
Gyászos õszre ébredhetnek azok a romániai polgárok, akik svájci frankban adósodtak el,

mivel az alpesi valuta árfolyama szakértõk szerint hamarosan paritásba kerülhet az euróval,

azaz elérheti a négylejes váltási árfolyamot. Ezen az sem segít, hogy a berni jegybank tegnap

a lehetõ legalacsonyabb, nulla százalék körüli szintre csökkentette az irányadó alapkamatot,

hogy valamennyire mérsékelje a svájci fizetõeszköz erõsödését. A frank domináns helyzetét

szinte „bebetonozza”, hogy a befektetõk egyfajta menedékként tekintenek rá, miután az euró-

zóna és az amerikai adósságválság megrengette más devizákba vetett bizalmukat. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2342 ▼
1 amerikai dollár 2,9573 ▼
100 magyar forint 1,5535 ▼

Nem lesz több „tucatdoktor” 

Tovább élesedik a verseny a hazai egyete-
mek között, mert az oktatási tárca elképze-
lése szerint a 2011-2012-es tanévben csak 12
egyetem lesz jogosult doktori iskolát szer-
vezni. Az ÚMSZ által megkérdezett egye-
temvezetõk szerint az alap és mesteri képzés
minõségbiztosítását is szigorítani kellene. 

Vezércikk 3

Kolozsvárra hozzák Sissit 

Visszaállítaná a Sissi-mellszobrot a kolozs-
vári Fellegvárra vezetõ egykori sétálóúton
levõ talapzatára az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács Kolozs megyei szervezete.

Társadalom 6

Aktuális 3

A nyertes – 
ismét Bãsescu

Alighanem fölösleges dolog lenne mó-
dosítani az alkotmányt – mégpedig el-
sõsorban a változtatások kezdeménye-

zõje, Traian Bãsescu szem-
pontjából nézve. Az ál-
lamfõ ugyanis az alap-
törvényt oly módon

tudja értelmezni, hogy az
megfeleljen a maga sze-
mélyes pártja és népes

pártkliensi siserehada
érdekeinek.Bogdán Tibor

Markó: normális a párbeszéd
az RMDSZ és a Fidesz között

„Teljesen természetes, hogy Kelemen Hu-
nor külön is találkozott Orbán Viktor ma-
gyar kormányfõvel. Az a normális, ha a
magyarországi kormánypárt és az RMDSZ
között párbeszéd van  – jelentette ki Markó
Béla miniszterelnök-helyettes az ETV-nek.

Kultúra 8

Megkezdõdött az õszi romá-
niai népszámlálásban részt

vevõ számlálóbiztosok toborzása.
Elsõsorban önkormányzati alkal-
mazottak és tanárok jelentkezését

várják a szervezõk, de nyugdíja-
sok és diákok közremûködésére is
szükség lehet. Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára tegnap nyilat-
kozott a feltételekrõl. 6. oldal 

Kovács Péter RMDSZ-fõtitkár az õszi népszámlálásra készül Fotó: Tofán Levente

Számlálóbiztos: biztos kereset

„Sikamlós” alpesi valuta
Koldusbotra juttathatják az adósokat a svájci frankban felvett banki hitelek 

„Ha megkérdeznének, mi-
lyen lehetséges kormányko-

alíciót tartok hasznosnak és le-
hetségesnek Románia számára
a jövõ évi választások után, a
válaszom egyértelmû: PDL–
PNL–RMDSZ koalíciót” – fej-
tegette Traian Bãsescu a B1 ke-
reskedelmi televízió kedd esti
mûsorában. Az államfõ szerint
a miniszterelnöknek olyan sze-
mélynek kell lennie, aki „nem
adja el a becsületét a kormány-
fõi szék megtartása érdekében”.
Bãsescu ugyanakkor arra „fi-
gyelmeztette” az ellenzéki veze-
tõket, hogy választási gyõzel-
mük sem biztosítaná számukra
a kormányalakítás lehetõségét.
Folytatása a 3. oldalon 

Traian Bãsescu 

saját alkotmánya

A bankok csupán egyetlen módon tudnak segíteni a „befürdött” frankhiteles ügyfeleken: meghosszabbítják a kölcsön-visszafizetési határidõt

Majdnem minden minisztéri-
um többletforráshoz jut a

mostani költségvetési kiegészítés-
kor, amellyel elsõsorban adóssá-
gaik rendezésére, az uniós támo-
gatások önrészének biztosítására,
illetve befektetésekre kell hogy
fordítsák a pluszbevételeket. A
Mediafax birtokába jutott kor-
mányzati dokumentumból kide-
rül, hogy az újraelosztás legna-
gyobb nyertese a szállításügyi tár-
ca, amely a tervek szerint 1,6 mil-
liárd lejes többlethez jut. A módo-
sítás vesztese a pénzügy-, illetve a
környezetvédelmi minisztérium:
elõbbitõl 418,5 millió lejt vonnak
meg, utóbbi 148,3 millióval keve-
sebbõl gazdálkodhat az év hátra-
levõ részében. 7. oldal 

Kiegészül 

a költségvetés
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Röviden

Baleset, román sebesültekkel

Román állampolgárok utaztak abban az
olasz rendszámú autóbuszban, amely teg-
nap hajnalban árokba hajtott, majd olda-
lára dõlve állt meg a 4. számú fõ-
úton, Karcag külterületén. A balesetben
egy ember könnyebb sérülést szenvedett.
A negyven utast és a három sofõrt ideig-
lenesen a városi sportcsarnokban helyez-
ték el. Az autóbuszt kamionmentõ von-
tatta el a helyszínrõl. Az utasok hazaszál-
lításának megszervezéséhez a helyi polgá-
ri védelmi iroda vezetõje nyújt segítséget.

Káosz lesz a német reptereken

A német repülésirányítók tervezett sztrájk-
ja miatt hatalmas káosz fenyeget ma a né-
metországi repülõtereken. A hatórás mun-
kabeszüntetés a nemzetközi légi forgalmat
is jelentõs mértékben befolyásolhatja. A
szakszervezet felhívására a munkabeszün-
tetés ma reggel 6 órakor kezdõdik, és déli
12-ig tart. Becslések szerint egyedül Né-
metországban mintegy két és félezer repü-
lõgép maradhat a földön, ami több tízezer
utas számára jelenthet megpróbáltatáso-
kat. A szakszervezet 6,5 százalékos bér-
emelést, illetve kevesebb túlórát, valamint
általánosságban jobb munkafeltételeket
követel a repülésirányítóknak. A tárgyalá-
sok több héten át tartottak, a munkaadók
azonban elutasították a követeléseket.

Megvannak az uniós nagykövetek

Huszonöt új uniós delegációvezetõ kine-
vezését jelentette be tegnap Catherine
Ashton, az Európai Unió kül- és bizton-
ságpolitikai fõképviselõje Brüsszelben. A
Magyarország által delegált dr. Zanathyné
dr. Martin Györgyi Margit Bécsben fogja
képviselni az Európai Uniót. A kinevezé-
sekkel az uniós küldöttségekben meglévõ
pozíciók 30 százalékát a nemzetek által
delegált diplomaták töltik majd be, ez az
arány pedig csaknem eléri a 2009-ben
életbe lépett Lisszaboni szerzõdésben
meghatározott egyharmados célt.

Mubarak mindent tagad

Hoszni Mubarak bukott egyiptomi elnök
tegnap tagadta az ellene felhozott vádakat
a kairói büntetõbíróságon elkezdõdött per-
ben. Az egykori elnököt korrupcióval vá-
dolják, valamint azzal, hogy a karhatalom
az õ utasítására lõtt a kormányellenes tün-
tetõk közé. A január-februári egyiptomi
népfelkelésben több mint 800 ember vesz-
tette életét. Mubarak két fia, Alaa és
Gamál, akiket korrupcióval vádolnak,
ugyancsak tagadta bûnösségét.

Párizs kiadja Noriegát

A francia hatóságok beleegyeztek abba,
hogy kiadják szülõhazájának Manuel
Noriega egykori panamai diktátort (képün-
kön). Noriega így a latin-amerikai ország-
ban töltheti le a rá ott kiszabott hosszú

börtönbüntetést. Noriega ügyvédje, Yves
Leberquier elmondta, hogy Francois
Fillon francia kormányfõ július 6-án írta
alá a kiadatási végzést, amirõl az érintettet
a múlt héten értesítették. Noriega nem
akarja fellebbezéssel hátráltatni a kiada-
tást, amely legkorábban szeptemberben
történhet meg. A francia igazságszolgálta-
tás tavaly júliusban kábítószer-kereskede-
lembõl származó pénzek tisztára mosása
miatt hét év szabadságvesztésre ítélte a 77
éves volt tábornokot.

Gy. Z.

Rendõrök tartóztatták fel
tüntetõk egy csoportját a spa-

nyol fõvárosban tegnapra virra-
dó éjszaka. A demonstrálók azt
akarták megakadályozni, hogy a
hatóságok kilakoltassák azokat
a társaikat, akik még a nyár eleji
tüntetéssorozat idején foglaltak
el egy épületet Madrid belváro-
sában.

Több száz tüntetõ zsúfolódott
be az egyik mellékutcába, amely
a város fõterére vezet. A Puerta
del Sol volt a fõ helyszíne a spa-

nyol kormány gazdaságpolitiká-
ja elleni tiltakozásoknak, és de-
monstrálók lepték el a közeli
Plaza Mayort is, amit csak a ko-
ra hajnali órákban voltak hajlan-
dók elhagyni. A rendõrök azon-
ban útját állták az egyre növek-
võ tömegnek, amely az inter-
netes oldalakon közzétett felhí-
vásokra vonult az utcára.

A tüntetõk azt skandálták:
„Szégyen, szégyen!”, a rendõrö-
ket pedig bérgyilkosoknak ne-
vezték, néhányan felszólították
az egyenruhásokat, hogy csatla-
kozzanak hozzájuk. Az emberek

késõbb elhagyták a teret, és
Madrid fõutcáján, a Gran Vián
a parlament elé vonultak. A
rendõri fellépésben senki sem sé-
rült meg, és senkit nem tartóz-
tattak le, de több tüntetõt erõvel
távolítottak el a helyszínrõl.

Az Indignados nevû mozga-
lom emberek tízezreit hívta má-
jusban az utcákra. A tiltakozó
akciókat a spanyol gazdasági
válság váltotta ki. Minden ötö-
dik munkakeresõ ugyanis nem
talál állást, a fiatal munkanélkü-
liek aránya pedig eléri a negy-
venöt százalékot. 

Hírösszefoglaló

Ismét konkrét eredmény nél-
kül ért véget az ENSZ Biz-

tonsági Tanácsának a szíriai
helyzettel foglalkozó ülése ked-
den, immár a második egymást
követõ napon: a tagállamok to-
vábbra sem jutottak közös neve-
zõre a Bassár el-Aszad szíriai el-
nök rendszere ellen kirobbant
tüntetések véres elfojtásáról.
Diplomáciai források szerint a
világszervezet New York-i szék-
házában tartott tanácskozáson
történt ugyan elõrelépés, de to-
vábbra is vannak ellentétek. A
BT-tagállamok ENSZ-képvise-
lõi konzultáltak a kormányaik-
kal, majd tegnap ismét összeül-
tek. Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Németország és Portugália
a tüntetések véres elfojtását elíté-
lõ határozatot akar elfogadtatni,
amit az Egyesült Államok is tá-
mogat. Oroszország és Kína –
Brazília, India és Dél-Afrika
egyetértésével – azzal fenyegetõ-
zött korábban, hogy megvétóz
egy ilyen határozatot. Szíriai
harckocsik ismét tüzet nyitottak
a rendszerellenes lázadás jelkép-
ének számító Hama városára
kedd este, immár a harmadik
egymást követõ napon – közöl-
ték helyi lakosok. A harckocsik
a muzulmán böjti hónap, a
ramadán idején végzendõ esti
ima után a város két keleti kerü-
letét, valamint egy utat lõttek
Hama északi részén. Áldozatok-
ról nem érkezett jelentés. 

Az ENSZ tárgyal,

Szíria forrong

ÚMSZ

Vlagyimir Putyin orosz kor-
mányfõ húsz esztendõvel a

Szovjetunió összeomlása után
egyenesen kívánatosnak tartaná
országa egyesülését a szomszé-
dos Fehéroroszországgal. A hét
elején a Kremlhez hû fiatalok tá-
borában tett látogatása során ki-
jelentette, hogy a szovjet mintá-
ra létrehozandó egyenesen „kí-
vánatos” volna. Egy ilyen lépés
azonban teljes egészében „a fe-
hérorosz nép akaratától függ” –
hangsúlyozta. Az orosz–fehér-
orosz „anschlusszal” mellesleg
az 1990-es években már a minsz-
ki meglehetõsen önhatalmú ál-
lamfõ, Alekszandar Lukasenka
is kacérkodott, idõközben azon-
ban az ötletet elvetette. Moszkva
és Minszk jelenleg a Független
Államok Közösségének két
meghatározó országaként vám-
uniót alkot, amelyhez harma-
dikként az ugyancsak egykori
szovjet tagköztársaság, Ka-
zahsztán tartozik harmadikként.
Az orosz és a fehérorosz állam-
polgárok már csak azért is közel
érezhetik magukat egymáshoz,
mert a két ország között nyitott
a határ, és az utazáshoz nincsen
szükség vízumra. A tízmilliós
Fehéroroszország azonban je-
lenleg z 1991-ben kivívott füg-
getlensége óta a legsúlyosabb
gazdasági válságát éli. A
Szeliger ifjúsági táborban Putyin
nem zárta ki a Grúziától elsza-
kadni vágyó dél-oszét tarto-
mány csatlakozását sem Orosz-
országhoz. 

„Anschlussban”

gondolkodik

Moszkva?
ÚMSZ-összeállítás

A fukusimai atomreaktor
romjainak sugárzása jóval

magasabb, mint eddig feltételez-
ték: az atomerõmû területén
minden eddiginél nagyobb érté-
ket mértek. Az NHK tévéadó tu-
dósítása szerint kedden az 1-es
blokknál óránként öt sievert ér-
tékû sugárzást mértek, ami a
márciusi katasztrófa óta a leg-
magasabb.

Schmitt Pál magyar köztársa-
sági elnök is fogadta tegnap a
Magyarországon tartózkodó fu-
kusimai diákokat. A 14–17 éves
fiatalokból álló csoportot a Hód-
mezõvásárhely város önkor-
mányzata által életre hívott
Kizuna progam keretében látják
vendégül Magyarországon július
25. és augusztus 6. között. Az
államfõ elmondta: korábban a

japán emberek munkájáról, szo-
lidaritásáról, a világ iránti jó
szándékáról, természetszereteté-
rõl lehetett olvasni, majd a föld-
rengés és az atomreaktor-baleset
került címlapra. A világ szinte
minden országában van atom-
erõmû, ezért mindenkit meg-
érintett, ami ott történt.

A diákok vetített beszámolójá-
ból kiderült, hogy a magyaror-
szági látogatás alatt láthattak
„energikus és ritmikus” magyar
táncot, kipróbálhatták ügyessé-
güket lovas íjászkodásban, és
kóstolhattak „tömény ízû” tú-
rót, sajtot is. Bár jártak a Balato-
non, a rossz idõ miatt a strando-
lás elmaradt. A Magyarországig
tartó 14 órás repülõút fárasztó
volt, de amikor letekintettek a
tájra, és látták, hogy minden
zöld, már „tudták, hogy jó hely-
re jöttek”. A csoport tegnap dél-

után ellátogatott a budapesti
parlamentbe, a következõ na-
pokban pedig megtekintik a ma-
gyar fõváros nevezetességeit, va-
lamint ellátogatnak Esztergom-
ba és Visegrádra is.

Az eseményen részt vett Lá-
zár János, Hódmezõvásárhely
fideszes polgármestere és Ito
Tecuo, Japán magyarországi
nagykövete is. Lázár János ko-
rábban elmondta: a program
célja, hogy segítsen feldolgozni
a diákoknak a Japánt 2011 már-
ciusában sújtó földrengés, szö-
kõár és atomerõmû-baleset em-
lékét, és erõt adjon nekik az új-
rakezdéshez. A kizuna kifeje-
zést a japánok az emberi kap-
csolatokra, a baráti kötelékekre
alkalmazzák, ezért választotta
ezt a szót szolidaritási akciójá-
nak címéül az alföldi város ön-
kormányzata. 

