ki annak a le-
hetõsége, hogy nem fogják
megakadályozni néhány
veszteségesen mûködõ, ál-
lami kézben levõ vállalat
csõdbe menetelét – jelentet-
te ki tegnap Traian Bãsescu
államelnök a közszolgálati
rádiónak adott interjúban,
anélkül azonban, hogy
megnevezett volna bár
egyet is ezek közül. „Mivel
a kormány nem tudja ren-
dezni ezen cégek tartozása-
it, lehetõvé kellene tennie,
hogy hátralékait abból a ke-
retbõl fizesse, amelyet az ál-
lami részvénycsomagok el-
adásából szerzett“ – tette
hozzá az államfõ.

Épülhet a kifutópálya

Minden akadály elhárult a
Kolozsvári Nemzetközi Re-
pülõtér 2100 méteres új ki-
futópályájának megépítése
elõl, miután a licittanács
megerõsítette, hogy a júni-
usban nyertesként kihirde-
tett pályázat megfelel a ki-
írási kritériumoknak – szá-
molt be Kolozs Megye Ta-
nácsának közleményére hi-
vatkozva a Paprika Rádió. 

Kovács Zsolt

A gyógyturizmus lehet a
romániai turizmus fel-

hajtó ereje, miután európai
viszonylatban itt található
az ehhez szükséges termé-
szeti tartalékok egyharmada
– jelentette ki tegnap sajtótá-
jékoztatón Herman Rosner.
A Kovászna Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara el-
nöke arról számolt be, hogy
a gyógyturizmusban érde-
kelt munkaadók, turisztikai
ügynökségek és üdülõtele-
pek egyesületei a napokban
állították össze 11 pontos
listájukat, amely az ágazat
fejlesztését és népszerûsíté-
sét célozza. 

A Bukarestben rendezett
gyógyturizmus-kerekasztal
alkalmával az ágazat sze-
replõi azt is szorgalmazták,
hogy a kormány törölje el a
vakációs jegyek esetében ki-
szabott 16 százalékos adót,
mivel így ösztönözni lehet-
ne, hogy a cégek ilyen jegye-
ket adjanak alkalmazottaik-
nak. Ugyanakkor Herman
Rosner szerint be kellene ve-
zetni a közszférában is,
hogy az intézmények a va-
kációs prémiumok helyett
hazai úticélokra szóló üdü-

lési jegyeket ajándékozza-
nak alkalmazottaiknak. 

Német mintára

Herman Rosner szerint a
legfontosabb tennivalók kö-
zé tartozik, hogy a termé-
szeti adottságokat, a gyógy-
kezeléseket európai standar-
dok szerint engedélyeztes-
sék, hiszen így az uniós or-
szágok egészségbiztosítói és
nyugdíjpénztárai is elismer-
nék ezeket, és Romániába
küldenék betegeiket kezelés-
re. A kamaraelnök emlékez-
tetett, hogy az európai gyó-
gyturizmus évi tízmillió tu-
ristát jelent, amibõl hatmil-
lió Németországból érkezik,
már emiatt is ajánlott a né-
met standardokat „honosí-
tani” az országban.

A gazdasági szakember
rámutatott: a hazai gyógy-
kezelések kihasználtságát
nagyban növelné, ha a csa-
ládorvosokat ösztönöznék
arra, hogy gyógyszeres ke-
zelés felírása helyett a meg-
elõzésre, korai diagnosztizá-
lásra és a természetes
gyógymódokra fektessenek
nagyobb hangsúlyt. Ezzel
nemcsak az életminõségen
javítanának, de lefaragnák,

illetve a turizmusba áramol-
tatnák az egészségügyi szek-
tor fölös kiadásait is.

Elmozdíthatatlan üzlet

Rosner romániai és ma-
gyarországi példák párhu-
zamba állításával mutatott rá
az üdülõfejlesztési politikák
fontosságára. Míg a kommu-
nizmus idején a szívgyógyá-
szati kezeléseirõl híres Ko-
vásznán hét gyógykezelõ bá-
zissal rendelkezõ, összesen
1600 férõhelyes hotel épült –
hangsúlyozta a szakember - ,
a városban az elmúlt húsz év-
ben mindössze egy ilyen léte-
sült. Ezzel szemben Magyar-
országon az elmúlt években a
Széchenyi-terv révén 1372
gyógyforrásra 106 wellness-,
és 30 spahotel épült. Mindezt
sokkal hátrányosabb körül-
mények között, mert míg ha-
tárainkon túl csupán egyetlen
mofetta van, egyedül Ko-
vászna 14-et tud felmutatni.
„A gyógyturizmusba való be-
fektetés azért is megéri az or-
szágnak, mert más ipari léte-
sítményekkel ellentétben eze-
ket a természeti kincseket
nem lehet más országokba
költöztetni” – summázta a
kamaraelnök. 

Hírösszefoglaló

Miután az Egyesült Ál-
lamok képviselõi hóna-

pokig elhúzódó, drámai vi-
ta után hétfõn 296-161
arányban döntöttek a va-
sárnap este megszületett
megállapodás megerõsíté-
sérõl, tegnap este a szená-
tusban is rábólintottak az
adósságplafon emelésére.
Ezzel gyakorlatilag megol-
dódott a washingtoni kor-
mány fizetésképtelenségé-
vel fenyegetõ belpolitikai
válság. 

Az amerikai pénzügymi-
nisztérium május 17-i beje-
lentése szerint amennyiben
tegnap estig nem született
volna meg a döntés a
14 300 milliárd dolláros
adósságplafon emelésérõl,
a washingtoni kormány fi-
zetésképtelenné vált volna.
A republikánus többségû
képviselõház által megsza-
vazott megállapodás 2013-
ig 2 ezer milliárd dollárnál
nagyobb összeggel emeli
meg az adósságplafont. Ez-
zel párhuzamosan egyezség
született egy tíz évre szóló,
mintegy ezer milliárd dollá-
ros deficitcsökkentési terv-
rõl, amelyet egy további,
még jelentõsebb megszorí-

tás követ majd. Felállítanak
ugyanakkor egy kétpárti bi-
zottságot is, amelynek fel-
adata, hogy a hálaadás
napjáig, november 24-ig ja-
vaslatot dolgozzon ki egy
1500 milliárd dolláros csök-
kentésrõl. Ha a testületnek
nem sikerül teljesítenie ezt
a célkitûzést, vagy a kong-
resszus elveti az elképzelé-
seit, akkor 1200 milliárd
dolláros automatikus csök-
kentés lép életbe.

Az amerikai adósságli-
mit-emelésrõl létrejött
kongresszusi egyezség nem
irányítja fenntartható pá-
lyára az amerikai államház-
tartást, és nem fogja meg-
akadályozni, hogy az Egye-
sült Államok elveszítse le-
hetséges legjobb, „AAA“
hitelminõsítõi adósbesoro-
lását – vélekedtek hétfõi
helyzetértékelésükben lon-
doni pénzügyi elemzõk.

A Capital Economics –
az egyik legnagyobb londo-
ni pénzügyi-befektetési
elemzõ és tanácsadó cég –
szakértõi szerint az egyet-
len kérdés az, hogy a Stan-
dard & Poor’s és a többi hi-
telminõsítõ „már ezen a
héten meghúzza-e a ra-
vaszt, vagy még várnak egy
kicsit“. 

Lélegzetet vett Amerika

Vajúdik a Román Posta

Gyógyír a gyógyturizmusra

Mintegy ezerötszáz postai alkalmazott vonult tegnap utcára a megszorítások ellen, ésszerû átszervezési ütemtervet követelve Fotó: Tofán Levente
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Kovács Zsolt

A helyi lakosok adomá-
nyaiból fizetnék a továb-

biakban azt az õrzõ-védõ
céget, amely az elmúlt hó-
napokban az alsórákosi
„közrend” felügyeletét látta
el. A cég alkalmazottai  több
mint négy hónapig járõröz-
tek a Brassó megyei telepü-
lésen, megbízóik szerint
azért, hogy elejét vegyék a
lopásoknak. Alsórákoson
huzamosabb ideig a megyei
rendõrség is emelt létszám-
ban teljesített szolgálatot. A
magán õrzõvédõ cég és a
rendvédelmisek együtt jár-
õröztek, miután – amint ar-
ról lapunkban beszámol-
tunk – április elején a helyi
magyar és roma közösség
között tettlegességig fajuló
konfliktus alakult ki. 

A rend õre az egyház

Barát István református
lelkipásztor az egyház segít-
ségét is kérte, mivel úgy ítél-
te meg, a helyi romák által
elkövetett törvénytelenségek
– lopások, verekedések – a
magyar hívek közösségét fe-
nyegetik. 