Rekordsugárzás Fukusimában

Madridi tüntetések 

„Megszállták” a spanyol fõvárost. A demonstrálók a madridi kormány gazdaságpolitikája ellen tiltakoznak

Japán fiatalok Schmitt Pálnál. Fukusimában mostanában minden rekordot megdönt a sugárzás mértéke Fotó: MTI
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Alighanem fölösleges dolog
lenne módosítani az al-
kotmányt – mégpedig
elsõsorban a változtatá-
sok kezdeményezõje,
Traian Bãsescu szem-
pontjából nézve. Az ál-
lamfõ ugyanis az alap-

törvényt – akárcsak bár-
milyen más jogszabályt – oly módon tudja
értelmezni, hogy az megfeleljen a maga sze-
mélyes, már-már egyszemélyes pártja és né-
pes pártkliensi siserehada érdekeinek.
Bãsescu mestere a paragrafusok csûrésének-
csavarásának, nincs az a számára kedvezõt-
lenül alakuló helyzet, amibõl ki ne tudná
vágni magát.
Errõl a képességérõl most újfent bizonyságot
tett. Az államfõ ugyancsak nehéz helyzet-
ben érezhette magát, hiszen a közvélemény-
kutatások már jó ideje egyre határozottabb
ellenzéki fölényt jeleznek, és mind nyilván-
valóbbá válik az, hogy a Szociáldemokrata
Pártra és a Nemzeti Liberális Pártra alapo-
zott Szociál-Liberális Szövetség ötven száza-
léknál nagyobb szavazatarányt szerezhet a
jövõ évi parlamenti választásokon. Sõt, fölé-
nyét akár növelheti is, ha – amint a jelek
mutatják – sikerül megnyernie a helyható-
sági választásokat is, és e tömörülés szervezi
majd az õszi, parlamenti voksolást.
Traian Bãsescu ebben a helyzetben ismét
megtalálta az alkotmányos kákán a cso-
mót, ami lehetõvé teszi számára azt, hogy
akkor se az ellenzéki koalícióból nevezzen ki
miniszterelnököt, ha az több mint 50 száza-
lékot szerezne a választásokon. Az alaptör-
vény 103. cikkelyének elsõ pontja ugyanis
kimondja: „Románia Elnöke kijelöl egy je-
löltet a miniszterelnöki tisztségre, miután
tanácskozott a parlamentben abszolút több-
séggel rendelkezõ párt, vagy abban az eset-
ben, ha nincs ilyen többség, a parlamentben
képviselt pártokkal”. 
Pártokkal tehát – és nem pártszövetségekkel
– vágta ki magát az államfõ, mintegy meg-
feledkezve arról, hogy volt már rá eset, ami-
kor pártkoalíció, a liberális-demokrata szö-
vetség soraiból nevesített kormányfõt, Cãlin
Popescu-Tãriceanu személyében. Igaz, ak-
kor – a maga szempontjából – alaposan
„ráfázott” a döntésére, de azért ez mégsem
lehet komoly politikai szempont, még kevés-
bé érv. 
Ám az is igaz, hogy 2009-ben, az elsõ Boc-
kormány bukását követõen a nagyszebeni
polgármester, Klaus Johannis kinevezését is
azzal utasította el, hogy a nemzeti liberáli-
sok, a szociáldemokraták, a nemzeti kisebb-
ségek és az RMDSZ hetvenszázalékos par-
lamenti többséggel rendelkezõ szövetsége
nem párt.
Az államfõ – a látszatot mentendõ – enge-
dékenynek mutatkozott, és utalt rá, hogy
nem a két párttal van baja; ha egyesülné-
nek, akkor kész lenne miniszterelnököt kine-
vezni soraikból – amennyiben megszerzik
az abszolút parlamenti többséget. Ami, a je-
lenlegi tényállás szerint korántsem lehetet-
len. Elképzelhetetlen viszont a két párt egye-
sülése. Ez ugyanis mindkét tömörülés végét
jelentené, hiszen csalódott választóik min-
den bizonnyal elfordulnának tõlük.
Amin az államfõ megint csak nem veszítene.

A nyertes – 
ismét Bãsescu

Bogdán Tibor

Folytatása az 1. oldalról

Bãsescu úgy fogalmazott, hogy a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
anakronisztikus politikai alakulat,
Victor Ponta pártelnök pedig „még
gyerek”. „Pragmatikus hozzáál-
lásra van szükségünk, egyszerûsí-
tenünk kell az állami apparátust és
támogatnunk kell a magánszférát”
– nyilatkozta az államfõ, aki sze-
rint a szociáldemokraták képtele-
nek ezt a szerepet ellátni. Bãsescu
nem kímélte a liberálisok elnökét,
Crin Antonescut sem, ám a PNL-
vel való szövetséget politikai, gaz-
dasági és társadalmi szempontból
rugalmasabbnak és pragmatiku-
sabbnak ítélte. „A szocialistákkal
már kormányoztunk együtt, és lát-
tuk, hogy mennyire rugalmatla-
nok” – mondta el az államfõ. 

Újabb elnöki trükk

Traian Bãsescu ezt követõen
„robbantotta fel a valódi bom-
bát”, ugyanis arra figyelmeztette a
két ellenzéki párt alkotta Szociál-
Liberális Szövetség (USL) vezetõ-
it, hogy az alkotmány 103. cikke-
lye nem kötelezi az államfõt arra,
hogy a fele plusz egy szavazatot
megnyerõ pártszövetség vezetõjét
bízza meg a kormányalakítással.
„Olvassák el figyelmesen Romá-
nia Alkotmányát; ott az 51 száza-
lékot megnyerõ pártról, nem pe-
dig pártszövetségrõl van szó. Egy-
elõre csak szövetkezik a PSD és a
PNL, ha összeolvadnának, akkor
más lenne a helyzet” – fogalma-
zott az állam feje. 

Ponta lecsukatná 

„Amennyiben a jövõ évi válasz-
tások után a Szociál-Liberális
Szövetség (USL) a mandátumok

több mint felét megszerzi és az ál-
lamfõ nem a szövetség berkeibõl
nevezi ki a miniszterelnököt, le
kell mondania” – reagált az ál-
lamfõ kijelentésére Victor Ponta.
A PSD elnöke az alkotmányra hi-
vatkozva kijelentette, Traian Bã-
sescu ez esetben államcsínyt kö-
vetne el, ami nemcsak azt jelente-
né, hogy a parlament felfüggeszti,
hanem el is kell ítélni és börtönbe
kell zárni. A szociáldemokrata
politikus szerint az államfõ annyi-
ra felelõtlen hazudozóvá vált,
hogy semmiféle figyelmet nem ér-
demel többé. „Ha a választók
többsége abszolút bizalmat szavaz
nekünk, a lehetõ legrövidebb idõn
belül új köztársasági elnökünk
lesz” – tette hozzá Ponta. 

Antonescu felfüggesztené

Az ellenzéki pártszövetség má-
sik társelnöke, Crin Antonescu le-
szögezte, alakulata „soha nem fog
együttmûködni Traian Bãsescu-
val és pártjával”. Hozzátette:
amennyiben az államfõ nem tart-
ja tiszteletben a választások ered-
ményét, akkor fel fogják függesz-
teni. „Bãsescu ismét bebizonyítot-
ta, hogy a választások eredmé-
nyétõl függetlenül Emil Bocot
akarja megbízni kormányalakítás-
sal” – fogalmazott Antonescu. 

Preda: árulástól tartanak 

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) részérõl Cristian Preda

európai parlamenti képviselõ úgy
értelmezte Traian Bãsescu nyilat-
kozatát, hogy az államfõ felhí-
vást intézett a politikai pártokhoz
az alkotmány módosításának
megvitatására. „Az állam elnöke
tulajdonképpen észrevételezte az
alaptörvény értelmezhetõ 103.
cikkelyét és figyelmeztette az
USL vezéreit. Tapasztalt politi-
kusok ezt nem hisztérikusan rea-
gálják le, hanem asztalhoz ülnek
tárgyalni” – fogalmazott blogbej-
egyzésében Preda. Az EP-kép-
viselõ szerint az ellenzéki Szo-
ciál-Liberális Szövetség társ-
elnökei kölcsönösen azt feltétele-
zik a másikról, hogy a választá-
sok után cserben hagyják a part-
nerüket. 

Román lapszemle

Kevesebb, mint 100 lejbõl teljesen fel lehet
öltözni az adóhivatal üzleteiben, ahol az
elkobzott termékeket árusítják. Az idei év
elsõ három hónapjában az adóhivatal 21
üzlete több mint 200 ezer eurós hasznot
hajtott az államnak, ami több mint két-
szerese a 2010-es bevételeknek. (Adevãrul)

Az idei év elsõ felében ötször kevesebb
lakást adtak el Bukarestben, mint a 2010-
es év hasonló idõszakában. Jelentések
szerint a fõvárosban idén 400 lakást vásá-
roltak, jelenleg több mint négyezer vár
gazdára. Hét százalékkal alacsonyabb
áron kínálják, mint tavaly. (Financiarul)

Bãsescu saját alkotmánya
Csak PSD–PNL fúzió esetén nevezne ki ellenzéki kormányfõt az elnök

Az elnök alkotmányértelmezése szerint az ellenzék 95 százalékos választási eredménnyel sem gyõzne Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

„Teljesen természetes, hogy
Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök külön is találkozott Orbán
Viktor magyar kormányfõvel, hi-
szen mégiscsak az a normális, ha
a magyarországi kormánypárt és
az RMDSZ között párbeszéd van.
Persze nem arról van szó, hogy
most már mindenben egyetér-
tünk, de párbeszédre, együttmû-
ködésre szükség van” – jelentette
ki Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes az Erdélyi Magyar Televízió-
nak (ETV) adott interjúban. A
szövetség volt elnöke cáfolta,
hogy a Tusnádfürdõn létrejött ta-
lálkozó titkos lett volna. 

A miniszterelnök-helyettes
ugyanakkor leszögezte: egy új ma-
gyar párt bejegyzése nem növeli,
hanem rontja az összefogás lehe-
tõségét. „Ezt annak tudatában
mondom, hogy végül is egy olyan
idõszak után vagyunk, amikor
sok-sok vitával, de sikerült össze-
fogni és közös listán indulni az
EP-választásokon. És akkor utó-
lag meg kell kérdeznem: ebben mi
nem tetszett? Miért kell akkor
mégis megpróbálni egy új pártot
bejegyeztetni?” – tette fel a kérdést
Markó Béla, aki hozzátette: kép-

mutatás lenne azt állítani, hogy az
RMDSZ-t nem foglalkoztatja a
pártbejegyzési szándék. „Vissza
kell utasítanom azokat a bizarr fel-
vetéseket, hogy az RMDSZ miért
foglalkozik ezzel a kérdéssel. A
szövetség nem élt feljelentéssel az
ügyben, nem kezdeményeztünk
vizsgálatot, de azt ne várja el sen-
ki tõlünk, hogy örüljünk ennek.
Egyáltalán nem szurkolok azért,
hogy ezt sikerüljön bejegyeztetni.
Együttmûködni lehet és kell, de
egy pártbejegyzés ezt nem könnyí-
ti, hanem nehezíti” – szögezte le.
A politikus ugyanakkor elgondol-
kodtatónak nevezte azokat a sajtó-
értesüléseket, melyek szerint a párt
bejegyzését támogató íveken szá-
mos hamis aláírást fedeztek fel.
„Ezek a sajtóközlemények engem
is igen elgondolkoztattak, különö-
sen, hogy ugyanilyen aláírás-prob-
lémája ennek a társaságnak már
volt, és ezt tisztázniuk kellene.
Mert ha beigazolódik, hogy van-
nak nem valós aláírások, akkor ez-
zel gyakorlatilag azokat csapták
be, akikkel valós módon aláíratták
az íveket” – mutatott rá Markó Bé-
la. Mint ismeretes, a támogató alá-
írások meghamisítására az Új Ma-
gyar Szó és a Jurnalul Naþional kö-
zös ankétja mutatott rá. 

M. Á. Zs.

Harmincezer olyan alkalma-
zottja van a belügyminiszté-

riumnak Traian Igaº tárcavezetõ
szerint, aki „protekcióval” jutott
állásához. A Realitatea hírteleví-
ziónak adott interjújában Igaº
elõrebocsátotta, hogy szeptem-
ber végéig tízezer munkatársától
válik meg a szaktárca. Hozzátet-
te: 63 ezer katonai kiképzés nél-
küli alkalmazottal rendelkeznek,
legtöbbjüket „külsõ forrásból”
vették fel, nincs szakképesítésük
a jelenleg betöltött tisztségükre.
„Egyik napról a másikra felelõs
tisztségekbe kerültek olyanok,
akiknek nem volt tapasztalatuk,
nem akarnak tanulni és nem el-
kötelezettek” – mondta Igaº,
majd feltette a kérdést, hogy va-
jon közülük hánynak az érdeké-
ben „szóltak oda”. A tárcavezetõ
arról is tájékoztatott, hogy míg a
szóban forgó tizenhárom éves
periódusban külsõ forrásból 63
ezer embert alkalmaztak, addig
a belügyminisztérium aláren-
deltségébe tartozó oktatási intéz-
ményekbõl csupán 29 ezer mun-
katársat vettek fel. 

Traian Igaº szerint nem he-
lyénvaló, hogy egyes belügyi al-
kalmazottak már 40 évesen el-
érik a rendõrkapitányi rangot.
„Az elõreléptetéshez szükséges

intervallumokat indokolatlanul
lerövidítették, mi több, olyanok
is vannak, akik egy éven belül
két fokozatot is emelkedtek” –
tárta fel a belügyminiszter, hang-
súlyozva, hogy az efféle gyakor-
latot nem helyesli. 

A soron következõ, mintegy
tízezer alkalmazottat érintõ elbo-
csátásokkal kapcsolatban Igaº el-
mondta, hogy egy részük önként
távozott. Szeptember végéig to-
vábbi 5-6 ezer munkatársától
„szabadul meg” a tárca, ezek zö-
me a kisegítõ személyzet tagjai,
de lesznek olyanok is, akik terep-
munkát végeztek. „Szeretném
azt hinni, hogy nem léptett köz-
be a szokásos protekciós rend-
szer az elbocsátottak kiválasztá-
sakor is” – fogalmazott Igaº. 

A tárcavezetõ ugyanakkor ar-
ról biztosította a rendõri iskolák
frissen végzettjeit, hogy számuk-
ra biztosítottak a munkahelyek.
„Kevés a terepen dolgozó mun-
katársunk, ugyanis a »külsõ for-
rásból« felvetteket nem lehetett
ilyen célra használni” – nyilat-
kozta Traian Igaº. 

Mint ismeretes, Traian
Bãsescu államfõ a múlt hónap
végén arról beszélt a köztévének
adott interjújában: Traian
Igaºban bízik, hogy képes lesz
megvalósítani a belügyi rendszer
reformját. 

Traian Igaº tisztogatást tervez Markó: normális a párbeszéd

az RMDSZ és a Fidesz között



Bogdán Tibor 

Bukaresti lapértesülések
szerint a kormány vala-

mikor az õsz folyamán nyúj-
taná be a parlamenthez az új
egészségügyi törvény terve-
zetét. A kabinet szakértõi
már dolgoznak is az új jog-
szabályon, amelynek sarkala-
tos kitételeivel maga Traian
Bãsescu is egyetértett.

Skandináv vagy 
amerikai modell?

Kormányforrások szerint a
törvény alkalmazása nyo-
mán a szociális egészségügyi
szolgáltatásokra alapozott je-
lenlegi, skandináv mintára
épülõ egészségvédelmi rend-
szert az amerikai mintára
megalkotott struktúra válta-
ná fel.  

Ennek megfelelõen a tör-
vénytervezet mindenekelõtt
a magánosítás irányába nyit-
na. Ilyen vonatkozásban
egyébként már történtek pró-

bálkozások Romániában: ta-
valy öt demokrata liberális
honatya jogszabály-kezde-
ményezést dolgozott ki,
amely megnyitotta volna az
utat a privatizáció elõtt az
egészségügyi ágazatban. A
kezdeményezés azonban el-
bukott a törvényhozás fóru-
mában.

Az új jogszabály gyakorlat-
ba ültetésének másik fontos
következménye az alapszol-
gáltatások pontos behatáro-
lása lenne. A Hotnews hír-
ügynökség értesülései szerint
ezen most a hazai szakembe-
rek mellett külföldi szakértõk
is dolgoznak. Ezzel megfele-
lõképpen szabályoznák a kö-
telezõ egészségbiztosításban
foglalt orvosi szolgáltatáso-
kat. Harmadsorban az új
egészségügyi törvény megha-
tározná az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár pontos
jogállását is. A Hotnews hír-
ügynökség információinak
megfelelõen, ilyen vonatko-
zásban több elképzelés is lé-

tezik. Az egyik értelmében a
pénztárat az Egészségügyi
Minisztérium alárendeltségé-
be helyeznék. A második
munkaváltozat szerint a
pénztárat jelenlegi formájá-
ban felszámolnák, pontosab-
ban olyan trösztté változtat-
nák, amely csupán a szolgál-
tatások anyagi részével fog-
lalkozna, a tevékenység többi
része a szaktárcára hárulna.
A harmadik lehetõség alap-
ján a pénztár megmaradna
mostani formájában és jogál-
lásában. Egyes vélemények-
nek megfelelõen a készülõ
törvény kidolgozói számítás-
ba veszik a pénztár teljes pri-
vatizálását és – német modell
szerint – több magánegység-
re történõ felosztását. 