Felhívására született meg
az alsórákosi nyilatkozat,
amelyet eddig több mint öt-
száz – zömében egyházi –
támogató írt alá. Az õrzõvé-

dõ szolgálat megbízására
azután került sor, hogy a he-
lyi magyarok a „kanalas”
romák által lakott telep felé
indultak kövekkel felfegy-
verkezve, az összecsapást a
megyei rendõrség akadá-
lyozta meg. Az õrzõvédõk
jelenlétét az alsórákosi ma-
gyarok többsége „megnyug-
tatónak” nevezte, a romák
viszont arra panaszkodtak,
hogy a motorral, homokfu-
tóval közlekedõ tagbasza-
kadt férfiak megfélemlítik
õket. 

A rendõrség nem elég?

Augusztus elsejétõl azon-
ban megszûnt a folyamatos
járõrözés, mert nincs anyagi
fedezet a brassói õrzõvédõ
cég további megbízására.
Gáspár Tamás alsórákosi
polgármester az elmúlt hóna-
pok tapasztalatát értékelve
lapunk érdeklõdésére el-
mondta: eredményesnek véli
a fizetett rendvédelmet. Az
elöljáró korábbi nyilatkozata-
it cáfolva leszögezte: Alsórá-
koson nem etnikumok közti

nézeteltérés van, hiszen csu-
pán egy szervezett csoport
garázdálkodik, és ez egy-
aránt sérti a magyarok, ro-
mánok és cigányok érdekeit.
Hasonlóan nyilatkozott ko-
rábban Antal István alsórá-
kosi származású Hargita me-
gyei képviselõ is. „Itt komoly
baj egy 20–25 fõs szervezett
bûnbandával van, akik mód-
szeresen megvámolják és ret-
tegésben tartják az elörege-
dõ, kiszolgáltatott falut. Ve-
lük szemben valóban nagyon
szigorúan fel kell lépni. A

Borbáth-telepen élõk jelen-
tõs része számára megoldást
jelenthet, ha munkahelyet te-
remtünk a számukra, és erre
több lehetõség is mutatko-
zik”- vélekedett a polgármes-
ter. Mint kifejtette: hamaro-
san közgyûlést hív össze,
ahol azt javasolja a falubeli-
eknek, hogy járuljanak hoz-
zá a biztonsági szolgálat
költségeihez, azt ugyanis ed-
dig a polgármesteri hivatal és
a közbirtokosság fizette.
Gáspár Tamás – akit a helyi-
ek közül többen alkalmatlan-
nak tartanak a konfliktusok
érdemi kezelésére – szerint
az õrzõvédõ szolgálatra to-
vábbra is szükség van, mivel
a román rendõrség és csend-
õrség nem tud rendet tartani. 

Hasonló véleményen van
Barát István alsórákosi re-
formátus lelkész, aki szerint
a biztonsági szolgálatnak si-
került „80 százalékban ren-
det tartania” a faluban. A
református lelkipásztor úgy
fogalmazott, hogy az utóbbi
hetekben történtek ugyan
kisebb lopások, de azok
nem voltak kirívóak. „Ha az
õrzõvédõ szolgálat emberei
elhagyják a falut, félõ, hogy
újra kitör a konfliktus” –
nyilatkozta lapunknak Ba-
rát István, aki áprilisban
maga is résztvevõje és szem-
tanúja volt az erõszakos cse-
lekményeknek. 

„Védelmi pénz” kifizetésére ösztönzi a falu lakosait az alsórákosi önkormányzat

Alsórákos: újabb konfliktus?

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Megoldódhat az egész-
ségügyi tárca és az Or-

szágos Egészségbiztosítási
Pénztár (CNAS) közötti
konfliktus – nyilatkozta Emil
Boc kormányfõ, aki hangsú-
lyozta, folyamatosan dolgoz-
nak az illetékesek a két intéz-
mény közötti együttmûkö-
dés új feltételeinek kidolgo-
zásán. Cseke Attila, az
RMDSZ egészségügyi mi-
nisztere többször figyelmez-
tetett arra, hogy az egészség-
ügyi reform nem hajtható
végre a CNAS támogatása
nélkül. Emil Boc legutóbbi
nyilatkozatában azonban el-
ismerte, hogy az egészség-
ügyi miniszter következete-
sen képviseli a szakág refor-
mját. Traian Bãsescu államfõ
korábban úgy fogalmazott,
hogy vagy kiegyezik egymás-
sal Lucian Duþã, a CNAS ve-
zetõje és Cseke Attila, vagy
„mindketten távoznak”. A
vitás kérdések között szere-
pel a gyógyszerkiadások el-
lenõrzése. Traian Bãsescu
emlékeztetett: 2010 végén a
kormány 2,5 milliárd lejt for-
dított az egészségügyben fel-
halmozódott adósságok tör-
lesztésére. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök Cseke Attila
védelmére kelt és világossá
tette, a problémát a szaktárca
és az egészségbiztosítási
pénztár közötti tisztázatlan
jogi viszony okozza. 

ÚMSZ

A dettai, mediatizált eset
után tegnap ismét egy

önkormányzati vezetõ ke-
rült bajba közvetlen hozzá-
tartozója miatt: ezúttal az
Olt megyei Topana község
polgármesterének fiát tar-
tóztatták le Piteºti-en. A le-
tartóztatás okáról eltérõ ma-
gyarázatot adott a helyi
rendõrség és Gheorghe Bar-
bu topanai polgármester. A
rendõrök azt állítják, a 19
éves fiatalember agresszíven
viselkedett, többszöri felszó-
lításra sem volt hajlandó iga-
zolni magát, és csak úgy
tudták elõállítani, hogy

kényszerintézkedést alkal-
maztak vele szembe. A rend-
õrök  az után tudták bekísér-
ni a helyi õrsre, hogy kábító
spray-vel szembefújták a he-
vesen tiltakozó férfit. 

A topanai polgármester
úgy véli, indokolatlan volt a
karhatalmi szigor, fiát akkor
kezdték „zaklatni” a rend
õrei, amikor „egy kamion-
nál ügyintézett”. Gheorghe
Barbu úgy fogalmazott: a
szóban forgó jármû tilosban
parkolt, ezért indítottak eljá-
rást a fia ellen is, aki pedig
nem azonos a teherautó ve-
zetõjével, illetve tulajdono-
sával. Florin Barbu orvos-
szakértõi véleményt is kért

sérüléseirõl, a jelentés sze-
rint bár látszanak külsérelmi
nyomok a panaszoson, álla-
pota stabil. 

Mint arról hírt adtunk,
néhány nappal ezelõtt a Te-
mes megyei Detta polgármes-
terének két fia keveredett
rendõrségi ügybe. Bogdan és
Cãlin Romant garázdasággal,
súlyos testi sértéssel gyanúsít-
ják, de olyan információ is
napvilágot látott, hogy az el-
követõk a helyi maffia tagjai,
és védelmi pénzt szedtek ál-
dozataiktól. A PDL-tag det-
tai polgármester  tagadja a  fi-
ai elleni vádakat, és úgy véli:
családja politikai támadások
kereszttüzében áll. 

Hírösszefoglaló

Nem támogatja Traian
Bãsescu az „economat-

típusú” nyugdíjaskosár beve-
zetésére vonatkozó kormány-
zati tervet. Az államfõ a rend-
szer fenntarthatóságának fon-
tosságára hivatkozott, és a
kormányzati pozícióban levõ
politikusokat óvatosságra in-
tette. Bãsescu a közrádiónak
adott tegnapi interjúban el-
mondta: az érdekvédõk által
követelt nyugdíjemelést nem
tartja kivitelezhetõnek. Ezzel
kapcsolatban az államfõ el-
mondta: ilyesmire csak akkor
kerülhet sor, ha a hazai gaz-
daság kellõ mértékben meg-
erõsödik. „A válság arra fi-

gyelmeztetett, hogy csak ad-
dig nyújtózkodhatunk, amed-
dig a takarónk ér” – fogalma-
zott Bãsescu, aki emlékezte-
tett: a járulékok kifizetése ér-
dekében 14 milliárd lejes köl-
csönt vett fel az ország. 

A nyugdíjemelés szüksé-
gességérõl Preda Nedelcu ér-
dekvédõ beszélt egy nappal
korábban. Szeptember else-
jétõl elkerülhetetlen az inflá-
ciónak megfelelõ nyugdíj-
emelés” – hangsúlyozta a
nyugállományban lévõket tö-
mörítõ szövetség  (FNSP) el-
nöke. Nedelcu üdvözölte a
nyugdíjasok számára meghir-
detett kormányzati szolidari-
tási akciót. Mint arról beszá-
moltunk, a  nyugdíjaskosár

bevezetésére vonatkozó terve-
zetet a múlt héten tette közzé
a kormány. Eszerint a Nãs-
tase-kabinet idején beindított
„Economat” üzlethálózathoz
hasonló rendszert mûködtet-
nének õsztõl, amely a rászo-
rulók számára a „lehetõ leg-
alacsonyabb áron” biztosíta-
ná az alapélelmiszereket. Ar-
ról, hogy mit jelent a szociá-
lis alapon megszabott ár,
nem közöltek konkrét adato-
kat az illetékesek; 2004-ben a
piaci árnál 30 százalékkal ol-
csóbban lehetett vásárolni
cukrot, olajat, lisztet a kijelölt
helyeken. A terv kezdemé-
nyezõi abban bíznak, hogy
az árakat a termelõi ár szint-
jén tarthatják. 

Boc: „kibékül”

Cseke és Duþã 

Új „polgármesterfi”-galiba

Nyugdíjaskosár: csak ámítás?
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Röviden

A. E.

Törökök lepték el teg-
nap Marosvásárhely ut-

cáit, magasan lobogtatva a
piros, félholdat viselõ zász-
lót. Mindjárt utánuk oro-
szok, majd izraeliek és spa-
nyolok jelentek meg saját
zászlaikkal. 

Egy szintén török népvi-
seletbe öltözött csoport fe-
hér zászlóján piros félhold-
dal és Ciprus feliratú táblá-
val vonult végig, miheztar-
tás végett utólag táblájukra
a „nord” kifejezést is felír-
ták golyóstollal. A csehor-

szágiak viselete a magyar
népviseletre emlékeztetett,
színes, bõ szoknyát és fehér
inget viseltek a nõk, székely
harisnyához hasonlító nad-
rágot a férfiak, ám vala-
mennyiük lábán bocskor-
szerû lábbeli volt. Ez a lát-
vány fogadta tegnap a ma-
rosvásárhelyieket, a város-
ban ugyanis megkezdõdött
a péntekig tartó II. Nemzet-
közi Folklórfesztivál. A ren-
dezvény mintegy 250 részt-
vevõjének színes kavalkádja
hömpölygött Marosvásár-
hely fõterén, tudtára adva a
lakosságnak, hogy hétvégé-

ig minden este a népzenéé,
a néptáncé és népviseleté a
nyári színpadon, a köves-
dombi parkban és a Tudor
negyedben a Gyémánt piac
elõtti téren, esõs idõben pe-
dig a Mihai Eminescu Ifjú-
sági Mûvelõdési Házban, il-
letve a Maros Mûvészegyüt-
tes székhelyén. A vendége-
ket tegnap délelõtt Lokodi
Edit Emõke, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke köszön-
tötte, aki a Közigazgatási
Palotát, a Kultúrpalotát, il-
letve a Városháza tornyát
mutatta be a hagyományõr-
zõknek. 

Folklórfesztivál Vásárhelyen

Népviseltbe öltözött hagyományõrzõk veszik birtokukba a hét végéig Marosvásárhelyt

Sike Lajos

A hétvégén ismét bené-
pesül Szõdemeter, Szat-

már megye legkisebb tele-
pülése – a Himnusz szerzõ-
jének szülõfalujában hu-
szonkettedik alkalommal
szerveznek Kölcsey-meg-
emlékezést. 

A rendezvényt a hagyomá-
nyokhoz híven a falu refor-
mátus templomában (ahol
iratokkal bizonyíthatóan
Kölcsey Ferencet megkeresz-
telték) és a templomot övezõ
kertben tartják. Muzsnay
Árpád tanár-újságíró, az
EMKE partiumi alelnöke
fõszervezõként lapunk ér-
deklõdésére elmondta, az
idei emlékünnepség  legin-
kább abban tér el a korábbi-

aktól, hogy több lesz a fiatal
résztvevõ, mi több, az ifjú-
ság lassan átveszi az egész
ünnepség irányítását. „A
pénteki mûsor levezetését
teljesen mértékben a fiata-
lokra bíztuk” – magyarázta
lapunknak Muzsnay Árpád.
Mint elmondta, tavaly nagy
visszhangja volt a Pakulár
István tasnádi lelkész által
szervezett „sétának”: egy
csapat fiatal gyalogszerrel
tette meg Tasnádról a Szõ-
demeterre vezetõ tíz kilomé-
teres utat. 

Megtudtuk, idén még töb-
ben jelentkeztek a gyalogos
tisztelgésre, sõt lesz olyan
csapat is, amely kerékpárral
vág neki az útnak. A kezde-
ményezés célja kettõs: egy-
részt erõsíteni kívánják a

költõ kultuszát a környékbe-
li fiatalok körében, másrészt
pedig a sportot akarják nép-
szerûsíteni. A megemlékezé-
sen beszédet mond Csûry
István református püspök,
Fodor József katolikus püs-
pöki helynök, valamint Já-
nosi Zoltán magyarországi
egyetemi tanár. 

Az emlékezõbeszédeket
követõen fellép a tasnádi
Teletinik diákszínjátszó-cso-
port és a Maestoso kórus, a
Himnuszt pedig a hagyomá-
nyokhoz híven Andrási
Gyula szatmári színmûvész
szavalja el. A hétvégi ren-
dezvény fõvédnökei Véron
András tasnádi, Kovács Je-
nõ nagykárolyi és Marian
Gheorghe szõdemeteri pol-
gármesterek. 

A Himnusz szerzõjére
emlékeznek Szõdemeteren

ÚMSZ

Holnap kezdõdik a ma-
gyarországi Panyolán a

VI. Határmenti Világzenei
Fesztivált, a magyar–ukrán
–román hármas határ ha-
gyományos kultúrájába en-
ged betekintést – írja a szat-
mar.ro honlap. 

A tehetséges, helyi csopor-
tok, táncosok és fiatal éneke-
sek mellett olyan együttesek
lépnek majd fel a fesztivá-

lon, mint az Ethnokol zene-
kar, a Kerekes Band, a Pa-
nyolára már szinte hazajáró
Folk Error és a Fókatelep. A
Csillag születik produkcióból
ismert Szatmár Kamara ve-
zeti fel a programot igazán
különleges táncprodukciójá-
val. Mindkét napon neves
DJ-k zenéire táncolhat az
igényes szórakozásra vágyó
közönség. A zenei színpad
mellett a kézmûvesek utcá-
ját is berendezik, ahol a kéz-

zel készített, népi portékák
mellett fiatal iparmûvészek
egyedi tárgyait is kínálják. 

Az idei fesztiválon fõsze-
repet kap majd a gasztronó-
mia: a karakteres szatmári
ételek, a helyi alapanyagok
és a finom pálinka mellett
neves „gasztrobloggerek” is
bemutatkoznak, akiknek
konyhájában jellegzetes, he-
lyi alapanyagokból különle-
ges, fantáziadús fogások ké-
szülnek. 

Világzenei randevú Panyolán

Antal Erika

Jövõ tavasszal új báb-
színház-épülettel gazda-

godik Marosvásárhely, illet-
ve Maros megye. A megyei
tanács két évvel ezelõtt vá-
sárolta meg a városközpont-
ban levõ egykori zsidó kul-
túrházat, amelynek a felújí-
tását tavaly novemberben
kezdték el. „Az önkormány-
zat saját költségvetésbõl fi-
nanszírozza az épület reha-
bilitációját – nyilatkozta la-
punknak Barta József, a me-
gyei tanács gazdasági igaz-
gatója. – A projektre 7,76
millió lejt különítettünk el, a
kivitelezõ a szerzõdés sze-
rint 18 hónap alatt kívül-be-
lül felújítja, illetve alkalmas-

sá teszi azoknak a követel-
ményeknek megfelelõen,
amelyeket egy bábszínház
megkíván.” 

Költöztetés 
kényszerbõl

Az egykor zsidó kultúr-
házként mûködõ épület fel-
újítását eddig 30-40 száza-
lékban végezték el – tudta
meg lapunk Barta Józseftõl.
A gazdasági igazgató azt is
elmondta, a külsõ munkála-
tokkal párhuzamosan bent is

folyik a munka, eddig az ál-
lagmegõrzésre összpontosí-
tottak. „Augusztus végére,
szeptember elejére a kivitele-
zõnek el kell készülnie a kül-
sõ tatarozással, azt követik a
belsõ munkálatok, a nyílás-
zárók cseréje, a nézõtér, szín-
pad, öltözõk, mosdók, pró-
batermek kialakítása” – ma-
gyarázta Barta. Mint ismere-
tes, az Ariel Gyermek- és If-
júsági Színházat fenntartó
Maros Megye Tanácsának
azért kellett új épületrõl gon-
doskodnia, mert az intéz-

ménynek közel hatvan évig
otthont adó ingatlant vissza-
igényelte a református egy-
ház. A megyei tanács befek-
tetését természetesen öröm-
mel fogadta a bábszínház ve-
zetõsége, mivel a volt zsidó
kultúrházban lehetõség van
egy korszerû, nagy nézõterû
bábszínház berendezésére. 