Mi is 
a clawback rendszer?

Sajtóforrások szerint léte-
zik egy olyan elképzelés is,
amelynek értelmében nem
készülne új törvény, így a re-

formintézkedéseket a kor-
mány a jelenlegi törvény ki-
egészítésével, módosításával
vinné keresztül. Ennek a vál-
tozatnak több híve is van, így
nem kizárt, hogy az illetéke-
sek végül is ilyenfajta megol-
dás mellett döntenek.

Ebben az esetben az idei
õsztõl kezdve a clawback ki-
fizetési rendszert a szaktárca
és nem az egészségbiztosítási
pénztár elképzelése szerint
alkalmaznák. A rendszer –
az egészségügyi minisztéri-
um honlapján vitára bocsá-
tott kormányhatározat-terve-
zetnek megfelelõen – az or-
szágos egészségvédelmi
programokban, illetve a járó-
beteg-ellátásban biztosított
gyógyszerek utáni negyed-
évenkénti befizetés módoza-
tait, mértékét, valamint az
ebbõl származó összegek
rendeltetését szabályozza
majd. A clawback rendszer
szavatolja az ingyenes és ár-
támogatott gyógyszerekre el-
különített pénzösszegek fel-
használásának ellenõrzését,
a begyûlt pénz pedig lehetõ-
vé teszi a szaktárca számára,
hogy kiegészítse a gyógyszer-
támogatások anyagi alapjait. 

A rendszert még tavaly-
elõtt vezették be a hazai
egészségügyi hálózatba. A

mostani tervezet elõírná,
hogy a gyógyszerek forga-
lomba hozatali engedélyei-
nek tulajdonosai vagy azok
jogi képviselõi háromhavon-
ként kötelesek meghatározott
összeget befizetni mindazo-
kért a forgalmazott gyógy-
szerekért, amelyeket a bete-
gek az országos programok
keretében, továbbá ártámo-
gatással vagy ingyenesen
kapnak akár a járóbeteg-ellá-
tásban, akár a kórházi keze-
lések során. 

Az egészségügyi tárca el-
képzelése szerint a befizetés
mértékét a referenciaév és a
folyó év közötti eladások kü-
lönbözetének 60 százaléká-
ban állapítanák meg a hazai
piacon jelen levõ gyógyszer-
gyártókkal létrejövõ megálla-
podás alapján. A szakminisz-
térium mindebbõl közel 320
millió lejes bevételre számít,
amelyet a jelenlegi törvény-
ben meghatározott módon
használhatna fel. Az egész-
ségbiztosítási pénztár illeté-
kesei ezzel szemben azt sze-
retnék, hogy a befizetés mér-
tékét az eladások közötti kü-
lönbözet 90 százalékában ha-
tározzák meg, és azt kizáró-
lag a szabadalom által védett
gyógyszerek esetében alkal-
mazzák.

Bukarest–IMF: 
egyetértés

Az egészségügyi rendszer
reformját maga Traian
Bãsescu is szorgalmazza. Az
államfõ augusztus elején a
román közszolgálati rádió-
nak nyilatkozva kifogásolta,
hogy a mostani rendelkezé-
sek nem teszik lehetõvé ma-
gáncégek bekapcsolódását a
kórházak finanszírozásába,
és azt sem titkolta, hogy új
törvényre lenne szükség. Ezt
a szakértõi bizottság ajánlá-
sai alapján dolgoznák ki, ter-
vezet rövidesen a kormány
elé kerül. Hasonlóképpen vé-
lekedett a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) Romániával
foglalkozó küldöttségének
vezetõje, Jeffrey Franks is,
aki bukaresti megbeszélései
alkalmával az egészségügyi
rendszer finanszírozásának
„alapvetõ átgondolását” sür-
gette. A valutaalapi szakértõ
úgyszintén arról beszélt, hogy
a kormány a következõ hóna-
pok során kidolgozza „végle-
ges reformjavaslatait”, ame-
lyek alapján az illetékesek
meghatározhatják, a jelenlegi
körülmények között milyen
szinten képes biztosítani az
alapvetõ egészségügyi szol-
gáltatásokat a román állam. 
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Meggyógyul az egészségvédelem?

Gy. Z.

A Nabucco Pipeline
International GmbH

közleménye szerint a támo-
gatásról szóló szerzõdések
védelmet nyújtanak a
Nabucco gázvezeték számá-
ra az esetleges megkülönböz-
tetõ jogszabályi változások-
kal szemben. A megállapo-
dásait az öt tranzitország –
Ausztria, Bulgária, Magyar-
ország, Románia és Törökor-
szág – felelõs miniszterei és a
Nabucco-vállalatok véglege-
sítették.

Kérdéses beszállítók 

A közlemény idézi Rein-
hardt Mitscheket, a Nabucco
Pipeline International GmbH
ügyvezetõ igazgatóját, aki
szerint a projekttámogatási
megállapodások megkötése a
Nabucco gázvezetéknek eb-
ben az elõrehaladott elõké-

szítési szakaszában jelentõs
lépésnek számít. A kormány-
közi megállapodással együtt
szükséges elõfeltételei a ter-
vezet sikeres finanszírozásá-
nak. Fõbb elemei: a szállítás-
ra vonatkozó kedvezõ jogsza-
bályi környezet kialakítása
mind az Európai Unió, mind
Törökország tekintetében,
valamint a Nabucco gázveze-
ték megvédése az esetleges
kedvezõtlen jogszabályi vál-
tozásoktól. Az aláírás jelzi
minden részt vevõ ország el-
kötelezettségét a gázvezeték
megépítése iránt – tartalmaz-
za a közlemény. A Nabucco-
vállalat részvényesei az oszt-
rák OMV, a magyar Mol, a
román Transgaz, a bolgár
Bulgargaz Holding, a török
Botas és a német RWE. Min-
den egyes részvényes egyen-
lõ, 16,67 százalékos részese-
déssel rendelkezik a Nabuc-
co Gas Pipeline Internatio-
nal GmbH-ban. 

A Nabucco a tervek sze-
rint 31 milliárd köbméter
teljes kapacitású, 3300 kilo-
méter hosszú földgázveze-
ték lesz, amely Törökor-
szágból, a török–grúziai, il-
letve a török–iráni határról
indul, és Bulgárián, Romá-
nián, valamint Magyaror-
szágon áthaladva az ausztri-

ai Baumgartennél végzõdik.
A szállítás a legutóbbi, mó-
dosított tervek szerint 2017-
ben kezdõdik, de egyelõre
még nem teljesen tisztázot-
tak a finanszírozás kérdései,
és az sem, hogy mely orszá-
gok, illetve cégek lesznek a
lehetséges beszállítók.

Ankara húzza az idõt

A „konkurens” Déli Áram-
lat gázvezetéket határidõre
üzembe helyezik, ezen nem
változtat a vezeték körüli
orosz–török vita – jelentette ki
a napokban Marcel Kraer, a
South Stream AG igazgató ta-
nácsának elnöke. Kramer sze-
rint az orosz–török polémia
nagyon fontos mindkét fél
számára, „egyelõre azonban

semmi nem utal arra, hogy
ezek a problémák megzavar-
hatnak bennünket abban,
hogy az elsõ szállítások 2015-
ben meginduljanak a vezeté-
ken; ez a célunk, ezen dolgo-
zunk, és a cél elérhetõ” – je-
lentette ki. Hozzátette ugyan-
akkor: arra semmi nem utal,
hogy az eddigi résztvevõk kö-
zül bárki ki akarna lépni a
programból, vagy hogy lema-
radásban lenne. 

Az viszont kétségtelen,
hogy Törökország húzza az
idõt a Déli Áramlatra vonat-
kozó döntéssel. Kezdettõl el-
fogadhatatlan feltételeket tá-
masztott, végül azonban
2010 februárjában engedélyt
adott a kutatómunkákra. A
végleges építési engedélyt ta-
valy november 1-jén kellett

volna megadnia. Oroszor-
szág az idén márciusban már
felvetette, hogy a török vona-
kodás miatt esetleg cseppfo-
lyósító üzemet épít a Fekete-
tenger partján, és tankhajók-
kal szállítja a gázt Bulgáriába
vagy Romániába, ezt azon-
ban szakértõk Ankarának
szóló blöffnek minõsítették.

Elkerülni Ukrajnát

A Déli Áramlat a tervek
szerint évi 63 milliárd köb-
méteres kapacitással Bulgári-
án, Szerbián, Magyarorszá-
gon, Szlovénián és Ausztrián
keresztül Olaszországba – és
leágazásokkal más országok-
ba – viszi a gázt. Fõ célja egy-
részt a kockázatos partner-
nek tekintett Ukrajna elkerü-
lése – ahol jelenleg az Euró-
pába irányuló orosz gázex-
port mintegy 80 százaléka
halad át, de néhány eszten-
deje, fõleg a legkritikusabb té-
li idõszakban a lehetõ leg-
megbízhatatlanabb tranzi-
tországnak számít, mivel
nem, vagy késlekedve fizeti
ki Moszkvának a számlát –,
másrészt az, hogy a Kauká-
zuson túli területek és Kö-
zép-Ázsia európai gázexport-
ja ezen, és ne a Nabucco ve-
zetéken haladjon át. A veze-
ték építésének költségeire vo-
natkozó becslést még az idén
nyáron szándékoznak köz-
zétenni, de a legutóbbi közlé-
sek szerint szárazföldi kilo-
méterenként mintegy 2,4
millió euróba fog kerülni, és
a költségei így már mérhetõk
lesznek a Nabucco vezetéké-
hez. 

Nabucco vs. Déli Áramlat és társai
A közelmúltban írták alá a tranzit-

országok kormányzatai, valamint a

Nabucco-vállalatok képviselõi a gáz-

vezetékkel kapcsolatos szerzõdéseket. 

Az egészségügyi rendszer gyökeres átalakulására készül-
nek az illetékes romániai hatóságok, a Nemzetközi Valu-
taalap és a Világbank által megfogalmazott követelmé-
nyek alapján. Az ehhez szükséges konkrét intézkedéseket
a készülõ új jogszabály összegezné.

Eredetileg a Nabucco versenytársa az
orosz Gazprom és az olasz ENI energia-
vállalatok által már részben megépí-
tett Kék Áramlat vezeték lett volna, amely
Oroszországot és Törökországot köti ösz-
sze, de tervezték meghosszabbítását a Bal-
kán és Magyarország felé is. Oroszország
ezzel szemben az Ukrajnát megkerülõ, az
Oroszországot és Bulgáriát a Fekete-ten-
ger alatt összekötõ Déli Áramlatot támo-

gatja. Szerényebb célokat tûz ki a Transz-
adriai Csõvezeték és az Olaszország–
Törökország–Görögország Interkonnek-
tor, amelyek az Adria alatt vezetnék el a
Kaszpi-tenger térségébõl érkezõ gázt. Kö-
zép-Európa szempontjából két versenytárs-
ról beszélhetünk: az Azerbajdzsán–
Grúzia–Románia Interkonnektorról és az
ukrán kezdeményezésû, szintén Romániá-
ba tartó Fehér Áramlatról. 

Áramlatok és vezetékek



Csokonai Vitéz Mihály a 18. század végén
írt egy vígjátékot egy költõrõl, akit az adó-
sok börtöne fenyeget, a társadalomról, ahol
az olvasás szégyenletes kór, a kultúra beteg-
ség, viszont amely nem tudja, hogyan ûzze
el az egyre kínzóbb unalmat. A mindent el-
borító közönybõl csak a senkik emelkednek
ki. A darabnak ma talán csak az alcíme is-
mert, ugyanis szállóigévé lett: „Az is bo-
lond, aki poétává lesz Magyarországon…”
A vígjáték szerzõje nem jókedvében írta, és
nem is kortársainak: „Ha írok is, majd írok
a huszadik-huszonegyedik századnak, mi-
kor az ember emberebb lesz” – mondja
Csokonai. Szegény naiv Vitéz Mihály! Hát
most itt állunk a huszadik-huszonegyedik
század fordulójának közönyében, az olva-

sás többek szerint esze-
mentség, a kulturált em-
bert pedig úgy kerülik a
kiemelkedõ senkik, mint
az Ószövetség idején a
leprást.
Úgy alakult a világ sorsa,

hogy ma már nem
vicces, hanem siral-
mas az adoma, amely

szerint, amikor a ta-

nító megkérdezi, mi van a tegnapi újság-
ban, a nebuló azt feleli: a lekváros kenye-
rem. 
Az Európai Unióban minden ötödik 15
éves fiatal és még több felnõtt nem tud ren-
desen olvasni. Ez derült ki abból a tanul-
mányból, amelyet az Európai Bizottság tett
közzé. A tanulmány sze-
rint csupán nyolc ország-
ban (Dániában, Finnor-
szágban, Izlandon, Íror-
szágban, Máltán, Norvégi-
ában, Svédországban és az
Egyesült Királyságban) alkalmaznak olva-
sásfejlesztési szakembereket az iskolákban,
hogy segítsék a tanárok munkáját ezen a té-
ren.
Az uniós tagállamok oktatási miniszterei-
nek célja nem lehet más, minthogy 2020-ra
az olvasni nem tudók, a funkcionális anal-
fabéták arányát 20 százalékról 15 százalék
alá csökkentsék – jelentette ki a bizottság. 
Az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvûsé-
gért és ifjúságpolitikáért felelõs EU-biztos,
Andrula Vasziliu úgy nyilatkozott: „Nem
nyugodhatunk bele, hogy olyan sok fiatal
európainak még mindig alapvetõ gondjai
vannak az írással és az olvasással. A társa-

dalmi kirekesztõdés fenyegeti õket, sokkal
nehezebben találnak maguknak munkát, és
elmondható, hogy az életminõségük, kilátá-
saik is rosszabbak emiatt.”
A naponta több órán át televíziózók, számí-
tógépezõk országában talán fölösleges is rá-
mutatni az olvasás és ismeretszerzés, az is-

meretszerzés és képessé-
gek, illetve a képességek és
a társadalmi jólét összefüg-
géseire. Azok, akik Csipke-
rózsika Chiqita Isaura dos
Santos és Jose Armando

Alba di Hertzeg, a szegény lány és a dús-
gazdag örökös szerelméért izgulnak évado-
kon át, amúgy sem hinnének nekem. 
Ráadásul a statisztikák – amelyek olya-
nok, mint a bikini – szépeket hazudnak.
Olvasom, hogy az erdélyi magyarok töb-
bet olvasnak, mint a románok. Ujjé, mon-
dom, s hogy örömöm teljes legyen, gyor-
san utána is nézek a számoknak. Aztán
belátok mögéjük. Valóban többen olva-
sunk, azonban az erdélyi magyarok hat-
van százaléka egyáltalán nem olvas,
nyolcvan százaléka legfeljebb valamilyen
napilapot és hetilapot. Ennek az adatnak
is megnyugtatóan kellene hatnia rám, az

újságíróra: lám, az olvasóink nem hagy-
nak cserben minket! Összefutok csütörtö-
kön, az egyetlen megyei magyar napilap
megjelenésének napján régi ismerõsömmel,
aki a tavaly széltében-hosszában – már-már
kéjesen –  terjesztette, hogy megszûnik a
helyi magyar újság. Éppen Klemm József
vajdasági újságíró barátom gondolataival
vitatkozom: Mi is a kisebbségi magyar új-
ságírás sine qua non-ja? A függetlenség? 
Ismerõsöm rám köszön, s nem tudom meg-
állapítani, tetetett vagy valós aggodalom-
mal érdeklõdik: mekkora a baj? Nem akko-
ra, válaszolom. Akkor jó, mondja, mert õ
igazán és folyvást aggódik a magyar sajtó-
ért, kultúráért.
Elbúcsúzunk, õ elõveszi a hóna alatt szo-
rongatott egyetlen frissen vásárolt újságot.
A Libertateát, amelynek címlapján öles be-
tûkkel ez áll: Mindent Monica és Irinel
Columbeanu válásáról…
Én meg bolyongok a parkban. Klemm Jó-
zsef gondolatmenetét fûzöm tovább: „A ki-
sebbségi újságíró nem tehet rosszabbat,
mint ha a kozmopolitizmus eszményét di-
csõítve saját nemzeti közösségének érdekei-
tõl próbál meg függetlenedni.” 
Az olvasó sem!

Az ismeretelmélet persze ködös vállalkozás. Ám van két terület,
ahol már-már kézzelfoghatóvá válik: ti. a tudományfilozófia és a
pedagógia területe. Az elõbbinek masszív tapasztalati alapját jelen-
tik a tudományos ismeretek és azok története; az utóbbi körében
pedig masszív cáfolatokra adódik lehetõség, hiszen a tévedés kö-
vetkezményei itt igencsak szembeszökõek. 
A tudományfilozófiában, jól tudjuk, az induktivizmus túlhaladott
valami: mint Karl Popper megmutatta, megfigyelések önmaguk-
ban nem alkalmasak elméletek létrehozására. De Popper deduk-
tivizmusa is túlhaladott valami: mint egyfelõl Feyerabend és más-
felõl Kuhn megmutatta, a tudomány története során szinte sosem
vetnek el – tekintenek megcáfoltnak – elméleteket csupán azért,
mert valamely belõlük levont tapasztalati következtetést a megfi-
gyelések nem igazoltak. A tudományos forradalmakat pusztán a
cáfolatok logikája nem magyarázza meg. Mármost – alternatív
magyarázatokat keresve – Feyerabend a személyes irracionalitás-
nak, sõt az egyén kényének-kedvének jelentõségét hangsúlyozza.
Szerinte a tudomány történetének – ahogyan az valóban megtör-
tént – igazi hõse az ismeretelméleti anarchista, akinek céljai önma-
gukkal azonosak maradnak, vagy éppen megváltoznak – mert va-
lamilyen érvet hallott, vagy mert unatkozik, vagy mert imponálni
akar a szeretõjének stb. … Nincs olyan nézet, bárminõ 'abszurd'
vagy 'immorális', melyet ne volna hajlandó mérlegelni vagy követ-
ni, és semmilyen módszert nem tart nélkülözhetetlennek. (…) …

Nyíri Kristóf: A baloldali ismeretelmélet csapdái (1987)

Az olvasó Libertátéja
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Deutsch Tamás a Fidesz brüsszeli EP-képviselõje
nem tekinti számûzetésnek pozícióját, a távolból is
bekapcsolódik pártjának többfrontos harcába. A
Twitteren azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy
trágár, obszcén jelzõkkel illeti a politikai ellenfele-
ket, sõt a Magyarországot külföldrõl bírálókat is
keresetlen, sértõ szavakkal minõsíti.
A mértékadó közvélemény szerint ez nagyon nincs
rendjén. A Fidesz szépfiúja nyilatkozott is a kér-
désben, és nem lát semmi kivetnivalót tevékenysé-
gében, sõt a párt vezetõivel jókat kacagnak, ami-
kor ez a kérdés fölmerül.
A Twitteren pársoros bejegyzésekkel reagálnak a
véleményalkotók a napi aktualitásokra. Ha párhu-
zamot keresek, akkor az epigramma jut eszembe:
nagyon rövid mûfaj, lényegre törõnek kell lenni
benne, s valami ötlet, poén, nyelvi lelemény szük-
ségeltetik még, hogy ne fakuljon bele a mondani-
való a nagy szürke átlagba. Deutsch Tamás
(Dajcstomi néven) ezt mosdatlansággal és trágár-
sággal éri el. Odafigyelnek rá. 
A fiatalok körében van egy tévhit, mely szerint az
õszinteség a legfontosabb, aminek része, hogy írás-
ban ugyanúgy nyilatkozunk meg, mint a hétközna-
pi beszédben, s a nyers kulturálatlanság sokkal hi-
telesebb, mint az ünneplõbe öltözött, stilizált mon-
danivaló. Petõfi is megüzente a „büdös német-
nek”, hogy „foglalod a kurvanyádat”, és mégis
nemzeti költõ. 
Mi is itt élünk, s elég belehallani egy parkolóhely
körül kialakult vitába, vagy két tizenéves ártatlan
beszélgetésébe, hogy pontos képünk legyen arról,
milyen szinten s milyen szókinccsel zajlik a hét-
köznapok közbeszéde. Régi mániám: szerintem
nem a nyelvünk sivatagosodott el, hanem az érzel-
meink és az életünk. A nyelvi állapot csak tükör,
amelyben megmutatkozik az összes torzulás. Petõ-
finél azért szól akkorát az a nyelvi fordulat, mert
keresve sem találunk az életmûben még egyet. Ha
valakinek minden második szava buzi meg köcsög,
akkor kiürül a kifejezés, elveszti súlyát, sem-
legesedik, kötõszóvá válik.
A magyar nyelv része minden, ami a beszélõinek
szájából elhangzik a Tudományos Akadémiától a
faluszéli kurta kocsmáig, s így együtt adja az aktu-
ális állapotot. Tizenötmillió helyszín és megszóla-
ló, Schmitt Páltól Fekete Pákóig mindenki, aki

használja közös eszközünket. Mind-
azok, akik vállalják a nyilvános
megszólalást, abban érdekeltek,
hogy ez a közösség jobbá, értelme-

sebbé, mûveltebbé váljék, már csak
azért is, hogy a ’vazze’ kifejezésnél
árnyaltabb mondanivalót is el le-
hessen juttatni hozzájuk. 
Közös ügy, egyszerû logika, még
Deutsch Tamás is megértheti. 
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Mi is a kisebbségi ma-
gyar újságírás sine qua
non-ja? A függetlenség? 

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg
nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal.”

Móra Ferenc

Vigyor

Az anarchista

Dajcstom
A nap címe. Bãsescu figyelmezteti Pleºut:
„Nem szeretném nyilvánosan elmondani,
mi a véleményem róla mint tanácsadóról”,
Adevãrul

Magyarázat. Bevalljuk, izgalommal vár-
tuk a nyílt összetûzést Traian Bãsescu és
Andrei Pleºu között. Utóbbi, talán a legis-
mertebb és -elismertebb román értelmiségi,
fél évig sem bírta tanácsosként, az elsõk
között szakított az államelnökkel (amit
magunk ellenõrizhetõen azonnal elõre lát-
tunk), állítólag holmi sértegetések miatt,
amelyek közönségességét az egykori mûve-
lõdési, majd külügyminiszter méltósága
nem tudott elviselni. Ennek ellenére
jóideig diszkrét volt, cikkeiben kímélte
Bãsescut, és viszont. Újabban azonban –
különösen a királyellenes kijelentések óta –
egyre gyakrabban bírálja. (Példának okáért
ilyesmikkel: „Bãsescuban nincs semmiféle
tisztelet és emberi rokonszenv az írástudók
iránt.” „Bãsescuban megvolt a bátorság bi-
zonyos formája, most már nincs meg.”)
Az elnök megsokallta a piszkálódást, és a
B1 tévében visszaüzent: „Látom, Pleºu úr
szinte naponta foglalkozik velem. (...)
Tisztességtudásra szólítom fel. Ez az utol-
só figyelmeztetésem Andrei Pleºu irányá-
ban.” Kíváncsian várjuk A. P. válaszát.
Szellemessége és jólértesültsége ismereté-
ben akár tûzijátékra is számíthatunk. 

Szillogizmus. „Eljött az ideje, hogy a poli-
tikusok többé ne csapják be az embere-
ket”, idézi minden lap (nekünk a Cotidia-
nul és a Gândul honlapjain akadt meg rajta
a szemünk) az elnöki biztatást. Tekintve,
hogy az államfõ politikus (a legfõbb az or-
szágban), egyszerû gondolatmenettel arra
jutunk: eljött az ideje, hogy Traian
Bãsescu többé ne csapja be az embereket. 

Kár, hogy csak alul. Mardale pornóra ve-
szi a Caþavencii-ben. Egy jól felszerelt pasi-
nak mondja a csaja: „– Tudd meg, hogy
egy ekkora szerszám szebb férfit érdemelt
volna!”

A nap álhíre. Traian Bãsescu bejelentette,
hogy amennyiben az ellenzéki pártszövet-
ség 55 százalék körüli eredményt ér el, ak-
kor a PDL 60 százalékot fog szerezni, és
úgyis Emil Boc lesz a miniszterelnök. 

Krebsz János



Röviden

Antal Erika

Tovább élesedik a ver-
seny a hazai egyetemek

között, mert az oktatási tárca
elképzelése szerint a 2011-
2012-es tanévben csak 12
egyetem lesz jogosult doktori
iskolát szervezni. Ez jelentõs
mértékben meghatározza az
egyetemi oktatók utánpótlá-
sát és a felsõoktatási intézmé-
nyek strukturális fejlesztését.
Az elképzelés szerint a továb-
biakban csak a legszínvonala-
sabb intézményeknél lesz
doktori képzés.

Ettõl függ a támogatás

Az oktatási minisztérium
ugyanakkor közölte, hogy a
már megkezdett doktori is-
kolai képzések folytatódni
fognak a felkészülési idõ le-
zártáig, még ha az illetõ ok-
tatási intézmény el is veszíti
a jogot újabb doktorátus
szervezésére. Azok a dokto-
rátusvezetõk, akik olyan
egyetemnél dolgoznak, ame-
lyek nem szerepelnek majd a
12-es listán, továbbra is foly-
tathatják ilyen jellegû szak-
mai tevékenységüket, ameny-
nyiben konzorciumot hoz-
nak létre akkreditált intéz-
ményekkel. Szeptemberben
országos szinten 3500 dokto-
ri helyet lehet megpályázni.
A „kiválasztott” intézmé-

nyeken kívül olyan egyete-
mek mûködnek majd, ahol
csak alapképzést biztosíta-
nak, továbbá olyan közpon-
tok, ahol mesteri fokozatot is
lehet majd szerezni. 

Az oktatási tárca a szigorí-
tás bevezetésével kapcsolat-
ban arra hivatkozott, hogy
ez megfelel a nemzetközi
elõírásoknak, és így Romá-
nia az eddiginél hatékonyab-
ban illeszkedhet a nemzetkö-
zi tudományos életbe, átjár-
hatóbbak lesznek a képzések
és oktatási programok.
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter arra is ígéretet tett,
hogy az átállás külföldi okta-
tók és szakértõk bevonásával

folyik majd. „A szigorú
szakmai rangsorolásra azért
van szükség – emlékeztetett
a tanügyi tárca vezetõje –,
mert az egyetemek finanszí-
rozása is ennek megfelelõen
történik majd. Figyelembe
veszik továbbá az intézmé-
nyek társadalmi-gazdasági
szerepvállalását, a diákok-
nak nyújtott szolgáltatások
jellegét és minõségét. 

Minõségi szakadékok

Mircea Miclea egyetemi
professzor, az államelnöki
hivatal felsõoktatással foglal-
kozó bizottságának elnöke
az eddigi anomáliákra hívta

fel a figyelmet. „Az ország
egyik orvosi egyetemén az
eredményesen záróvizsgázó
rezidensek aránya 3 száza-
lék, a másikon pedig 70 szá-
zalék, de mivel mindkettõ
orvosi képzéssel foglalkozik,
az egy diákra jutó alapfinan-
szírozás megegyezik. Ez
nem helyes, mert a minõsé-
get nem jutalmazzuk, a köz-
pénzeket pedig elherdáljuk”
– emlékeztetett Miclea. Mint
hozzátette, a jövõben csak
olyan egyetemi szolgáltatá-
sokat támogat az állam,
amelyeket a szolgáltató egy-
értelmûen és magas színvo-
nalon teljesíteni is tud. 

Rostás Zoltán egyetemi

professszor, a Bukaresti Tu-
dományegyetem oktatója la-
punk megkeresésére úgy nyi-
latkozott: nagyon sok hazai
egyetem „rosszul áll” ami a
nemzetközi tudományos el-
várások teljesítését illeti,
ezért szükség van a differen-
ciált minõsítésre és finanszí-
rozásra. A doktorátusvezetõ
professzor hangsúlyozta: a
doktori képzések megszûné-
se még nem jelenti azt, hogy
az adott intézmény nem mû-
ködõképes. „Nyugaton, Ame-
rikában sem szûnik meg egy
egyetem csak azért, mert
nincs doktori képzése. Egy
egyetem ettõl még nagyon jó
földrajztanárt készíthet fel” –
nyilatkozta Rostás, aki a re-
form elõnyét abban látja,
hogy a többfokozatú képzés
rugalmas, szabadon választ-
ható: ki hol akar mesterizni
és doktorizni.  

Magyari Tivadar, a Babeº-
Bolyai Tudományegyetem
rektorhelyettese lapunknak
elmondta: a kolozsvári egye-
temen egészen biztosan lesz
doktorképzés, és a most be-
vezetett szigorítás hozzájá-
rulhat a minõségi oktatás
biztosításához. Az egyetem-
vezetõ azonban úgy vélte: az
alap- és mesterképzést illetõ-
en is hasonlóan szigorú mér-
ce szerint kellene osztályozni
a hazai felsõoktatási intéz-
ményeket. 

Mindössze egytucatnyi romániai egyetem lesz jogosult idéntõl doktori iskolát szervezni Fotó: archív

Nem lesz több „tucatdoktor”Gyõztek a patikusok

A háromszéki patikusok fel-
oldották az egy hete tartó
gyógyszerzárlatot, tegnaptól
újra ellátják a diabéteszes és
a daganatos betegeket, vala-
mint a szervátültetésen át-
esett embereket a kezelésük-
höz nélkülözhetetlen gyógy-
készítményekkel. A helyi
gyógyszerészkamara követe-
léseit teljesítette az egészség-
biztosítási pénztár, mely or-
szágos szinten 80 millió lej-
jel egészítette ki az egészség-
ügyi programokra szánt
költségvetést. Ebbõl a 70 há-
romszéki patika 770 ezer le-
jes keretet kapott, ami fedezi
a májustól júliusig kiadott
orvosságok értékét. A Ko-
vászna megyei patikusok
egy hétig tartottak „gyógy-
szerstopot”, ezalatt a rászo-
rulók teljes áron vásárolták
meg a gyógyszereket. 

Rendõr csalók

Két- és háromezer euró kö-
rüli összeget kértek el a fõvá-
rosi rendõrség gépkocsi-nyil-
vántartó osztályának mun-
katársai személyautók illegá-
lis forgalomba iktatásáért. A
visszaélések nyomára egy
májusban indított kivizsgálás
derített fényt, az eddigi ada-
tok szerint az elkövetõk ok-
iratokat hamisítottak, és így
Spanyolországból lopott
nagy értékû autók kerültek
„lepapírozva” forgalomba.

HIRDETÉS

ÚMSZ

Augusztus 1-jén hivatalo-
san is megkezdõdött a

népszámlálási biztosok to-
borzása – jelentette be teg-
nap Kolozsváron Kovács Pé-
ter, az RMDSZ fõtitkára. A
jogszabályok értelmében a
helyi népszámlálási bizottsá-
gok toborozzák és választják
ki a számlálóbiztosokat, akik
várhatóan a polgármesteri
hivatalokban dolgozó közal-
kalmazottak, illetve helyi ta-
nárok közül kerülnek ki. Ha
így nem sikerül elegendõ
munkatársat összegyûjteni,
akkor a nyugdíjasok és a diá-
kok részvételére is számíta-
nak a szervezõk. Kovács Pé-

ter tegnap elmondta, hogy
az érdeklõdõknek a polgár-
mesteri hivatalokban kell je-
lentkezniük, majd emlékez-
tetett: a www.nepszamlalas.ro
honlapról letölthetõk azok a
román nyelvû ûrlapok, ame-
lyekkel a helyi polgármesteri
hivatalokban kell jelentkez-
ni. „Ez elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy vala-
ki népszámlálási biztos le-
gyen!” – mondta Kovács Pé-
ter, aki szerint a honlapon ta-
lálható ûrlapok irányadóak,
bár elképzelhetõ, hogy az
önkormányzatoknál módo-
sított változatokat is használ-
nak. A fõtitkár ezúton is kér-
te a romániai magyar peda-
gógusok segítségét, mert a

hatékony népességszámlálás
közösségi érdek: az RMDSZ
vezetése szerint a cél az,
hogy a magyarok minél na-
gyobb számban vállalják
nemzeti identitásukat, és ezt
a népszámlálás során nyilvá-
nítsák is ki. A számlálóbiz-
tosok napi bruttó 50 lejes fi-
zetésben részesülnek. Az el-
képzelések szerint Erdélyben
legalább 6–7 ezer magyar
nemzetiségû számlálóbiztos
gyûjti majd az adatokat. Ez
településekre lebontva azt je-
lenti, hogy minden, magya-
rok által (is) lakott helység-
ben háromszáz magyar la-
kosra legalább egy magyar
számlálóbiztosnak kell jut-
nia. 