Mûvelõdési  
ház–mozi–bábszínház

A Marosvásárhely köz-
pontjában álló patinás épü-

letet 1928-ban építtette a vá-
ros akkoriban igen jelentõs
lélekszámú zsidó közössége,
abból a meggondolásból,
hogy saját mûvelõdési ott-
hona, gyûlésterme legyen.
Az épületet színházi és mo-
zielõadásokra használták,
bálokat szerveztek benne,
politikai jellegû összejövete-
leknek is helyet adott, de
boxmeccset és asztalitenisz-
bajnokságot is tartottak már
a falai között. A közösség
többször is kénytelen volt
megválni az ingatlantól,
elõször 1942-ben, amikor az
akkori törvények megfosz-
tották a zsidó közösséget a
saját kultúrotthontól, majd
az 1948-as államosításkor,
amikor a város legnagyobb
mozijának rendezték be Ha-
ladás Filmszínház néven,
amelyet bemutató mozinak
is használtak a Mûvész mo-
zi felépítéséig. A múlt rend-
szerben ott mûködött a Tör-
pe mozi is, amelyben kis-
gyerekeknek vetítettek rajz-
és mesefilmeket. Az 1989-es
rendszerváltást követõen
billiárdterem, kaszinó, ven-
déglõ is mûködött benne,
majd újból visszakerült jo-
gos tulajdonosához. A ma-
rosvásárhelyi zsidó hitköz-
ség megfogyatkozott létszá-
mú közössége azonban már
nem tudta kihasználni az
épületet, ezért áruba bocsá-
totta azt. 

Kultúrházból – bábszínház

Jövõ tavasztól korszerû bábszínház fog mûködni a marosvásárhelyi volt zsidó kultúrházban

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele

A tervek szerint
haladnak a ma-
rosvásárhelyi
volt zsidó kul-
túrház bábszín-
házzá alakításá-
nak munkálatai. 
A közel nyolc-
millió lejes be-
ruházás az ön-
kormányzat sze-
rint jövõ május-
ban ér révbe. 

Teljes 
a Szabadság-szobor 

Kolozsi Tibor, Manasses-
Almásy Botond és Gyarma-
ti Tamás tegnap délután el-
helyezték az aradi Szabad-
ság-szobron az mûalkotás
tavasszal lelopott darabjai-
nak pontos mását – írja a
Nyugati jelen internetes olda-
la. Mint ismeretes, a tolvajt
elfogták, viszont a kardnak,
a pengének és a diadémnak
azonban nyoma veszett,
ezért a kolozsvári szobrász-
csoport fényképek alapján
kellett elkészítse azok pon-
tos mását. Bognár Levente
aradi alpolgármester el-
mondta, a térre négy megfi-
gyelõ kamerát szereltek,
amelyeket városi rendõrség
székhelyén figyelnek. 

Újabb kitüntetés 
Elekes Gyulának

Elekes Gyula tûzzománc-
mûvészt, a székelyudvarhe-
lyi Mûvelõdési Ház igazga-
tóját Bács-Kiskun Megye
Közgyûlésének nagydíjával
tüntették ki. A képzõmûvész
több évtizedes alkotómunká-
jáért, valamint a 37. Nem-
zetközi Zománcmûvészeti
Alkotótelepen nyújtott ki-
emelkedõ teljesítményéért
vehette át a kitüntetést a
Kecskeméti Kulturális Köz-
pontban nyílt alkotótelepi ki-
állításon Rausch Sándortól,
a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés alelnökétõl. 
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Farkas István

Az öngyilkosságok, gyilkos-
ságok és megcsonkítások

megszokott híradós képsorainak
megmentésén fáradozik a Ro-
mán Audiovizuális Kommuni-
kációs Szövetség (Asociaþia Ro-
mânã de Comunicaþii Audio-
Vizuale – ARCA), miután a Hi-
vatalos Közlöny július 28-i szá-
mában megjelent az audiovizuá-
lis törvény 17. cikkelyének mó-
dosított változata. Mint ismere-
tes, az Országos Audiovizuális
Tanács (CNA) egy hónappal ez-
elõtt úgy döntött, 6 és 22 óra kö-
zött számûzik a televíziók kép-
ernyõjérõl a tragédiák helyszí-
neirõl közvetített véres képsoro-
kat, illetve megtiltják az áldoza-
tok hozzátartozói szenvedésé-
nek a bemutatását is.

Viszonyulás kérdése

Az ARCA hivatalos fellebbe-
zésében arra kéri a CNA-t, vizs-
gálja felül a július végén érvény-
be lépett törvénymódosítást.
„Nem kellene változnia a kisko-
rúak védelmérõl szóló 17-es cik-
kelynek. Meg fogjuk vitatni az
ARCA által benyújtott doku-
mentumot, és ismét szavazni fo-
gunk a törvényrõl, de az én véle-
ményem nem fog változni” – je-
lentette ki az Új Magyar Szó meg-
keresésére Szász Attila CNA-
tag. Az audiovizuális tanács
szakembere elmondta, a kérdés

régóta terítéken van a CNA asz-
talán, a módosítást a televíziók
képviselõinek jelenlétében vitat-
ták meg, ezért érthetetlen az
ARCA magatartása. Hangsú-
lyozta, azért módosították a 17.
cikkelyt, mert a televíziók „a si-
keres öngyilkosságokat media-
tizálták”. Felvetésünkre, hogy
drasztikus büntetésekkel  kordá-
ban lehetett volna-e tartani a té-
véket, Szász kijelentette: „ha a
CNA idõben alkalmazza a na-
gyobb büntetéseket, talán meg
lehetett volna gátolni a kiskorú-
ak védelmét figyelmen kívül ha-
gyó híradók térhódítását. De el-

kerülhetetlen volt az audiovizu-
ális törvény módosítása.” Mint
mondja, a siker így a CNA vi-
szonyulásától függ. 

Szenzáció és hírérték

„A szenzáció mindenhol szen-
záció – ismerte el Szász, majd
hozzátette – nem mindegy, hogy
mikor és hogyan mutatják azt
be.” Példaként a norvégiai rob-
bantásokat említette, amelyek-
nek hírét, a hazai televízióknak
nem lévén saját képeik, külföldi
képsorokkal kellett bemutatniuk.
„A külföldi stábok által készített

átvett anyagban nem voltak zsák-
ba varrt emberek, kilógó lábak,
leszakadt fejek” – mondta. „Hi-
teltelen az ARCA kommunikáci-
ója” – válaszolta Szász Attila,
amikor arra utaltunk: a szakmai
szövetség szerint a CNA a tájé-
koztató jellegû képsorokat is be-
tiltatja. „Nem arról van szó,
hogy nem lehet bemutatni,
mondjuk, a gyilkosságok helyszí-
neit. De végtagok, vérfoltok és sí-
ró hozzátartozók nélkül akarjuk
azokat a nappali híradókban lát-
ni” – magyarázta Szász, aki sze-
rint az ilyen képsoroknak amúgy
sincs hírértékük. 

Hagyományos médiák újszerû terjesztésére
vállalkozott a magyarországi Metropolis Mé-
dia Kiadó, amely termékeit ezentúl fiatalok
szórakozóhelyein is árulná – roppant akciós
árakon. A rangos sci-fijeirõl ismert folyóirat
tehát a fantázia segítségével szeretné új, más
világokba röpíteni az ATB-, van Buuren-
vagy esetenként Lady Gaga-rajongókat. Kí-
váncsiak vagyunk, hogy vajon hányan fog-
nak lemondani egy-két sör áráról, csak azért,
hogy jegyet válthassanak a következõ hold-
kompra. Nagyon reméljük, hogy a (kön-
nyû)zene és a szórakoztató (de tanulságos!)
irodalom ötvözése, ha nem is okoz forradal-
mi szemléletváltást, de néhány parszeknyivel
növeli majd a „bulizó” tinik látókörét. Attól
viszont nem félünk, hogy a terítékre került
fantasztikus irodalom vonzására nem csak a
kültelkekrõl, hanem a Szíriusztól is jönnek
majd el ifjak – hogy „zúzzanak egyet” a bé-
kés magyar éjszakában.

(prier)

Kettõs tükör 

Védik a véres híradókat

A TVR Etikai Bizottsága 
„nem tud” Pîrvoiu ügyérõl

„A közszolgálati televízió Etikai Bizottsága
még nem döntött arról, hogy mikor vitatja
meg Lucian Pîrvoiu mûsorvezetõ ügyét, mi-
vel hivatalosan nem kerestek meg minket ez-
zel az üggyel” – nyilatkozta a Mediafaxnak
Irina Pãcurariu, a bizottság elnöke. Elmon-
dása szerint elképzelhetõ, hogy lesz egy be-
szélgetés Pîrvoiuval, de az kizárólag konzul-
tációs jellegû. Mint ismeretes, a TVR 2 köz-
szolgálati csatornán sugárzott Híróra (Ora de
ºtiri) mûsorvezetõjét az Etikai Bizottság dön-
téséig felfüggesztették állásából. A csatorna
indoklása szerint a mûsorvezetõ az egy hét-
tel ezelõtti Hírórában „rasszista és elfogadha-
tatlan kijelentéseket tett”, ezenkívül Marian
Vanghelie bukaresti 5. kerületi polgármester-
rel szemben cinikus hangnemet engedett
meg magának. A mûsorvezetõt az Active-
Watch – Sajtófigyelõ Ügynökség panaszolta
be a közszolgálati televízió vezetõségénél. 