Számlálóbiztos: biztos kereset

Hírösszefoglaló

Nyílt levelet írt Gyergyó-
szentmiklós polgármes-

teréhez, az MPP-s Mezei Já-
noshoz az RMDSZ gyergyó-
szentmiklósi elnöke. Barti Ti-
hamér szerint a polgári párti
elöljáró akadályozza a városi
víz- és csatornahálózat kor-
szerûsítésének folyamatát. A
városi RMDSZ elnöke hang-
súlyozza, hogy az elõzõ vá-
rosvezetés által megnyert, 7,4
millió euró értékû, a víz- és
csatornahálózat felújítási
programjával kapcsolatos
munkálatok még mindig nem
kezdõdtek el. Az RMDSZ
politikusa idõhúzásként érté-

keli, hogy a már megnyert
pályázaton a jelenlegi város-
vezetés háromszor változta-
tott. Barti kilátásba helyezte,
hogy az RMDSZ a kormány
elé terjeszti a projektet. Az
eredeti tervek szerint a Kül-
sõ, a Gödrös, az Ady Endre,
a Tudor Vladimirescu, a Bu-
dai Nagy Antal, a Fogarassy,
a Selyem, a Balázs Pál, a
Tölgyfa, a Tatár, a Mezõ, il-
letve a Tölgymezõ utcákban
már be kellett volna fejezõd-
nie annak a korszerûsítésnek,
amelyet még el sem kezdtek. 

A nyílt levélben közzétett
vádak között az is szerepel,
hogy a polgármester azért
„fékezi” a munkálatok elkez-

dését, mert az RMDSZ-es
városvezetés szerezte meg
annakidején a beruházáshoz
szükséges fedezetet. 

Gyegyószentmiklóson
rendkívüli gondokat okoz az
elavult víz- és csatornaháló-
zat. Tavaly 250 ezer lejes
veszteséget könyvelt el a víz-
szolgáltató, az errõl szóló je-
lentést márciusban kapta kéz-
hez Mezei János. Lukács Já-
nos, a helyi vízszolgáltató ve-
zetõje tavasszal emlékeztetett
arra, hogy a gyergyószent-
miklósi rendszer ötven évvel
ezelõtt épült ki. Mezeit a tilta-
kozással kapcsolatban az
ÚMSZ tegnap többször pró-
bálta elérni, sikertelenül. 
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Sz. Zs.

Gyászos õszre ébredhet-
nek azok a román polgá-

rok, akik svájci frankban
adósodtak el, mivel az alpesi
valuta árfolyama szakértõk
szerint hamarosan paritásba
kerülhet az euróval, azaz el-
érheti a négylejes váltási árfo-
lyamot. A Román Nemzeti
Bank májusi adatai szerint
egy év alatt százmillió euró-
val nõtt a svájci frankban fel-
vett kölcsönök hátraléka,
amely így mára már megha-
ladta a 250 millió eurót. Ez
azt jelenti, hogy a mintegy
ötvenezer frankhiteles közül
havonta kétszáz személy vá-
lik fizetésképtelenné – muta-
tott rá a Ziarul Financiar.

Ha elszabadul…

Az egyik legnagyobb ve-
szélyt az jelenti, hogy ha a
frank átszakítja a négylejes
lélektani határt, a további
gyors árfolyam-emelkedést
sem lehet kizárni. Ha az
euróval paritásközelbe kerül-
ne, a frank elõtt nem lesz már
leküzdhetetlen akadály, hogy
azokba a régiókba jusson,
ahol korábban az euró szo-
kott tanyázni – mutat rá a
hvg.hu elemzõje. A szakértõ
hozzáteszi: az árfolyamot
nemcsak lélektani tényezõk
meg a piac technikai megfon-

tolásai határozzák meg, de
alapvetõen a gazdasági kilá-
tások is. A kelet-európai fize-
tõeszközök nem kifejezetten
az országok gazdaságának
gyenge teljesítménye, hanem
az euróövezet pénzügyi ne-
hézségei miatt gyengülnek a
frankhoz képest, a tendenciát
pedig a napokban az ameri-
kai adósságplafon körül ki-
alakult feszültségek is erõsí-
tették. Bár a berni jegybank
tegnap alapkamat-csökken-
tést jelentett be, hogy átme-
netileg fékezze a pénznem
erõsödését, a befektetõk to-

vábbra is egyfajta menedék-
ként fognak tekinteni a frank-
ra – akárcsak eddig. 

Rossz pénzre tettek

Romániában 2003 és 2009
között – összesen 2,3 milli-
árd euró értékben – nyolc
pénzintézet nyújtott svájci
frank alapú hiteleket, amely
az akkori 3-4 százalékos ka-
mat mellett hihetetlenül ked-
vezményesnek tûnt az
eurókölcsönök 8-9 százalé-
kos, illetve a lejkölcsönök 16-
18 százalékos kamatszintjé-

hez képest. Bár az ügyfelek
zöme annakidején épp azért
döntött az alpesi deviza mel-
lett, mert úgy gondolta, árfo-
lyama minden más valutáé-
nál stabilabb, havi törleszté-
sük a mostani átváltási ár
mellett mára 30-40 százalék-
kal magasabb a hitelfelvétel-
kor megállapított szinthez
képest. A banki tanácsadók
szerint jelen helyzetben a
pénzintézetek egyetlen mó-
don tudnak segíteni a nehéz
helyzetbe jutott frankhiteles
ügyfeleken. Úgy, hogy meg-
hosszabbítják a kölcsön-

visszafizetési határidõt. A
„befürdött” hiteleseken még
a jegybank sem tud segíteni
egy esetleges árfolyamrögzí-
téssel, mivel a svájci pénz-
nem átváltását mindig az
euró világpiaci árának függ-
vényében állapítják meg.

„Hitelesebb” 
szomszéd

Románia még mindig jobb
helyzetben van, mint a szom-
szédos Magyarország frank-
hitelesei. A magyar Banki
Hitelkárosultak Egyesületé-
nek  becslése szerint idén 300
ezer magyar családot fenye-
get csõd hiteltörlesztési kép-
telensége. Számukra segítsé-
get nyújt a kormány árfo-
lyam-rögzítési csomagja, ez
azonban a növekvõ árfo-
lyamok miatt egyre inkább
csak átmeneti megoldásnak
látszik. A lakosság szoronga-
tott helyzete akár az egész
magyar gazdaságra kiterjed-
het, ha a svájci frank erõsö-
dése miatti pénzügyi stabili-
tási aggodalmak a forint po-
zícióját általánosan rontják, s
a magyar fizetõeszköz az
euróval szemben is gyengü-
lésnek indul. Ráadásul a rég-
óta várt belsõ fogyasztásnö-
vekedés sem képes beindulni,
amiért részben a magas
frankárfolyamot terheli fele-
lõsség. 

Röviden

Drágul az élelmiszer?

Valeriu Tabãrã mezõgazda-
sági miniszter szerint elkép-
zelhetõ, hogy tavalyhoz vi-
szonyítva emelkednek az
élelmiszerárak, mert meg-
nõttek a gazdák kiadásai. 
Az Agrostar alelnöke, Florin
Istrate ezzel szemben úgy
gondolja, a bõ termés miatt
a termelõk kénytelenek lesz-
nek olcsóbban eladni a ter-
mékeket, mivel nem tudják
azokat megfelelõen tárolni.

Gyengülõ állampapírok

„Komoly aggodalomra ad-
nak okot az olasz és spa-
nyol államkötvények piacá-
nak fejleményei“ – hangsú-
lyozta José Manuel Barroso,
az Európai Bizottság elnö-
ke, miután  Olaszország hi-
telköltségei olyan magassá-
gokba emelkedtek, amilyet
Róma az euró bevezetése
óta nem látott. Barroso sze-
rint a befektetõk azért bizal-
matlanok, mert nem tudják,
mennyire képes az euró-
övezet válaszolni a kialaku-
ló válságra.

Hitelesek vakbizalma

A banki kölcsönhöz folya-
modó román polgárok zö-
me nem végzett összehason-
lítást a különbözõ pénzinté-
zetek ajánlatai között, a hi-
telszerzõdést aláíróknak pe-
dig 41 százaléka nem olvas-
ta el elõzetesen a szerzõdési
feltételeket – írta a Román
Bankszövetség felmérésére
hivatkozva a Mediafax.

„Gyorsuló” Metro

Közel háromszázalékos növe-
kedésre sikerült szert tennie
az idei elsõ félévben a közép-
kelet-európai régióban a Met-
ro üzletláncnak, amelynek el-
adásai elérték a 7,9 milliárd
eurót. Míg a cég üzleti mérle-
gét pozitívan befolyásolta a
lengyel, orosz és török piac,
Romániában, Magyarorszá-
gon és Bulgáriában csak na-
gyon lassú a fellendülés.

Kinyílik a banktitok

Sokmilliárdos bevételre szá-
míthat a német államháztar-
tás a svájci bankok befizeté-
seibõl, miután közel került a
megállapodás Németország
és Svájc között az eltitkolt
vagyonok megadóztatásáról
– írta a vg.hu. A 130-180 mil-
liárdra becsült összeget egy-
szeri, 20-30 százalékos bün-
tetõadó sújtaná, a késõbbi
hozamra pedig 26 százalé-
kos adót vetnek ki. 

Telhetetlen éttermek

Nem tud ellenállni a „nyu-
gati hódításnak” Kína. A
McDonald’s amerikai
gyorsétteremlánc eddig min-
den második nap nyitott egy
egységet, a következõ né-
hány évben viszont azon
fognak dolgozni, hogy min-
den napra jusson egy étte-
remavató – nyilatkozta a cég
ázsiai üzletágának vezetõje a
Singapore Today-nek, amelyet
a vg.hu idézett.

HIRDETÉS

„Sikamlós” alpesi valuta

Befektetõknek menedék, frankhiteleseknek rémálom: a svájci frank egyre erõsödik Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Majdnem minden mi-
nisztérium többletfor-

ráshoz jut a mostani költ-
ségvetési kiegészítéskor, ez
alól csupán a környezetvé-
delmi és a pénzügyminisz-
térium képez kivételt, ame-
lyek büdzséjébõl lefaragnak
– derült ki a Mediafax birto-
kába jutott kormányzati
dokumentumból. A készü-
lõ kormányrendelet leszö-
gezi: a többletkeretet a tár-
cáknak elsõsorban a tarto-
zások rendezésére kell for-
dítaniuk, emellett elõnyt él-
vez az uniós pályázatok ön-
részeinek biztosítása, illet-
ve a befektetések.

A dokumentum szerint a
kiegészítést az teszi lehetõ-
vé, hogy az államkassza 3,2
milliárd lejes többletbevétel-
hez jutott – mindenekelõtt
az áruforgalmi adónak, az
illetékeknek és a profitadó-
nak köszönhetõen. Jelentõ-
sen – 4,1 milliárd lejre –
emelkedik ugyanakkor a ki-
adási oldal is, így 882,8 mil-
lió lejt tesz majd ki a költ-
ségvetési hiány.

Az újraelosztás legna-
gyobb nyertese a szállítás-
ügyi tárca, amely a tervek
szerint 1,6 milliárd lejes
többlethez jut – ebbõl 300
milliót az autópálya-építõk-
kel szemben felhalmozott
hátralékai kifizetésére kell
fordítania. A mezõgazdasá-
gi minisztérium 910,3 mil-
lió lejt, a közigazgatási és
belügyminisztérium 696,1
millió lejt kap, nagyság-

rendben ezt követi az
egészségügyi minisztérium,
amelynek büdzséje 349,5
millióval bõvül. Ez utóbbi
révén az állam az egészség-
biztosítási pénztár által fel-
halmozott adósságokat kí-
vánja felszámolni. 

A Régiófejlesztési és Tu-
risztikai Minisztérium 300
millió lej pluszt kap – elsõ-
sorban lakásépítési prog-
ramjai folytatására –, a
honvédelmi minisztérium
büdzséje 239 millióval bõ-
vül. A tavalyi évvel szem-
ben a gazdasági minisztéri-
umtól nem vonnak el forrá-
sokat: 140,3 millió lejes
többlethez jut a Ko-
gãlniceanu-program finan-
szírozására, illetve arra,
hogy kifizethesse a szociá-
lis segélyeket a Zsil-völgyi
bányabezárások után. A
munkaügyi minisztérium
124,8 millió lejt kap, a táv-
közlési tárca pedig 21,2
millió lejt. 

A költségvetési kiegészí-
tés két vesztese a pénzügy-
minisztérium, illetve a kör-
nyezetvédelmi tárca. Elõb-
bitõl 418,5 millió lejt von-
nak meg, míg az utóbbi
148,3 millióval kevesebbõl
gazdálkodhat az év hátrale-
võ részében. A tervezetben
külön források vannak el-
különítve az állami vállala-
tok tartozásainak rendezé-
sére is, a kormány külön
hangsúlyozza, hogy ezek a
kiadások nem befolyásolják
majd az idénre kitûzött
meghatározott költségveté-
si hiánycélt.
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Antal Erika

Négy éve a Maros Mû-
vészegyüttes magyar tago-
zatának vezetõje, elõdje tá-
vozását követõen, tavaly
december 1-jétõl kinevezett
vezérigazgatója az intéz-
ménynek. A hónap elejétõl
pedig három évre szóló
mandátumot kapott. Ve-
zérigazgatóként miben vál-
tozott a munkája?
– A magyar tagozatnál az el-
múlt négy év alatt beindultak
a dolgok, nagyon jó csapat
alakult ki, amelyben min-
denki megtalálta a helyét és
szerepét. Úgy érzem, zökke-
nõmentes volt a munka, ha
adódtak is kisebb problé-
mák, azokat mindig megol-
dottuk. Most is ugyanez a
szerepem, ezúttal az egész
intézményen belül. A román
tagozatnál szakadásokat ész-
leltem, mivel az elõzõ igaz-
gató nagyon sokat vállalt
magára, holott vannak fel-
adatok, amelyeket nyugod-
tan rá lehet bízni stabil em-
berekre. Szeretném, ha egy
demokratikus munkakör ala-
kulna ki, ahol mindenkinek
megvan a maga feladata.

Melyek a konkrét tervei? 
– A magyar tagozat tapasz-
talatait szeretném a román

tagozaton belül is hasznosí-
tani. Itt fõként az iskolák-
kal való kapcsolatra gondo-
lok, hogy a román tagozat
is tartson elõadásokat az is-
koláknak, iskolásoknak. Ez
a magyar tagozat esetében
nagyon sikeresnek bizo-
nyult, szerzõdést írtunk alá
a megyei tanfelügyelõség-
gel, bármelyik iskolában
szervezhetünk elõadásokat.
Remélem, hogy az elõadá-
sokon részt vevõ gyerekek
nagy része akkor is eljön
majd a produkcióinkra, ha
nagyobb lesz.

Mennyire elégedett az
intézmény látogatottságá-
val? 
– A versenyvizsgára készí-
tettem egy kimutatást arról,
hogy mekkora a látogatott-
ságunk, és hogy melyik kor-
osztály a legérdeklõdõbb.
Ebbõl az derült ki, hogy tel-
jesen más a magyar és a ro-
mán tagozat közönsége. De
nincsen problémánk a né-
zettséggel, egyike vagyunk
azoknak az intézményeknek
Marosvásárhelyen, amelyek
nem küzdenek közönséghi-
ánnyal. A magyar tagozat
elõadásait vizsgálva látható,
hogy minden korosztályhoz
szólunk, van kimondott
gyermekelõadásunk, mese-

játékunk, de van fiatalokhoz
szóló mûsor is a repertoá-
runkban, például a Kõmûves
Kelemen címû rockballada.
De nézõink között vannak
olyanok is, akik az autenti-
kus folklórra vagy a népszo-
kásokból összeállított mûso-
rainkra a legfogékonyabbak
– ez a középkorosztály és az
idõsebbek. Ugyanakkor az
is megállapítható, hogy zö-
mében a fiatalok és az idõ-
sebbek járnak az elõadása-
inkra.

Most vakációznak, de
hamarosan kezdõdik a
munka. Mivel?
– A magyar tagozat két hét
múlva jön vissza, a román
egy hónap múlva. Bemutató
elõadásra készülünk szep-
temberben. Május végén
volt egy elõbemutatónk, a
János vitéz, Novák Ferenc
rendezésében, amellyel fõ-
ként a diákokat akarjuk
megszólítani. Ezzel fogjuk
kezdeni az évadot, bár még
van munka vele. 
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Röviden

Elhunyt 
a sztárzongorista 

Elhunyt Nyikolaj Petrov
zongoramûvész, az orosz
zeneszerzõk alkotásainak
nemzetközileg elismert elõ-
adója. A muzsikust 68 éves
korában érte a halál Moszk-
vában. Nyikolaj Petrov egyi-
ke volt azoknak a kevesek-
nek, akik a hidegháború pe-
riódusában is utazhattak
Nyugat-Európába a Szovjet-
unióból. 1943-ban született,
rangos muzsikus családban,
nagyapja, Vaszilij Rogyi-
onovics Petrov jeles opera-
énekes, basszus volt. Nyi-
kolaj Petrov hároméves ko-
rában kezdett zongorázni. A
konzervatóriumban elõbb
Tatjána Kesztner, végül
Jakov Zak mester-osztályá-
ban végzett. 

Erdélyi szobrok
Shumenban

Egyedüli külföldiként Balog
István, a nagyenyedi Inter-
Art alapítvány elnöke vett
részt a bolgár Shumen tarto-
mány madarai alkotótáborá-
ban, ahonnan a napokban
tért haza a mûvész. A július
végi V. alkalommal megtar-
tott Madarska Konik biená-
lén a szobrászok másfél ton-
nás köveket faragtak, az al-
kotások pedig Shumen park-
ját díszítik majd. A shumeni
mûvészek társaságának meg-
hívottjaként a Stilian Cilin-
girov könyvtárban Balog Ist-
ván a nagyenyedi interkonti-
nentális grafikai biennálékat
ismertette. 

Sipos M. Zoltán

Visszaállítaná a Sissi-
mellszobrot a kolozsvári

Fellegvárra vezetõ egykori
sétálóúton levõ talapzatra
az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Kolozs megyei szer-
vezete – jelentette be tegna-
pi sajtótájékoztatóján Ger-
gely Balázs, az EMNT kö-
zép-erdélyi régióelnöke. Az
ötlet kivitelezését még in-
kább idõszerûvé tette, hogy
a héten elkezdték a Szamost
átszelõ Erzsébet híd felújítá-
sát. Gergely elmondása sze-
rint a miskolci önkormány-
zattal együttmûködve máso-
latot készítettek a szoborról,
az alkotás negatívja hama-
rosan Kolozsvárra érkezik,
ahol egy helyi mûvészt kér-
nek fel a másolat kivitelezé-
sére. Mint ismeretes, a múlt
századfordulón, a Sissi-kul-
tusz elterjedésekor négy
azonos, Stróbl Alajos szob-
rászmûvész által alkotott
mellszobrot helyeztek el Bu-
dapesten, Miskolcon, Eper-
jesen, illetve Kolozsváron.
A négy szoborból csupán a
miskolci maradt a helyén, a
többi eltûnt az évtizedek fo-
lyamán. 

Látványosság, 
a fõtéren túl

A szobrot egyelõre a Do-
nát úti Makovecz-templom
kertjében állítanák fel, hi-
szen a szobor talapzatának
állapota nem tenné lehetõ-
vé azt, hogy a szobor erede-

ti helyére kerüljön vissza.
„Azért esett a Donát úti
templomkertre a választás,
mert szerettük volna ezzel
a gesztussal is jelezni, hogy
nem kell Kolozsváron min-
dent a központba hozni, hi-
szen nemcsak a központ-
ban történnek fontos ese-
mények, és nemcsak ott
laknak érdeklõdõ emberek,
hanem a városnegyedekben
is” – magyarázta a sajtótá-
jékoztatón a régész végzett-
séggel rendelkezõ Gergely
Balázs. Sándor Krisztina, a
Magyar Ifjúsági Tanács el-
nöke elmondta, korábban
már egyeztettek a Fideli-
tasszal, valamint az Ifjúsági

Kereszténydemokrata Szö-
vetség vezetõségével a szo-
bor talapzatának restaurálá-
sáról és a Sissi-mellszobor
visszaállításáról. „Az ifjúsá-
gi szervezetek ráharaptak a
témára. Azt szeretnénk,
hogy a kolozsvári és a buda-
pesti mellszobor egy idõben
kerüljön vissza eredeti he-
lyére, ezt egy határokat át-
ívelõ közös megvalósítás-
nak tervezzük. Ugyanakkor
szeretnénk egy városi ada-
kozást elindítani, az Erzsé-
bet királyné mellszobra ta-
lapzatának helyreállítására.
Annak idején a szobor és a
park is közadakozásból jött
létre és ennek hagyományát

szeretnénk feleleveníteni” –
fogalmazott a MIT elnöke.

Nyílt levél 
szoborügyben

„Gergely Balázstól meg-
szoktam már, hogy elõbb
küld nyílt levelet, mintsem
konzultálna a polgármesteri
hivatallal” – mondta la-
punknak László Attila, Ko-
lozsvár alpolgármestere, aki
az Új Magyar Szótól értesült
arról, hogy a Kolozs megyei
EMNT nyílt levelet küldött
a városvezetésnek. A szer-
kesztõségünkhöz is eljutta-
tott levélben Gergely Balázs
és Csigi Levente Kolozs me-

gyei EMNT-elnök üdvözli a
Kolozsvári Magyar Színház
közelében található Erzsé-
bet híd felújításának szándé-
kát, ugyanakkor figyelmez-
teti az önkormányzatot,
hogy az Erzsébet híd mellett
figyelmet kellene fordítani
az Erzsébet sétálóútra, illet-
ve a szobor ügyére is. „Tisz-
telettel kérjük, hogy nem
csak az autóbusz-megálló
elérhetõségét szolgáló, ha-
nem elsõsorban a turisztikai
látványosság részeként is
szolgáló Erzsébet-híd felújí-
tása mellett a mára megron-
gálódott Erzsébet-sétaút is
kapja vissza egykori méltó-
ságát és turisztikai szerepét,
hiszen a Fellegvár mind a
kolozsváriak, mind a város-
ba látogatók egyik közked-
velt kirándulóhelye” – ol-
vasható a nyílt levélben.
László Attila lapunknak ki-
jelentette, „az EMNT kéré-
se nagyon szép álom, de
egyelõre nem kivitelezhe-
tõ”. 

Hangsúlyozta, a helyi ön-
kormányzat több mint húsz
éve dolgozik a Fellegvár ta-
lajának konszolidálásán,
amely az esõzések idején fo-
lyamatosan csúszik, háza-
kat tesz tönkre. „Igyekszünk
mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy a Fellegvár
újra látogatható legyen, a
maga teljes pompájában és
turistaútjaival, kiépítve és
megerõsítve a lépcsõrend-
szert, de ez nem megy egyik
napról a másikra” – vélte
László Attila. 

Kolozsvárra hozzák Sissit 

Hírösszefoglaló

Ellopták a nagybányai
történelmi múzeumból

a város címerének nyomta-
tására használt, 1362-bõl
származó ezüstbélyegzõt –
jelentette be honlapján az
Antena 3 hírtelevízió. Az
üveg alatt kiállított darabot
utoljára múlt hét csütörtö-
kön látták. 

A vezetõség szerint a lo-
pás július 28-án 15 és 17 óra
között történt, amikor a
múzeum még nyitva volt. A
történtekrõl a Krónika címû
kolozsvári napilap is beszá-
molt, amelynek Gabriela
Leahovici, a Máramaros
megyei rendõrség szóvivõje
azt nyilatkozta, a lopást
pénteken jelentette a múze-
um igazgatósága, miután
észrevette, hogy hiányzik az
1362-bõl származó, ezüst-
bõl készült pecsét. Elmon-
dása szerint, mivel a nem-
zeti örökség részét képezõ
értékes tárgyról van szó,
még aznap elindították a
vizsgálatot. „Már van né-
hány gyanúsítottunk, akik a
lopás napján a múzeumban
tartózkodtak” – jelentette ki
a rendõrségi szóvivõ a Kró-
nikának. 

A nyomozók ujjlenyoma-
tokat gyûjtöttek a bélyegzõ
kirakatáról és kihallgatták

az intézmény alkalmazotta-
it. A nyomozást nehezíti,
hogy a múzeum nincs beka-
merázva, ugyanakkor a pe-
csét kirakatát sem védte
semmilyen biztonsági rend-
szer. Nagybánya pecsétnyo-
mója az államkincs része, és
egyben a múzeum egyik
legfontosabb kiállított tár-
gya. A bélyegzõt egyébként
1904-ben lelték meg egy
nagybányai lakos szõlõsé-
ben, miután a XVI. század-
ban nyoma veszett. 

A mûtárgy 2004 óta lát-
ható a Máramaros Megyei
Történelmi és Archeológiai
Múzeumban. Megtalálásá-
nak pillanatáig csupán a le-
nyomatai alapján ismerték
a pecsétet. Középpontjában
Szent István alakja látható,
jobb kezében a jogar, bal ke-
zében az országalma a dup-
la kereszttel. Alatta egy bá-
nyabejárat látható egy bá-
nyász alakjával, és mellette
egy vincellér a Nagybánya
környéki szõlõmûvelésre
utalva. Mindkettõt  szabá-
lyosan körbefonja két faág,
amelyek az erdõket jelképe-
zik. Jelmondata: „Sigilium
de Rivulo Dominarum.
Mutuus amor civium opti-
mum est civitatis firmamen-
tum – A polgárság egymás
iránti szeretete a város leg-
nagyobb erõssége.” 

Eltûnt Nagybánya 

középkori ezüstbélyegzõje
A fiatalokra kell koncentrálni
Beszélgetés Barabási Csaba Attilával, a Maros Mûvészegyüttes új vezérigazgatójával

A Fellegvár oldalában levõ egykori Erzsébet-szobor talapzatának felújítását sürgeti az EMNT A szerzõ felvétele
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A replika jogán

F. I.

A román média- és szórakoz-
tatóipar piaca az idei 2,5 mil-

liárdos szintrõl 2015-ig évente át-
lagosan 8,8 százalékkal emelked-
het, ami négy év múlva 3,8 milli-
árd dolláros bevételt jelenthet –
mutat rá a Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) legújabb elemzé-
se, amely szerint a közeljövõben
internetre fogunk a legtöbbet köl-
teni, 12,9 százalékkal többet,
mint idén (körülbelül 1,1 milli-
árd dollár), míg a reklámköltések
4,7 százalékkal növekednek. Ez
a növekedés Romániát a kelet-
közép-európai régió harmadik
legdinamikusabban fejlõdõ or-
szágává teszi, csupán Törökor-
szág (elõreláthatólag 13,2 száza-
lékos fejlõdés) és Oroszország
(11,7 százalékos fejlõdést jósol-
nak) elõzi meg. Mindez annak
ellenére, hogy a román média- és
szórakoztatóipar piaca a térség
egyik legkisebbje, csupán tizede
az oroszországinak. 

Digitális aranykor

„Ezek az évek az aranykort
jelentik a fogyasztók számára.
Megnövekedett a kereslet a digi-
tális médiatermékek iránt és a
trend nem áll le, sõt, felfele ível.
Számos ország piacán erõtelje-
sen érzõdött a gazdasági recesz-
szió negatív hatása, ezért a fo-
gyasztók az online médiumokat
részesítették elõnyben, amit a
technikai fejlõdés csak kényel-
mesebbé tett” – magyarázta az
internet egyre nagyobb térhódí-
tásának okait Bogdan Belciu, a
PwC szakembere. A Global
Entertainment and Media
Outlook 2011–2015 címû jelentés
szerint a legdinamikusabban
fejlõdõ üzletág az elkövetkezõ
idõszakban is az internet-hoz-
záférés kiépítése, illetve bõvíté-
se lesz majd, 2015-ig elõrelátha-
tólag 408 milliárd dollárt fog-
nak költeni az internet-hoz-
záférési lehetõségek bõvítésére.
A jelentés szerint az online kör-

nyezetben elköltött összegek
mintegy 12,9 százalékkal emel-
kedtek a 2009-es fekete eszten-
dõhöz képest, míg a hagyomá-
nyos médiumokra szánt össze-
gek csupán két százalékkal nõt-
tek. A szakemberek szerint bár
a digitális szegmens csupán
egynegyede a média- és szóra-
koztatóipar piacának, a követ-
kezõ öt évben 59 százalékos nö-
vekedést generál majd. 

Felértékelõdik 
a globális médiapiac

A PwC felmérése azt is hang-
súlyozza, hogy a gazdasági re-
cesszió szinte egyáltalán nem
csökkentett a digitális technoló-
gia által elõidézett változás irá-
nyán. A 2009-es fekete eszten-
dõ, visszaesések sorozata után a
globális médiapiac átlagosan 5,7
százalékos emelkedést mutat
majd évente, ami azt jelenti,
hogy a 2009-es 1,3 trillió dollár-
ról 2010-re 1,4 trillióra fog emel-

kedni, 2015-re pedig eléri az 1,9
trillió dolláros szintet. A leg-
gyorsabb növekedést a PwC
szakemberei szerint Latin-Ame-
rika fogja produkálni, 10,5 szá-
zalékos évi átlaggal, ami idén 66
milliárd dollárra emelkedhet,
2015-re pedig elérheti a 109 mil-
liárd dolláros szintet. Õt követi
Ázsia, évi 6,5 százalékos növe-
kedéssel, amelynek során a piac
idén 395 milliárd dollárt hozhat
a térségnek (2015-ben 541 milli-
árdot). 

A leglassúbb fejlõdést Észak-
Amerikában jelzik, amely a
2010-es 481 milliárd dollárját
2015-ig csupán 607 milliárdig
tudja turbózni. A PwC szerint
az elkövetkezõ négy évben glo-
bális szinten a médiafogyasztók
magatartásában is változások
következnek be: nõ a mobil-
technológia befolyása, és az
internet szerepe a médiafo-
gyasztásban, illetve egyre töb-
ben fognak fizetni az online tar-
talmakért. 

Az Országos Audiovizuális Tanács egyik új ren-
delete szerint tilos 6 és 20 óra között gyilkosságo-
kat és egyéb brutalitást, gyászolókat stb. felvonul-
tatni a tévéképernyõkön. A hazai kereskedelmi
tévék oroszlánrésze természetesen anyatigrisként
kezdett küzdeni az uzsonnára felszolgált pohár-
nyi vérért – hisz ezzel bódították a mások szenve-
désének hírét vámpírként magukba szippantó
emberek olcsó sörtõl elborult konzumagyát. De a
tévé csak azt adta nekik, amire (latens) igényük
volt: mások kínjainak taglalását – fõleg azért,
hogy az erkölcstelen kárörömben kiélhessék
frusztrációikat. Az ötórás hírek helyett én élõ
adásos horgolókör-közvetítéseket javasolnék. Így
is folyna vér – a tûk is veszedelmes fegyverek – de
legalább lenne meleg ruhájuk a mélydekoltázsok-
ban fagyoskodó bemondó-asszonyságoknak.
Mert nem csak a vér tapad meg a képernyõn,
hanem a férfiszem is.

(prier)

Kettõs tükör 

Jó médiapiaci kilátások

Ingyen MTI-nek ne nézd a fogát?

Tisztelt Szerkesztõség! Gyulay Zoltánnak az
Új Magyar Szóban Közszolgálat címen megje-
lent írásával kapcsolatban kérem, jelentessék
meg alábbi reagálásunkat. „Gyulay Zoltán sze-
rint a mai hírszolgálat végképp csõdöt mondott. A
szerzõ abból vonja le sommás következtetését, hogy
az MTI ingyenes anyagai között nem talál több
fontos hírt. Ha vette volna a fáradságot, és utána-
néz az MTI honlapján annak, hogy a 2011. má-
jus 15-étõl (és nem egy hónapja, mint ahogy írásá-
ban tévesen szerepel) ingyenes hírszolgáltatás mit
jelent, talán tájékozottabbnak tûnne. Megtudhatta
volna, hogy díjfizetés nélkül az MTI saját gyártá-
sú hírei, nagyjából napi 50 darab fotó és a saját
készítésû grafikák érhetõk el. Továbbra is díjkötele-
sek maradtak azonban a külföldi hírügynökségek-
tõl átvett hírek, illetve a klasszikus hírügynökségi
tartalmak, mint a hátterek, kronológiák és az
elemzések. A szerzõnek azt a mondatát, amely sze-
rint az MTI csak azért közli az ellenzéki híreket,
hogy fenntartsa a látszatot, végképp nem tudjuk
értelmezni. A látszat maga a valóság: azért adunk
hírt kormányzati és ellenzéki megnyilvánulások-
ról, mert ez a dolgunk. A tragikus oslói események
napján egyébként 22 hírt adott ki az MTI a me-
rénylettel kapcsolatban. Ezekrõl Gyulay Zoltán is
értesülhetett volna, ha az MTI ingyenes szolgálta-
tása mellett elõfizet a teljes hírkiadásra. Az MTI
most is minden hírt kiad, amirõl értesül, és most
is megbízható. Csak a távírógép a múlté. A kulisz-
szák mögött most is versenyfutás folyik, és ma is
lemaradnak azok az újságírók, akik nem járnak
utána a dolgoknak. Rákosy Zsófia, MTI-szóvivõ”

Kedves szóvivõ asszony! Si tacuisses… Az
Ön reagálásában ellentmondást vélek fölfe-
dezni: ami délután még díjköteles volt, éjfél-
tájt már ingyen van? De ez csak a jéghegy
csúcsa: a hitelességrõl valahogy nem esik szó
köztünk. És arról sem, hogy mitõl válik in-
gyenes szolgáltatásuk közszolgálativá. Anya-
gaik magyartalanságait, szóismétléseit, elírá-
sait meg sem említem – kérem, ezt értse az
elõfizetéses szolgáltatásra is. Egyszerûen: ez
az MTI már nem az az MTI. 