Olvasói hibaigazítás

Tisztelt szerkesztõség! Szeretném felhívni a
figyelmüket egy sajnálatos elírásra, amely a
múlt hétvégi Színkép A monarchia idõjelei címû
cikkének alcímében (Osztrák– magyar kultúr-
barangolás Robert Wenzel németországi borterme-
lõvel) jelent meg. Ez a hiba nem méltó a lap
színvonalához. Mind az osztrákok, mint a
németek kikérik maguknak, ha a másik nem-
zettel tévesztik össze õket. A cikkbõl világo-
san kiderül: Robert Wenzel osztrák, és nem
betelepült német. Tisztelettel, 

Riedl Rudolf

Tisztelt Riedl úr! A hibát mi is felfedeztük –
sajnos, késõn. Köszönjük a jelzést. (A szerk.)

Dolgoztam valaha egy egykorvolt
magyarországi szerkesztõségben,
ahol az igényesség volt az úr, hiteles
személyiségek irányították, akiktõl
csak tanulni lehetett. Mindez pedig
volt a múlt század hetvenes-nyolcva-
nas éveiben, amikor épp tombolt az
országban a puha szocializmus (tu-
dom, hogy az akkor élt romániai
kollégák most irigyelnek) és a –
nem, dehogyis cenzúra – „sajtóirá-
nyítás”. Mi mégis mindent megír-
tunk a sorok közt, ezt az 1938 utáni
esztendõkbõl örököltük. De nem is ez
volt valójában a fõ szempont, hanem
az, hogy az olvasók számára a hite-
lességet a szabatos nyelvhasználat és
a pontos információátadás jelentette,
amit az olvasók is jól fogadtak.
A kulisszák mögött láthatatlan
versenyfutás folyt. Jelesül a mun-

katársak, akik rendszerint minden
fontos eseményen jelen voltak,
azon igyekeztek, hogy kézirataik-
kal elõbb készüljenek el, mint
ahogy az akkor még nem közszol-
gálatinak, hanem hivatalosnak ne-
vezett Magyar Távirati Iroda is ki-
adja. Olyan korban, amikor nem-
hogy internet meg mobiltelefon
nem volt, hanem a vezetékes távbe-
szélõ is egyenesen kiváltságnak szá-
mított. Az MTI pedig telexen
(mond ez még valakinek valamit?),
azaz távgépírón pötyögte a híreket,
az egyiken a külpolitikát, a mási-
kon pedig a belpolitikát és a spor-
tot. A szerkesztõségbe így érkezett
anyagokat nem is nagyon használ-
tuk, általában arra szolgáltak,
hogy az adatokat, a neveket és más
hasonlót ellenõrizzük.

Az MTI ugyanis mindent kiadott,
és megbízható volt. Következzék itt
egy hatalmas felkiáltójel! A hang-
súly ugyanis a múlt idõn van. A
mai hírszolgálat végképp csõdöt
mondott. Egy hónapja beindult a
távirati iroda ingyenes közszolgála-
ti adása, amelyre nehéz jelzõket ta-
lálni. Azt még csak-csak el lehet fo-
gadni, hogy az új magyar média-
törvény szellemében nemcsak a
kormánynak kedvezõ híreknek, ha-
nem ellenzéki megnyilvánulások-
nak is helyt adnak – nyilván csu-
pán csak azért, hogy megõrizze a
látszatot. A hírérzékenység azon-
ban, ami egy hírügynökség legfon-
tosabb tulajdonsága (az MTI a ré-
gi idõkben sokszor hamarabb jelen-
tett valami rendkívüli eseményt,
mint a UPI vagy az AFP), ma-

napság utolsó a sorban. Csupán
egyetlen példa: az oslói robbantás-
ról aznap délután egy külügymi-
nisztériumi közleményt adott ki –
hogy nincsenek magyar áldozatok
–, ebbõl lehetett következtetni arra,
hogy történt valami, s a tömegmé-
szárlásról csak valamikor magyar
idõ szerint éjfélkor jelent meg tudó-
sítás. Miközben a CNN egész dél-
után nyomta a breaking news-t.
Az MTI pedig tele volt színes
anyagokkal, bulvárlapokba illõ hí-
rekkel, háttér-riportokkal, több na-
pon át ismételt dolgozatokkal és
grafikákkal, pr-cikkekkel.
A kabát újragombolása tehát elke-
rülhetetlen. Méghozzá kétharma-
dos többséggel.

Gyulay Zoltán

Médiagnózis
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Hírösszefoglaló

Az amerikai Time magazin
rendelkezik a legmagasabb di-

gitális intelligencia-hányadossal –
derül ki a New York University
Stern üzleti iskola L2 elemzõ cso-
portjának felmérésébõl, amely az
egyes újságok közösségi média-
és digitális platformhasználatá-
nak minõségét vizsgálta. A Time
után a digitális IQ-listán a People
és a Self magazinok következ-
nek. Az L2 nem csak azt nézte
meg, mennyi követõje van egy-
egy magazinnak a közösségi mé-
diában, hanem azt is, hogy men-
nyi interakció zajlik le ezeken a

platformokon, és hogy az egyes
lapok mennyire innovatívan
használják az újabb és újabb mo-
bil és online lehetõségeket, a digi-
tális marketinget, és hogyan épí-
tik fel honlapjaikat. A legmaga-
sabb pontszám a 140 volt, ami a
„digitális géniusznak” felel meg.
Ezt az eredményt egyedül a Time
magazin érte el, az L2 szerint a
jellegzetes és markáns Twitter-
jelenlétével, a jól felépített, print
és digitális platformokat összekö-
tõ elõfizetési rendszerével, masz-
szív Facebook-oldalával és szá-
mos alkalmazásfejlesztésével. Az
ez alatt, de még a top10-ben lévõ
magazinok a „tehetséges” jelzõt

kapták: a People, a Self, a Men’s
Health, a Sports Illustrated, a New
York Magazine, a GQ, a Glamour,
az Entertainment Weekly, a Cos-
mopolitan, a The Economist, a Nati-
onal Geographic és a New Yorker
fértek bele ebbe a kategóriába,
egészen a 33. helyezésig, például
a 16. Wireddel, a 20. Forbesszal
vagy a 30. Playboy-jal. A 34.-tõl
az 59. helyig tart az „átlagosok”
listája, olyan magazinokkal mint
például a 34. Rolling Stone, a 37.
Newsweek, a 60.-tól a 80.-ig pedig
a kihívásokkal küszködõké: ide
sorolta az L2 például a Condé
Nast Travelert, a Money-t vagy a
Health magazint. 

Digitális IQ-bajnok a Time

Szász Attila CNA-tag szerint a nappali híradók esetében a kiskorúak védelme az elsõdleges szempont Fotó: Tofán Levente



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

9.00 Hitélet 16.00 Híradó
16.15 Hitélet ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 19.30 Híradó 20.00
Benkó Sándor: A Jazz
születésétől napjainkig
21.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 21.30 Híradó 22.00
Átjáró

ETV

8.15 Ananlia másik arca
(am. sor.) 9.45 Dona Bar-
bara (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 Éjsza-
kai történetek 22.30 Au-
róra (amerikai sor.)
23.30 Clase 406 (mexi-
kói sor.)

9.30 Teleshopping 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 Mosolypasz-
tilla 17.15 Légy a házas-
társam 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Mosolypasztilla
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 21.30
Esküvő meglepetésekkel
23.30 Ez Románia! 0.15
Hírek (ism.) 
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8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Zénó
9.40 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
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 Talpalatnyi zöld
(ism.)
16.30 Ablak a természetre
16.45 Európai kóstoló
17.15 Győztesek Világa
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari (am. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Halálos hasonlóság
(am. krimi, 1964)
23.55 Dunasport
0.00 Pengető
0.55 A fiatal Freud Gázá-
ban (dokumentumf.)
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Arcélek (ism.)
2.50 Ablak a természetre
3.00 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött

RTL Klub, 21.20
Tûzoltó kutya

Balesetet szenved Rex, a népszerű hollywoodi kutyasztár,
ejtőernyő nélkül kizuhan egy repülőgépből. Az egész filmes
világ gyászolja, nem tudva, hogy óriási szerencsével, de
életben maradt. A magányos eb megpróbál a gazdája nyo-
mára bukkanni, de csak a sintérbe botlik. Menekülés köz-
ben találkozik a kis Shane-nel, aki befogadja a kutyát.

DUNA Tv, 22.00
Halálos hasonlóság

Edith Phillips 18 éve nem beszélt ikertestvérével, a gazdag
Margaret de Lorcával, akivel annak férje temetésén talál-
kozik újr. Edith ekkor tudja meg Margaret egyik alkalma-
zottjától, hogy nővére egykor állapotosnak hazudta magát,
így sikerült magának megszereznie a férfit. Edith megöli
nővérét, és mivel a megtévesztésig hasonlítanak egymás-
ra, felveszi a személyazonosságát.