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

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

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

✁

Pénzeszsákok: DiCaprio és Jolie
ÚMSZ

Leonardo DiCaprio és
Johnny Depp áll a hollywoo-

di kereseti lista élén a Forbes
magazin összesítése szerint. A
kasszasikerek és a független fil-
mek között ingázó DiCaprio ta-
valy az ötödik legjobban keresõ
színész volt Hollywoodban,
idén azonban a 77 millió dollá-
ros (227 millió lej) tavalyi bevé-
telével magasan vezeti az idei
Forbes-listát. A Karib-tenger kaló-
zai negyedik részében (Ismeretlen
vizeken) ismét Jack Sparrow bõ-
rébe bújt Johnny Depp 50 millió
dollárja (147 millió lej) a máso-
dik helyre volt elég. Jól sikerült
idõszakot tudhat maga mögött a
harmadik helyen szereplõ Adam
Sandler, aki 40 millió dollárral
növelte bankszámláját. A pénz-
ügyi magazin szerint egyébként
Sandler az egyik legbiztosabb
oszlopa Hollywoodnak. A ne-
gyedik helyen 36 millióval Will
Smith, az ötödiken 35 millió
dollárral Tom Hanks áll. A lista
hatodik helyén Ben Stiller  áll 34
millió dollárral. Õt Robert
Downey Jr követi 31 millióval.
A nõk mezõnye furcsa mód
„csak” 31 millió dollárnál kez-
dõdik, ennyit keresett a 2010.

május 1-je és 2011. május 1-je
közötti idõszakban Angelina
Jolie, illetve Sarah Jessica
Parker, a legjobban keresõ holly-
woodi színésznõk. Utánuk
Jennifer Aniston, a Jó barátok
Rachelje következik a keresési
toplistán, a maga 28 millió dol-

lárjával. Aniston színészként fõ-
leg a vígjátékokat részesíti elõny-
ben, de saját filmes cégével pró-
bál komolyabb nõi szerepeket tá-
mogatni producerként. Ugyan-
ennyit keresett tavaly Reese
Witherspoon is, a Kegyetlen játé-
kok sztárja, aki Doktor Szöszi

szerepével biztosította a helyét
Hollywoodban. Julia Roberts
neve továbbra is húzóerõnek
számít a stáblistákon, de tavaly
„csak” 20 millió dollárt vihetett
haza a forgatásokról, bár még
így is sikerült dobogós helyen
maradnia. 

Leonardo DiCaprio és Angelina Jolie, Hollywood legjobban keresõ sztárjai – tavaly 77 illetve 31 millió dollárt kaszáltak

HIRDETÉS

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

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

meretek, román nyelvtudás (elõny egy idegen nyelv ismerete).

Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal, amihez mellékelje eddigi publikációit különbözõ mûfajokban (publicisztika, in-

terjú, riport). 

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség. 

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

tegóriás jogosítvány, román nyelvtudás (elõny egy idegen nyelv ismerete, illetve kolozsvári, marosvásárhelyi, szé-

kelyföldi lakhely).

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

Amit  kínálunk: vonzó fizetés, karrierépítési lehetõség

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



7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Er-
délyi Kávéház ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Vékás Péter: A Di-
valdok, dokf. 21.00
Kultúrcsepp 21.30 Híradó
22.00 Többszemközt ism.
22.30 Híradó 

ETV

8.15 Ananlia másik arca
(sor.) 9.45 Dona Barba-
ra (sor.) 12.45 Lázadó
szerelem (sor.) 14.30
Clase 406 (sor.) 15.30
A csaló (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad
szív (sor.) 18.30 Szere-
lemkönnyek (sor.) (sor.)
19.30 Az örökösök (kol.-
am. sor.) 20.30 Kassan-
dra (mex. sor.) 22.00
Auróra (amerikai sor.)
0.00 Clase 406 (sor.)
1.00 Igaz tör ténetek
(sor.)

7.30 Ştefan cel Mare -
Vaslui 1475 (román f. drá-
ma) 10.00 Családi törté-
net (sor.) 12.30 Hírek
13.15 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 14.30
Teleshopping 14.45 A
szív úrnője (sor.) 16.45
Nevetés tabletta 17.15
Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Nevetés tab-
letta 20.30 A szülők pén-
zén 22.00 Galaxis útikala-
uz stopposoknak (am.-
ang. sci-fi)
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8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.35 Zénó
9.40 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
10.00 A dzsungel könyve
10.35 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Arcélek
16.20 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
17.10 Építészet XXI
17.45 Duna anzix
18.05 Daktari (am. kaland
sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 El Tropico (am. film-
dráma, 2005)
0.20 Dunasport
0.25 Liszt Ferenc: A böl-
csőtől a sírig
0.50 Utolsó vacsora (sp.
filmdráma, 2008)
2.30 Dunáról fúj a szél
(ism.)
2.35 Lélek Boulevard
3.05 Álometűdök

RTL Klub, 21.20
Nem férek a bõrödbe

Dr. Tess képtelen megbirkózni tinédzser lánya szeszélyeivel,
és egy este a szokásosnál is csúnyábban összekapnak. An-
na rockzenészi ambícióival megy anyja idegeire, míg Tess
küszöbön álló házasságát a lánya nem nézi jó szemmel. Két
elfogyasztott szerencse süti azonban a fejetetejére állítja az
életüket: a csodával határos módon testet cserélnek.

TV2, 22.25
Félholt

Az Új Alcatraz nevű börtönből nem lehet megszökni. De a
szupermodern biztonsági berendezést nem készítették fel
arra, hogy azt is megakadályozza, ha valaki be szeretne
jutni a rácsok mögé. Most mégis ezt történik. Az éjszaka
ugyanis itt ül villamosszékbe az a férfi, aki egy évtized-
del ezelőtt kétszázmillió dollár értékű aranyat rabolt. El-
kapták és elítélték, ám azt sosem szedték ki belőle, hol
rejtette el zsákmányát.

DUNA Tv, 22.00
El Tropico

Fidel Castro diadalmaskodásának hajnalán Fico Fellove, az
El Tropico bár tulajdonosa nem tudja visszatartani két öcs-
csét attól, hogy kivegye részét a történelem formálásában.
A politikai vihar közepette Fico beleszeret testvére, Luis
magára hagyott feleségébe, aki viszonozza a közeledést.
Közben a testvéreknek meggyűlik a baja a hírhedt gengsz-
tervezér, Meyer Lanskyval is.

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
11.05 Zenelánc
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.00 A nagy küszöb
15.40 Egymillió fontos
hangjegy
16.00 Orvosi bűnügyek
(sor.)
16.55 Elisa lánya - Vis-
szatérés Rivombrosába
(olasz sor.)
17.50 Kalandozó
18.20 Magyar bulizene
19.15 1100 év Európa
közepén
19.40 Esti mese: Zorro
legendája
20.10 Az Ushuaia expedí-
ció
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
22.50 Rózsaágy (sor.)
23.45 Berlin - Lou Reed
koncert (dok. f.)
1.05 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kalandf
sor.)
1.50 Futótűz (sor.)

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli magazin-
műsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb tör-
ténetekkel
15.40 Grace Kelly
(amerikai életrajzi drá-
ma, 1983)
17.40 Remington
Steele (amerikai soro-
zat)
18.50 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török soro-
zat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
21.20 Nem férek a bő-
rödbe (amerikai vígjá-
ték, 2003)
23.20 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sor.)
0.25 A főnök (amerikai
krimisor.)
1.25 Reflektor Sztár-
magazin
1.40 Törzsutas (ism.)
2.05 Helyszíni szemle
(német krimisor.)
3.05 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Az élet iskolája
(kan.-am. családi film,
2005)
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
21.25 Irigy Hónaljmirigy
22.25 Félholt (német-am.
akcióf., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Tények Este, Hírmű-
sor
1.00 EZO.TV
2.00 Csillagközi romboló
(am.-angol akció sor.)
2.55 Csillagközi romboló
(am.-angol akció sor.)
3.45 Alexandra Pódium
(ism.)

9.10 Chicago Hope Kór-
ház (sor.) 10.05 Nyomta-
lanul (sor.) 10.55 Anna
álma (am. f.) 12.35 Két
pasi (sor.) 13.35 Egy kap-
csolat szabályai(sor.)
14.35 A Nagy Ő 15.35
Doktor House (ism.)
16.30 Nyomtalanul (sor.)
17.25 Gyilkos számok
(sor.) 19.15 Lehetetlen
küldetés (ism.) 20.25 Két
pasi (ism.) 21.25 Doktor
House (sor.) 22.25 Der-
mesztő szenvedélyek
(am. thrill.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk 20.00 Euro-
pean Poker Tour 21.00
Wrestling RAW 23.00
Gladiators UK 0.00
Sport.ro Hírek 0.30 Play-
mate of the year 2005

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Gyilkos a család-
ban (kan. f. dráma)
12.50 Hullámok szár-
nyán (am. vígj.) 14.45
Armageddon 3 - Földin-
dulás (am.-kan. akcióf.)
16.25 Murdoch nyomo-
zó rejtélyei (sor.) 18.05
Airport ‘75 (am. f.)
20.05 Vadászpilóták (fr.
akcióf.) 22.00 Csillagok
háborúja 1. (am. ka-
landf.) 0.35 Hegylakó 2.
(angol-francia-arg. ak-
cióf.)

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(olasz vígjáték sorozat)
13.10 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
15.25 Körzeti magazi-
nok
15.15 Útravaló
15.35 Az utolsó boldog
nap (dokumentumf.)
16.20 Szoborsorsok a
Kárpát-medencében
17.00 Bűvölet (olasz
sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 Szerelmem, Afri-
ka (német-olasz soro-
zat)
19.40 Futótűz (ameri-
kai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Ahogy tetszik
23.50 24 (amerikai
sor.)
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.50 Záróra fiataloknak
1.20 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és
sztárok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
11.20 Zoom
11.30 Győztesek
11.40 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai
sor.)
12.55 UEFA Champions
League (live)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.35 Dănutz S.R.L.
(szórakoztató műsor)
(ism.)
17.30 Beaver mindent
megold (amerikai vígjá-
téksorozat)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai
sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 A hálózat (angol-
amerikai thrillersorozat)
22.45 Visszajátszás
22.55 Győztesek (ism.)
23.10 Kikötői hírek
(amerikai filmdráma,
2001)
1.10 Ripley a mélyben
(német-amerikai thriller,
2005)
2.55 Sebészek szike nél-
kül

5.00 Románia szeretlek!
(ism.)
6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-
ténik doktor úr?
10.00 Peches rablás
(francia-belga vígjáték,
2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Az álomherceg le-
gendája (olasz–német ka-
landfilm, 1996)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Jackie Chan: Első
csapás (hongkongi-ameri-
kai akció-vígjáték, 1996)

22.15 Kobra (am. akcióf.,
1986)
0.15 Jackie Chan: Első
csapás (hongkongi-ameri-
kai akció-vígjáték, 1996)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Beethoven 5
(amerikai vígjáték,
2003) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Vénkisasszony
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
16.55 Állj, vagy lő a ma-
mám! (amerikai akció-
vígjáték, 1992)

18.50 Külön kiadás
(live)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Nagy Sándor, a
hódító (francia-am.-angol-
német-holland történelmi
dráma, 2004)
Sz.: Colin Farrell, Angeli-
na Jolie, Val Kilmer, An-
thony Hopkins, Jared
Leto, Rosario Dawson
0.00 Átkozott szerencse
(amerikai krimi, 2006)
2.00 Szerelemhajó (reali-
ty show) (ism.)
3.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 XIII - Az összeeskü-
vés (francia-kan. akció
sor.) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Specialisták –
talk show (ism.)
11.30 Apák és kicsik
(román vígj. sor.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és
egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek
talákozása (indiai soro-
zat)
15.00 A cseresznye a
tortán (ism.)
16.00 Lebilincselő kará-
csony (amerikai vígjá-
ték, 2007)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán – reality show
20.30 Hullámtörők
(amerikai akciófilm,
2006)
23.00 Az ördög naplója
(kanadai filmdráma,
2007)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Specialisták – talk
show (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők - Ja-
guar E-Type
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek -
Óriás kajmánhal
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők

15.00 Állítólag... - Anti-
gravitációs eszköz
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok -
Családban marad
18.00 Édesvízi szörnyek -
Portyázó ragadozó
19.00 A túlélés törvényei
- Sivatagi szélsőségek
20.00 Állítólag... - Valkür
hadművelet
21.00 Hogyan készült?
Behúzható
golyóstoll,szolársó, tuba
22.00 Megrázó történe-
tek - Polipfiú
23.00 Elraboltak - meg-
mentettek - Emberrablók
0.00 Lehetséges lenne? -
Ironman, Batman és a kí-
gyónő
1.00 Ross Kemp: Extrém
világ
2.00 A túlélés törvényei -
Zambia
3.00 Állítólag...

8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen!
10.00 Nagyszerű utazá-
sok
10.30 Dobro urban (ism.)
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 Motomágia
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
18.55 Adio
19.00 Nagyszerű utazá-
sok
19.30 Csavargó halász
(ism.)
20.10 Fekete Róka (am.-
kan. kalandf., 1995)
21.45 Világutazó
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik
0.00 Mile High (angol
vígj. sor.)
0.50 Légy formában! (ism.)
1.25 Fekete Róka (am.-
kan. kalandf., 1995) (ism.)

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

PÉNTEK
2011. augusztus 5.

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 Élhető világ 12.30 Ven-
dég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05
Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05
Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütkö-
ző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten
ért szavak 20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A
nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden 

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Domokos, Demeter,
Dömötör (Döme) és Tör-
tel napja van.
A Domonkos férfinév a la-
tin Dominicus férfinév ma-
gyar változata. Jelentése az
Úrhoz tartozó, Istennek
szentelt. Eredetileg a vasár-
nap született gyerekek kap-
hatták, mert a vasárnap ne-
ve az „Úr napja“, latinul
dies dominica volt. Nõi
párja: Dominika.
A Dömötör  férfinév a De-
meter  férfinév önállósult
alakváltozata.
Döme a Dömötör régi ma-
gyar beceneve.
A Törtel kun eredetû régi
magyar személynév, jelen-
tése bizonytalan, talán
négy nép (ura), más véle-
mény szerint négy gyer-
mek (apja).
Holnap a Krisztina, Ábel,
Emõd és Ozsvát nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1914 – I. világháború: A
német haderõ lerohanja
Belgiumot, hogy megin-
díthassa támadását Fran-
ciaország ellen. Válaszul
Nagy-Britannia hadat
üzen Németországnak.
• 1944 – A Gestapo felfe-
dezi azt az amszterdami
búvóhelyet, ahol Anna
Frank és családja rejtõzik.
• 1965 – Megkezdik a ber-

lini tévétorony építését az
egykori Kelet-Berlinben.
• 1977 – Franciaország be-
kapcsolódik a nukleáris
fegyverek elterjedésének
megakadályozását célzó
egyezmény kidolgozásába.
• 2007– Elindul az amerikai
Phoenix ûrszonda a marsi
élet kutatása céljából.

Vicc
A kommunisták filozófiája:
– Add nekem az órád, és én
majd megmondom mennyi
az idõ!