TV2, 21.25
Az utolsó vakáció

Georgia Byrd egy áruház konyhai osztályán dolgozik és
ahelyett, hogy titkos vágyait próbálná beteljesíteni –
mondjuk, megszólítaná a bútorosztályon dolgozó jóképű
fickót–-, csak őrlődik és kínlódik borzalmas félénksége mi-
att. Mígnem egy napon az orvosa közli vele a hírt, hogy
gyógyíthatatlan betegségben szenved és legfeljebb néhány
hét lehet már csak hátra az életéből.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes,
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.10 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Mesélő cégtáblák
16.05 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
16.55 Elisa lánya - Vis-
szatérés Rivombrosába
(olasz sor.)
17.50 Otthonod a kávé-
ház
18.15 Magyar retro
19.10 1100 év Európa
közepén
19.35 Esti mese: Zorro
legendája
20.00 Sant’ Angelo -
Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
22.25 A Silla királyság
ékköve (sor.)
23.20 Záróra
0.15 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland
sor.)
1.00 Futótűz (am. sor.)
1.40 A Nap belülről süt
(portréf.)

6.30 Top Shop
7.00 Törzsutas (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói
sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.45 Noé kettő (ameri-
kai családi vígjáték,
1998)
17.40 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.50 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török soro-
zat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Tűzoltó kutya
(amerikai-kanadai akció-
vígj., 2007)
Utána: RTL-hírek
23.45 Róma (angol-am.
kaland sor.)
1.05 Asszonymaffia
(amerikai-angol sor.)
1.40 Reflektor Sztárma-
gazin
1.55 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Hol van Fred? (né-
met vígjáték, 2006)
14.25 EZO.TV
15.30 Seherezádé (török
drámasor.)
16.30 Lassie (am.-kan.
sor.)
17.30 Második élet (am.-
kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé (török
drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám (szór.
műsor)
21.25 Az utolsó vakáció
(amerikai kalandf., 2006)
23.35 Aktív extra
23.40 Bostoni halottké-
mek (amerikai krimisor.)
0.40 Tények Este
1.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
1.50 GSG 9 - Az elit kom-
mandó (német akció sor.)
3.35 Segíts magadon!
(ism.)
4.00 Animációs filmek

9.05 Chicago Hope Kór-
ház (sor.) 10.00 Nyomta-
lanul (am. krimisor.)
10.55 A varázsló (am. ka-
landf., 1989) 12.55 Két
pasi (sor.) 13.25 Egy kap-
csolat szabályai (sor.)
13.50 A Nagy Ő 15.35
Doktor House (ism.)
16.30 Nyomtalanul (sor.)
17.25 Gyilkos számok (i
sor.) 19.15 Lehetetlen
küldetés 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor
House (am. sor.) 22.25
CSI (sor.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Pontos
sportidő (live) 14.00
Sport.ro Hírek (live)
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
(live) 20.00 Pontos
sportidő (live) 20.05
Örüljünk a focinak 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Holtak hálójában
(am.-angol thrill.) 12.50
Idegen közöttünk (am.-
kan. f. dráma) 14.35 El-
sőszülött (am. thrill.)
16.25 Belphégor - A Lou-
vre fantomja (fr. f.)
18.10 Fél lábbal a Para-
dicsomban (olasz vígj.)
20.05 Yonggary (am.-
dél-kor. sci-fi) 22.00 A
vadász (am. horror)
23.45 Visszatérés a Kí-
sértet-hegyre (am. hor-
ror)

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek
10.00 Balatoni nyár
11.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.30 Kárpát Expressz 
13.55 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.05 Rondó
15.35 Összhang
16.30 Legendás konyhák
17.00 Bűvölet (olasz
sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.)
22.55 24 (am. sor.)
23.40 Hírek
23.45 Sporthírek
23.55 A Nagy Versmon-
dás
0.25 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika
(útifilm)
0.55 Ma Reggel (ism.)

6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Nyár, lányok és
sztárok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
11.20 A megfelelő pár
(ism.)
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai so-
rozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lot-
tó 6/49
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 A hálózat (angol-
amerikai thrillersorozat)
22.45 Visszajátszás
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma soro-
zat)
0.40 Christina Aguilera
koncert
1.50 Közérdek – reality
show (ism.)
2.15 Az ősi erdők törté-
nete (ism.)
3.10 Sport (ism.)

7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Egy lépéssel előre
(román sorozat) (ism.)
11.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Peches rablás
(francia-belga vígjáték,
2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Tessék parancsolni!
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 True Justice (kana-
dai-amerikai akció soro-
zat)

22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 True Justice (kana-
dai-amerikai akció soro-
zat) (ism.)
1.30 ProTv hírek, sport
(ism.)
3.00 Két pasi - meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport, időjárás-
jelentés
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Gyémántvadászok
(amerikai-dél-afrikai-német-
olasz filmdráma, 2001)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.15 Mutassalak be a szü-
leimnek
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.55 Beethoven 5 (ameri-
kai vígjáték, 2003)

18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Vénkisasszony (reali-
ty show)
22.15 Canan – Lopott sors
(török sor.)
23.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
0.00 Nikita (amerikai-kana-
dai sorozat)
1.00 Élő robotok (amerikai
akciófilm, 1996)
Sz.: Michael Bernardo, Don
„The Dragon“ Wilson, Dawn
Ann Billings, Carrie Mitchum
2.45 Nincs tovább (ameri-
kai krimi, 1997)

7.00 Örök kaland (ame-
rikai filmdráma) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozá-
sa (indiai sor.)
10.30 Specialisták (re-
ality show) (ism.)
11.30 Apák és kicsik
(román vígj. sor.)
(ism.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzfilm sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozá-
sa (indiai sor.)
15.00 Titkos szerel-
mek (telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 XIII - Az össze-
esküvés (francia-kan.
akció sor.)
22.15 Lököttek (román
sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.45 Titkos szerel-
mek (telenovella)
1.00 Hírek, sport (ism.)
2.00 Specialisták
(ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők -
Saab 9-3
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült
11.00 Édesvízi szörnyek -
Portyázó ragadozó
12.00 Amcsi motorok -
Byron Nelson 1
13.00 Autókereskedők -
Ford Cosworth, BMW
325i

15.00 Állítólag... - Robba-
nó öngyújtó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok -
Családban marad - Meghí-
vás elfogadva
18.00 Édesvízi szörnyek -
A Rift-völgy rémei
19.00 A túlélés törvényei
- Észak-Ausztrália
20.00 Állítólag... - Elnöki
kérés
21.00 Hogyan készült?
22.00 Repülj velünk
Alaszkába! - Új hangár
23.00 Autókereskedők -
Bogárhátú VW -
1.00 Amcsi motorok -
Családban marad
Fallen Heroes motor, Bling
Star motor
2.00 A túlélés törvényei

8.00 A Simpson család
8.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen!
10.00 Nagyszerű utazá-
sok
10.30 Testvérség a bor-
ban
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Blues, vers és jazz
éjszaka (ism.)
13.30 Miért ABC
14.00 A bajkeverő majom
(anim. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Kaland és termé-
szet
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 Három királyság
(kínai kaland sor.)
19.55 Győztesek
20.10 Linley felügyelő
nyomoz (angol krimisor.)
21.45 Világutazó
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(kínai kaland sor.)
0.50 Nagyszerű utazások
(ism.)
1.25 Testvérség a borban
(ism.)

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

CSÜTÖRTÖK
2011. augusztus 4.

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

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

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

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Ágost, Kamélia, Lí-
dia és Teréz napja van.
Az Ágost férfinév a latin
Augustus név magyar vál-
tozatából (Augusztusz) va-
ló, de lehet a szintén ebbõl
származó Ágoston név rö-
vidülése is, jelentése: ma-
gasztos, fennkölt.
A Kamélia újabb keletû
névalkotás a kamélia virág-
névbõl, ami Kamel (Ca-
mellus) botanikus nevébõl
ered.
A Lídia görög eredetû bib-
liai név. Jelentése: az ókori
kis-ázsiai Lüdiából szár-
mazó nõ.
A Terézia görög eredetû
nõi név, származása és je-
lentése azonban bizonyta-
lan. Lehet, hogy vagy az
Égei-tengeri Thera-sziget-
nek vagy a Kréta melletti
Therasia-szigetnek, vagy a
dél-itáliai Tarasz városnak
a nevébõl való. 
Holnap a Domokos és
Döme nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1492 – Kolumbusz Kris-
tóf elindul Huelvából,
hogy nyugat felõl jusson
el Indiába. Október 12-én
kiköt a Bahama-szigete-
ken, „felfedezi Ame-
rikát“.
• 1914 – Németország ha-
dat üzen Franciaország-
nak.

• 1948 – Tildy Zoltán után
Szakasits Árpád lesz a Ma-
gyar Köztársasági elnöke.
• 1990 – Göncz Árpádot az
országgyûlés a Magyar
Köztársaság elnökévé vá-
lasztja.

Vicc
A rendõrt elküldi a felesége
a boltba:
– Hozzál margarint, és ha
van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendõr tíz marga-
rinnal.
– Volt tojás!

Recept
Paradicsomos tökfõzelék 
Hozzávalók: 1 kg gyalult
tök, 25 dkg paradicsom, 1
gerezd fokhagyma, 2 dl tej-
föl, 2 evõkanál olaj, 1 evõ-
kanál liszt, só és csipetnyi
cukor.
Elkészítése: A tököt besóz-
zuk, és 20 percig hagyjuk a
sóban, majd gyengén kicsa-
varjuk. A felhevített olajon
megfuttatjuk a zúzott fok-
hagymát, majd a tököt rá-
tesszük. Hozzáadjuk még a
meghámozott és felszeletelt
paradicsomot, az egészet jól
átkeverjük, és fedõ alatt pu-
hára pároljuk. Közben a tej-
fölt és a lisztet simára kever-
jük, és vele a fõzeléket besû-
rítjük. Felforraljuk, és bár-
milyen feltétet kínálunk
hozzá.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Tárgyalásra, szerzõdéskötésre al-
kalmas a mai nap. Legyen na-
gyon figyelmes, körültekintõ, ha
aláír valamit. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Jól sikerült pénzügyi tranzakci-
ót jeleznek a csillagok. Mind-
emellett gondolja át alaposan a
döntését. Kritikus, és szabad-
hangot ad véleményének, ami
környezetének egyáltalán nem
szimpatikus.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A túlságosan intim, személyes
dolgait ne ossza meg senkivel,
mert csak pletykák születhetnek
irigyei által. A bizalmas beszél-
getésekre ott van párja, aki
mindenben ön mellett áll.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Mars a Rák jegyébe lép. Ma-
gánéletében eseménydús, zsúfolt
idõszak következik. Szép csalá-
di események, kellemes utazá-
sok várhatók
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Ha kisasszony havában eltalálja
Ámor nyila, még nem biztos,
hogy tartósan is kedvezõ lenne az
ön számára a kapcsolat. Az
Oroszlán-jegyû tökéletesen fel
van vértezve az élet megpróbálta-
tásaira.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szereti megújítani és újrakezdeni
maga körül a dolgokat. Ha vala-
ki mellett lehorgonyoz, kifejezet-
ten hû barát és hûséges társ válik

önbõl, de vigyázat! A Szûz-jegyû
idõnként nagyon féltékeny is tud
lenni.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Augusztusban a körülmények
tálcán kínálják a lehetõségeket.
A Mérleg mottója szerint, aki a
kicsit nem becsüli, az a nagyot
nem érdemli. Bátran vállalkoz-
hat hosszabb utazásokra is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Tétlenségének okát hajlamos az
idõjárásra fogni. Itt az ideje,
hogy sokkal többet menjen a
szabadba.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bõséget és gazdagságot ígér a
nyár. Lehet, hogy kiegészítõ jöve-
delemre is szert tesz, különmun-
kával. Önnek fontos a biztonság.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagállás a baráti beszélge-
téseknek, kapcsolatoknak ked-
vez. Jó híreket hall, melyek örö-
möt okoznak. Jókedve, boldog-
sága azonnal bûvkörébe vonzza
a többieket.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Találkozik egy régi ismerõsével,
akivel eddig nem is gondolta vol-
na, hogy kapcsolata alakulhat
ki. Legyen nyitott és õszinte, óva-
kodjon az elõítéletektõl. Hosszú
távú barátság létesülhet.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kitûnõ lehetõsége van a vásár-
lásra, néhány különleges darab-
bal feldobhatja a lakását. Hasz-
nálja a nyár vidám színeit. Es-
te lazítson, sétáljon a tündöklõ,
csillagfényes nyári estén.

Horoszkóp
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Öttusa

Hírösszefoglaló 

Aranyérmet szerzett – és
ezzel megvédte címét – a

Tóth Adrienn, Kovács Sarol-
ta, Gyenesei Leila összeállí-
tású csapat az angliai öttusa-
Európa-bajnokság váltóver-
senyében. 

A magyarok – mindhár-
man több gyõzelmet aratva,
mint amennyi vereséget el-
szenvedve – megnyerték a ví-
vást, majd nagy fölénnyel a
3x100 méteres úszást is, így
két szám összesítésében ma-
gabiztosan álltak az élen a ki-
lenc együttest felvonultató
mezõnyben. A lovaglásban
ezek után mindössze egy ve-
rõhibával teljesítették a pá-
lyát, és mivel közvetlen üldö-
zõik rosszabb eredményt ér-
tek el, tovább nõtt az elõ-
nyük, a lövészetekkel meg-
szakított 3x2000 méteres fu-
tás során pedig meg tudták
õrizni pozíciójukat. A ma-
gyarok 5578 ponttal nyertek
(vívás: 45 gyõzelem/27 ve-
reség/930 pont; úszás:
2:57.99 perc/1208 pont; lo-

vaglás: 1180 pont; lövészet-
futás: 23:55.90/2260), a né-
metek (5458) és a franciák
(5398) elõtt. 

A nõi verseny után a Ma-
rosi Ádám, Kasza Róbert,
Demeter Bence összeállítású

férficsapat is aranyérmet
szerzett a váltóversenyben.

A magyarok megnyerték a
vívást és a 3x100 méteres
úszást, a lovaglásban pedig
megõrizték vezetõ pozícióju-
kat, így a lövészetekkel meg-

szakított futásnak elsõként
vághattak neki. A 3x2000
méter során fokozatosan nö-
velték elõnyüket, köszönhe-
tõen annak, hogy Demeter,
Marosi, majd Kasza is na-
gyon jól lõtt, utóbbi például a

két sorozatában egyet sem hi-
bázott. A magyarok 6618
ponttal nyertek (vívás: 35
gyõzelem/19 vereség/946
pont; úszás: 2:41.79
perc/1400 pont; lovaglás:
1140 pont, lövészet-futás:
20/17.92 perc/3132 pont); a
lengyelek (6458) és a fehér-
oroszok (6400) elõtt. 

A sikerek következtében
két olimpiai kvótát is sze-
reztek a magyarok: az egyé-
niben ezüstérmes Tóth Adri-
enn és a hetedikként végzõ
Kovács Sarolta került olyan
helyzetbe, hogy nevezhetõ
lenne az olimpiára.

Három elsõ és egy máso-
dik helyezéssel a magyarok
végeztek az éremtáblázat
élén, korábban egyéniben
Tóth Adrienn második lett,
Kovács Saroltával és Gye-
nesei Leilával együtt pedig
gyõzött a hagyományos ver-
senyben. Az oroszok (2-1-0)
és a németek (1-2-0) is há-
rom-három érmet gyûjtöttek,
két-két ezüstöt szereztek a
lengyelek és az olaszok, két-
két bronzot a franciák és az
ukránok, s egy-egy bronzot a
csehek és a fehéroroszok. 
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Kovács Sarolta, Gyenesei Leila és Tóth Adrien megvédte Európai-bajnoki címét Angliában

Nyertek a „pandúrok” 

A labdarúgó-Liga-1 második
fordulójának hétfõ esti mér-
kõzésén a Pandurii Târgu
Jiu 2-1-re nyert a Brassói FC
ellen. A Gorj megyei alaku-
lat góljait Stojan Vranjes sze-
rezte, a vendégektõl Majenik
volt eredményes. A forduló
mûsorát a tegnap esti Galaci
Oþelul–Concordia Chiajna-
találkozó zárta. 

Prepeliþã a Steauánál

Andrei Prepeliþã négy sze-
zonra szóló szerzõdést írt
alá tegnap a Steauával. A
Universitatea Craiova kö-
zéppályása már a Liga-1
harmadik fordulójában be-
mutatkozhat új csapatában,
a Steaua Ploieºti-en lesz a
Kolozsvári U elleni mérkõ-
zés házigazdája.  

Román–argentin: 
talán jövõre

A Román Labdarúgó-szö-
vetség megegyezett a hason-
ló argentin fórummal, hogy
az eredetileg augusztus 10-
ére tervezett, de a dél-ameri-
kai által lefújt barátságos
mérkõzésre mégis sor kerül-
jön. A válogatottak találko-
zójára jövõre vagy 2013-ban
kerítenének sort, az idõpon-
tot csak a FIFA beleegyezése
után szögeznék le. 

Még egy spanyol siker 

A felnõtt válogatott tavalyi
vb-sikere és az U21-es csa-
pat Európa-bajnoki címe
után egy harmadik spanyol
gárda is nyert: az U19-es
válogatott kontinentális cí-
met nyert, miután a chiaj-
nai döntõben 3-2-re nyert a
csehek ellen. A gyõztesek
góljait Aurtenetxe és Alca-
cer (2), a vesztesekét pedig
Krejci és Lacha szerezte, a
rendes játékidõ végén 1-1-re
álltak a csapatok. 

Vucinic a Juventusé

A Juventus labdarúgócsapa-
tánál folytatja pályafutását a
montenegrói válogatott
Mirko Vucinic. A torinói
klub hivatalos honlapján ar-
ról számolt be, hogy 15 mil-
lió eurót fizetett az AS Ro-
mának a 27 éves támadóért,
aki négy évre szóló szerzõ-
dést írt alá. Vucinic 2000 óta
futballozik a Serie A-ban,
hat évet töltött el a Lec-
cében, mielõtt 2006-ban 
a fõvárosba igazolt.

Gera a WBA-nál 

Gera Zoltán korábbi együt-
tesénél, az angol labdarúgó-
Premier League-ben szerep-
lõ West Bromwich Albion-
nál folytatja pályafutását. A
magyar válogatott 32 éves
csapatkapitányának kettõ
plusz egy évre szóló szer-
zõdtetését a birminghami
klub jelentette be tegnap. A
71 válogatott mérkõzésen
21-szer eredményes Gera
angliai pályafutása során ed-
dig kezdõként 196-szor ka-
pott lehetõséget, s összesen
42-szer volt eredményes.

Röviden„Aranyos” magyar váltók 

A Sanghajban megrende-
zett XIV. „vizes” világbaj-
nokság akár fõpróbának is
tekinthetõ a 2012-es londo-
ni olimpiára, hiszen egyet-
len olyan sportágat sem
ölelt fel, amelyben jövõ
nyárig még megadatik a
legmagasabb szintû meg-
mérettetés lehetõsége.

Mûúszásban semmi sem
változott: ezen a vb-n is az
oroszok nyerték mind a hét
aranyérmet, a 25 éves
Natalja Iscsenko pedig hal-
mozott, hattal a legfényesebb
medálból. A kínaiak hat
ezüstérmet gyûjtöttek és egy
bronzot, a spanyolok pedig
egy ezüstöt és öt bronzot. 

Mûúgrásban tíz arany- és
négy ezüstérem bizonyítja az
elsöprõ kínai fölényt, miután

eddig sosem volt példa arra,
hogy minden világbajnoki
címet egy nemzet sportolói
gyûjtsenek be. A férfiaknál
Csin Po, a hölgyeknél pedig
Vu Min-hszia és Csen Zso-
lin szerzett két-két aranyér-
met. A fennmaradó 16 ér-
men nyolc ország mûúgrói
osztoztak, de kettõnél többet
csak a németek (4) és az oro-
szok (3) tudtak bezsebelni. A
magyarok egy 14. (Gondos
Flóra és Reisinger Zsófia 3
m-en) és egy 29. (Kormos
Villõ toronyugrásban), a ro-
mánok pedig egy 14.
(Corina Popovici és Mara
Aiacoboae szinkrontorony-
ugrásban), egy 21. (Aia-
coboae toronyugrásban) és
egy 31. (Popovici toronyug-
rásban) helyet szereztek. 

Nyílt vízi úszásban ki-
egyensúlyozott erõviszonyok
jellemezték a mezõnyt, hi-
szen a hét versenyszámot
mindmegannyi ország spor-
tolói nyerték. Az érmeken 12
nemzet osztozott, köztük a
magyar is. Gercsák Csaba
sporttörténelmet írt azzal,
hogy bronzérmet szerzett 25
km-en és olimpiai kvótát 5
km-en, ahol tizedik lett.
Risztov Éva 5 km-en állt kö-
zel az érmekhez, de egy sze-
rinte nem létezõ szabályta-
lanság miatt féltávnál kizár-
ták. A látványos vegyes csa-
patversenyben “úszónemze-
tek” osztoztak az érmeken,
az Egyesült Államok, Auszt-
rália és Németország.

Turós-Jakab László

Sanghaji utózöngék – 1.

Fotó: MTI

Kézilabda

T. J. L. 

Érdekes rangsort közöl a
portál, amely Európa

legkeményebb férfi kézilab-
da-rangadóira tér ki. A hon-
lap szerint a legerõsebbek a
német bajnokság derbijei, a
THW Kiel és az SG Flens-
burg-Handewitt mindenkori
teltházas összecsapásai. Kel-
lemes meglepetésre a nem-
zetközi portál az MKB
Veszprém–Pick Szeged
csúcstalálkozókat rangsorol-
ja a második helyre. A hand-
ball-planet szerint Veszprém-
ben és Szegeden is nagyon
szeretik a kézilabdát, s a két
klub több mint tíz éve tagja a
kontinentális élmezõnynek.

A handball-planet azt is tud-
ja, hogy nem is olyan rég
szinte háborúval ért fel egy
Veszprém–Szeged-meccs,
ám Marian Cozma tavaly
elõtti tragikus halála óta lé-
nyegesen békésebb a rang-
adók légköre. Tanulságos a
további sorrend is. Harma-
dik az FC Barcelona–At-
lético Madrid spanyol derbi,
ami érthetõen mindeg nagy
érdeklõdésre tart számot,
akárcsak a futballban. A
franciák a Montpellier–
Chambery derbikkel foglal-
ják el a negyedik helyet, még
akkor is, ha az utóbbi évek-
ben elõbbiek jobbak voltak
vetélytársaiknál. Ötödik a
rangsorban Szlovénia a Celje
PL–Gorenje mérkõzésekkel.
A rivalitás „csak” 20 éves,

csakúgy mint a hivatalos ga-
lerik, a „Florijani” és a
„Saleski Grascaki” külön
„parbaja”. Lengyelország-
ban az Orlen Wisla Plock–
Vive Targi Kielce összecsa-
pások számítanak rangadó-
nak, két feltörekvõ gárda
meccsei. Portugáliában Por-
to–Sporting Lisszabon a slá-
ger, bár csak idõ kérdése,
hogy a Benfica átvegye utób-
bi helyét. Macedóniában a
Pelister Bitola leszakadt a
hártmas élbolytól, így a
szkopjei városi rangadók, a
Vardar és a Metalurg össze-
csapásai mérvadóak. Már
csak azért is mert az ország
leggazdagabb vállakozói
közt számon tartott Mihaj-
lovski, illetve Jordanov táp-
lálják õket. 

A „legrangosabb” rangadók
Labdarúgás

T. J. L. 

Kétgólos hátrányból in-
dul ma este a Twente En-

schede elleni visszavágón a
SC Vaslui labdarúgócsapata:
ha sikerül megfordítania a 0-
2-t, a moldvai alakulat a cso-
portkörbe jutás küszöbére ke-
rül a Bajnokok Ligájában.  

Az arnhemi mérkõzésen a
Twente Marc Janko duplájá-
val nyert 2-0-ra, s jó formáját
igazolandó a múlt hét végén
a Holland Szuperkupát is el-
hódította miután 2-1-re nyert
Amszterdamban a bajnoki
címvédõ Ajax ellen. A 2011-
12-es holland pontvadászat a
hét végén indul, a Twente
Enschede vasárnap a NAC
Breda vendége lesz.  

A SC Vaslui nem a legjob-
ban kezdte a bajnokságot, hi-
szen két forduló után egyet-
len pontja van, gólt pedig
még nem szerzett. Ennek el-
lenére Adrian Porumboiu bí-
zik abban, hogy a Twente
meglephetõ és csapata képes

a továbbjutásra. A mecénás a
helyzetkihasználáson javíta-
na, hiszen a gárda Hollandiá-
ban sem játszott rosszul, csak
nem tudta kihasználni lehetõ-
ségeit. A Piatra Neamþ-on
sorra kerülõ mérkõzés 20.45
órakor kezdõdik, és a Digi-
Sport közvetíti élõben. 

Ma este további menetrend
(zárójelben az elsõ mérkõzé-
sek eredményei): Rubin Ka-

zany (orosz)–Dinamo Kijev
(ukrán) (2-0), FF Malmö
(svéd)–Glasgow Rangers
(skót) (1-0), Viktoria Plzen
(cseh)–Rosenborg Trond-
heim (norvég) (1-0), Krakkói
Wisla (lengyel)–Liteksz Lo-
vecs (bolgár) (2-1), Zágrábi
Dinamó (horvát)–HJK Hel-
sinki (finn) (2-1), FC Zürich
(svájci)–Standard Liége (bel-
ga) (1-1), Pozsonyi Slovan
(szlovák)–Apoel Nicosia (cip-
rusi) (0-0), Sturm Graz (oszt-
rák)–Zestafoni (grúz) (1-1),
Maribor (szlovén)–Maccabi
Haifa (izraeli) (1-2), Trab-
zonspor (török)–Benfica (por-
tugál) (0-2), Belgrádi Partizan
(szerb)–Genk (belga) (1-2). 

Visszavágna a SC Vaslui

Mûugrás, mû- és nyílt vízi úszás

A FC Vaslui (sárga mez) 0-2-es vereség után is reménykedik
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