Recept
Szerelmetes pulykafalatok 
Hozzávalók: 60 dkg pulyka-
mell filé, 2 db narancs, 1 do-
boz darabolt ananász, 10 dkg
aszalt szilva, 3 dkg ételízesí-
tõ, 5 dkg vaj, csipet reszelt
gyömbér, 4 cl likõr.
Elkészítés: A pulykamellet
megmossuk, lecsepegtetjük.
4-5 dkg-os szeleteket vágunk
belõle. Meghintjük ételízesí-
tõvel, reszelt gyömbérrel. He-
vített vajon aranysárgára süt-
jük õket. Közben a megtisztí-
tott, felkockázott, kimago-
zott narancsot, a leszûrt ana-
násszal és a kimagozott
aszalt szilvával kevés vajon
Grand Marnier likõrrel lepá-
roljuk. A roston kisütött
pulykafalatokra halmozzuk.
Sáfrányos, tökmagos rizzsel
köríthetjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne akarjon senkit meggyõzni
saját igazáról, mindenkinek
megvan a saját elképzelése, véle-
ménye. Ezt tiszteletben kell tar-
tani. Szerelmi életében új fel-
lángolás kezdõdik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Legyen figyelmes másokkal,
hallgassa végig mondandóju-
kat. Egy kecsegtetõ kaland ígér-
kezik, de gondolja meg, mielõtt
igent mond. Érdemtelennek ne
hagyja magát behálózni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Elismerõ, dicsérõ szavakkal ille-
tik a mai napon. Egyébként ma
apró, rutinfeladatok várják, de
ön ezt is hibátlanul végzi. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Régi barátnõjével vagy barátjá-
val már nagyon kevés közös
gondolat köti össze. Egyik
szomszédja viszont, akivel eddig
nem igazán volt jóban, most vi-
szonozza az ön kedvességét.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Minden rendben halad. Ilyen-
kor legjobb, ha örül az életnek
és ezt az örömöt átviszi a csalá-
di életbe is. Egy kis kedveskedés
most többszörösen megtérül.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rokona vagy ismerõse kipanasz-
kodja magát önnek. Úgy vigasz-
talhatja meg az illetõt, ha inkább
kerüli az igazmondást. Ügyeljen
arra, hogy ne szakadjon el a tü-
relem cérnája, mert ezt a hibát

késõbb nem tudja kijavítani.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Legyen megfontolt és óvatos ab-
ban, hogyan költi el a pénzét.
Hó elején még megengedhetné
magának ezt a kiadást, de gon-
dolja csak végig: milyen kelle-
metlen lenne kölcsönkérni au-
gusztus utolsó napjaiban.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy meggondolatlan lépéssel so-
kat veszíthet. Fordítson több fi-
gyelmet a családi életre, gyer-
meke felügyeletére, mert annak
biztonsága veszélyben foroghat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Megpróbál segíteni egy bajba
jutott kollégáján vagy ismerõ-
sén. Könnyen tévedések áldoza-
ta lehet, ha nem fogalmaz pon-
tosan vagy naiv, hiszékeny.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Gondolatait próbálja rendezni.
Pozitív hozzáállással minden
egyszerûbb és sikeresebb. Töre-
kedjen arra, hogy ismerje meg
mások véleményét, hallgassa
végig mondandójukat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ügyeljen arra, hogy mindig
frissen, netten, elegánsan jelen-
jen meg, bárhová megy. Itt az
ideje, hogy magánéletével, ér-
zelmeivel is foglalkozzon. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Vigyázzon arra, hogy kétes
pénzügyi manõverekbe ne men-
jen bele, még ha biztatják is er-
re. Könnyelmû ígéretet soha ne
tegyen, mert az mindig megbos-
szulja magát.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

T. J. L. 

Gól nélküli döntetlennel
zárult kedden este a lab-

darúgó-Liga-1 második for-
dulója: a bajnoki címvédõ
Oþelul nem bírt a Concordia
Chiajnával, 0-0. A galaciak-
nak gyenge az idényrajtjuk,
hiszen a Petrol elleni kisik-
lást követõen lám egy másik
újonccal szemben is betliz-
tek. „A Bajnokok Ligájában
egy más Oþelult láthatnak
majd” ígéri Dorinel Mun-
teanu edzõ, akinek úgy lát-
szik, az új pontvadászatban
egyelõre nem sikerül moti-
válnia tanítványait.

A második forduló mérkõ-
zéseit egyébként erõegyen-
súly jellemezte, hiszen a há-
zigazdák és a vendégek egy-
formán három gyõzelmet
arattak, s ugyanannyi volt a
döntetlenek száma is. Elsõ-
sorban a Dinamo medgyesi
remeklésének köszönhetõen
a látogató csapatok tíz gólt
szereztek, kettõvel többet
mint a hazaiak.     

Bár a sárga lapos figyel-
meztetések az elsõ forduló-
ban jegyzett 53-ról 42-re
csökkentek, a kiállítások szá-
ma viszont maradt: ezúttal is
négy játékos mehetett hama-
rabb zuhanyozni. 

Az öt újonc közül kettõ
nagyon jól kezdett, a Plo-
ieºti-i Petrolul és a Szebeni
Voinþa ugyanis veretlen. A
Ceahlãul nem nyert még, de
nem is veszített, a Con-
cordiának  is van már egy
pontja, míg a Mioveni egy-
elõre nem tud felnõni felada-
tához. Három csapatot mint-
ha puskából lõttek volna ki
az idénykezdésen, a Dinamo

és a két kolozsvári gárda, a
CFR 1907 és az U ugyanis
százszázalékos anélkül, hogy
gólt kapott volna az eltelt
180 percben. Gyengén kez-
dett a bajnoki címvédõ Ga-
laci Oþelul és a BL-álmokat
dédelgetõ SC Vaslui is, míg a
Ploieºti-i Astra és a Medgye-
si Gaz Metan teljesen bera-
gadt a rajtnál. Ploieºti-en az
Astra gyenge idényrajtja

máris edzõmenesztéshez ve-
zetett, Selymes Tibor munka
nélkül maradt. Két forduló
után a dinamós Marius
Niculae három találattal ve-
zeti a góllövõlistát, míg Op-
riþa (Petrolul), Gafiþa (Ceah-
lãul), Sougou (Kolozsvári
CFR 1907), Tatu (Bukaresti
Steaua) és Vranjes (Pandurii)
is már két alkalommal volt
eredményes. 

A válogatott ausztriai ed-
zõtáborozása és tervezett
barátságos mérkõzése miatt a
bajnokság megszakadt, csak
jövõ hét végén folytatódik. A
3. forduló mûsora: Kolozs-
vári CFR 1907–Medgyesi
Gaz Metan, Szebeni Vo-
inþa–Marosvásárhelyi MFC,
CS Mioveni–Astra Ploieºti,
Concordia Chiajna–SC Vas-
lui, Petrolul Ploieºti–Buka-
resti Rapid, Ceahlãul Piatra
Neamþ–Galaci Oþelul, Bras-
sói FC–Bukaresti Sportul
Studenþesc, Bukaresti Dina-
mo–Pandurii Tg. Jiu, Buka-
resti Steaua–Kolozsvári U. 

A táblázaton:  
1. Dinamo 2 2 0 0 6-0 6
2. CFR 1907 2 2 0 0 4-0 6
3. Kv. U 2 2 0 0 3-0 6
4. Pandurii 2 1 1 0 3-2 4
5. Petrolul 2 1 1 0 2-1 4
6. Steaua 2 1 1 0 5-1 4
7. Sportul 2 1 1 0 3-2 4
8. Szeben 2 1 1 0 2-1 4
9. Rapid 2 1 0 1 3-2 3
10. Brassó 2 1 0 1 3-3 3
11. Ceahlăul 2 0 2 0 2-2 2
12. Chiajna 2 0 1 1 1-2 1
13. Oţelul 2 0 1 1 1-2 1
14. Vaslui 2 0 1 1 0-3 1
15. Astra 2 0 0 2 0-3 0
16. Vásárhely 2 0 0 2 0-3 0
17. Mioveni 2 0 0 2 0-5 0
18. Gaz Metan 2 0 0 2 1-7 0
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A bajnokcsapat Galaci Oþelul (csíkos mezben) nem bírt az újonc Concordia Chiajnával sem

Dán továbbjutások 

A dán Odense óriási küzde-
lemben 4-3-ra nyert a görög
Panathinaikosz vendégeként
a labdarúgó-Bajnokok Ligá-
ja-selejtezõ 3. fordulójának
keddi visszavágóján és 5-4-
es összesítéssel jutott tovább.
A hazai 1-0 után a szintén
dán FC Köbenhavn idegen-
ben is legyõzte az ír Sham-
rock Roverst és továbblépett.
A fehérorosz BATE Borizov
3-1-re verte a litván Ekran-
ast és csoportkörbe kerülé-
sért folytathatja küzdelmet. 

Gondok a Steauánál 

Izomszakadást szenvedett és
távozott a mogoºoaiai edzõ-
táborból Iasmin Latovlevici:
a Steaua jétokosa helyett
Victor Piþurca szövetségi ka-
pitány már senkit sem hív
be. Gigi Becali két játékostól
kíván megválni, Liviu Bãje-
narutól és Novak Martino-
vici-tól. A hírek szerint utób-
bi Ploieºti-en, az Astránál
folytatja pályafutását. 

Magyar Ligakupa 

A címvédõ MVM Paks a
Magyarkupa-gyõztes Kecs-
keméttel, továbbá az Újpest-
tel és a másodosztályú Szol-
nok együttesével került a D
csoportba a labdarúgó-Liga-
kupa 2011/12-es idényében.
A további csoportbeosztás:
A: Gyõri ETO, Haladás,
Lombard Pápa, Zalaeger-
szegi TE. B: BFC Siófok,
Ferencváros, Kaposvári Rá-
kóczi, Pécsi MFC. C: Vide-
oton, Gyirmót FC, Buda-
pest Honvéd, MTK Buda-
pest. E: Diósgyõri VTK,
Debreceni VSC,
Mezõkövesd-Zsóry, Vasas.
A sorozat augusztus 31-én
rajtol, a döntõre 2012. ápri-
lis 18-án kerül sor.

Erõsített a Málaga  

Santi Cazorla a spanyol
labdarúgó élvonalbeli Mál-
aga legújabb szerzeménye.
Az andalúziai alakulat ko-
rábban már leigazolta Joris
Mathijsent, Ruud van
Nistelrooyt, Diego
Buonanottét, Joaquin,
Nacho Monrealt és Jeremy
Toulalant. A Málaga 2010.
június 11-étõl Al Thani tu-
lajdonában van, a sejk a
Manchester United-re is
szemet vetett. 

Százezrek 
a Hungaroringen

Csütörtök és vasárnap kö-
zött kétszázezren látogatot-
tak ki a Forma–1-es Magyar
Nagydíjra. A szervezõk tá-
jékoztatása szerint a vasár-
napi futamra 65 ezer jegyet
adtak el. A Hungaroringen
a Red Bull tribün volt a leg-
népszerûbb: a verseny alatt
telt ház volt a lelátón, ahol
199 euróért lehetett helyet
foglalni. A Silver 7 tribünre
a teljes hétvégére 270, va-
sárnapra 243, illetve a gyer-
meknek három napra 135,
valamint a Silver 8-as lelá-
tórészre 149 euróba kerül-
tek a belépõk.

RövidenLiga 1: gyengélkedõ címvédõ

Elõreláthatatlan döntõvel
zárult a XIV. „vizes” világ-
bajnokság nõi vízilabdator-
nája, a fináléban azonban
érvényesült a papírforma,
és a görögök 9-8-ra legyõz-
ték a házigazda kínaiakat.
Utóbbiak hatalmasat fejlõd-
tek a legutóbbi vb óta, hi-
szen Rómában a 11. helyen
végeztek. Sanghajban
csoportmásodikként a spa-
nyolokat hengerelték le a
legjobb nyolc közé jutásért
(15-6), majd a kanadaiak le-
gyõzésével (9-7) a legjobb
négy közé jutottak. Miután
pedig az oroszok sem tud-
ták megállítani õket (13-
12), az aranyéremért száll-
hattak vízbe. 
Addig egy FINA Világkupa-
bronzérem volt a legjobb
eredményük, míg a másik
döntõs görögöknek egy
olimpiai ezüst-, valamint há-
rom FINA Világliga-dobogó
(egy elsõ és két harmadik
hely). A görög– kínai finálé-
ban Antigoni Rumpesi és
Alexandra Asimaki remeklé-
se billentette el a mérleg
nyelvét, mindketten három
gólig jutottak. 

A kisdöntõben az oroszok
8-7-re verték az olaszokat s
így 2003, 2007 és 2009 után
negyedik vb-bronzukat gyûj-
tötték be. Legyõzöttjeik
ötödször állhattak vb-dobo-
góra, miután korábban két
aranyérem mellé egy-egy
ezüstöt, illetve bronzot is
szereztek. 

A nagy esélyesek csaló-
dást okoztak. A címvédõ

amerikaiak a legjobb nyolc
között estek ki (7-9 az oro-
szokkal) és végül az ötödik
hellyel vigasztalták magu-
kat. Arra sem sokan számí-
tottak, hogy az olimpiai baj-
nok hollandok csak a hete-
dik helyért játszhattak (8-7 a
kanadaiakkal). 

A magyarok végül a 9. he-
lyen végeztek, de nagyon
közel álltak ahhoz, hogy az
érmekért küzdhessenek. A
legjobb nyolc közé jutásért
azonban 10-9-re kikaptak az
ausztráloktól Merész András
tanítványai. A 9-12. helye-
zettek tornáján kétszer is
nyertek a magyarok (17-13 a
spanyolokkal és 12-7 a kuba-
iakkal) akik bebizonyították:
jövõre Londonban számolni
kell velük az olimpián.  

A XIV. „vizes” vb nõi vízi-
labda-tornájának végered-
mény: 1. Görögország, 2. Kí-
na, 3. Oroszország, 4. Olasz-
ország, 5. Ausztrália, 6. Egy-
esült Államok, 7. Hollandia,
8. Kanada, 9. Magyarország,
10. Kuba, 11. Spanyolország,
12. Új-Zéland, 13. Kazahsz-
tán, 14. Brazília, 15. Dél-afri-
kai Köztársaság, 16. Üzbe-
gisztán.

A média szerint a vb álom-
csapatában Elena Kuvdu
(görög) – Szun Jeting (kínai,
gólkirály 25 találattal), Blan-
ca Gil (spanyol), Jekatyerina
Prokofjeva, Roberta Bian-
coni (olasz), Antigoni Rum-
pesi (görög) és Ma Huan-
huan (kínai) kapna helyet. 

Turós-Jakab László

Sanghaji utózöngék – 2.

Fotó: Mediafax

Nõi vízilabda Labdarúgás 

T. J. L.

Két román és egy ma-
gyar csapat lép pályára

ma este a labdarúgó-Euró-
pa Liga  harmadik selejte-
zõkörének visszavágói ke-
retében. 

Este 8 órakor, Medgye-
sen a Gaz Metan bizonyí-
taná, hogy a múlt csütörtö-
ki, idegenbeli pontszerzés
nem volt véletlen. Ellenfe-
le, a német FSV Mainz 05
azonban mindenre elszán-
tan vág neki a visszavágó-
nak miután a hazai mérkõ-
zésen két meccsre elegendõ
helyzetet hagytak ki játéko-
sai. A medgyesiek még
nem pörögtek fel kellõkép-
pen az új hazai bajnokság-
ban, pont nélkül és a leg-
gyengébb, 1-7-es gólarárn-
nyal sereghajtók a Liga-1-
ben. Ráadásul gólzsákjuk,
a brazil Eric de Oliveira tá-
vozott, miután a szerzõdés-
hosszabbítás ügyében nem
tudott megegyezni a csa-
patvezetéssel. Cristian
Pustai még így is bízik
tanîtványai eltökéltségében
miután tudja, hogy bravú-
ros továbbjutáshoz már egy
0-0 is elegendõ. A Gaz
Metan–FSV Mainz 05-
mérkõzésen magyarok fúj-
ják a sípot, élükön Bognár
Tamással. 

Furcsa helyzetben van a
Dinamo, amely egy nyil-
vánvalóan gyengébb együt-
tessel szemben vesztett
pontot hazai pályán nehéz-

zé téve a visszavágót. A bu-
karesti 2-2 miatt a piros-fe-
héreknek feltétlenül nyerni-
ük kell Varazdinban, ahol a
horvát Varteksnek csak egy
0-0 (vagy egy 1-1) kell a
nem várt továbbjutáshoz.
A helyi idõ szerint 17 óra-
kor kezdõdõ mérkõzésen
szlovákok bíráskodnak,
élükön Ján Valášekkel. 

A paksi 1-1 után a ma-
gyar MVM-re nagyon ne-
héz visszavágó vár Skóciá-
ban, ahol a Hearts of
Midlothian új edzõvel a
kispadon célozza meg to-
vábbjutást. Jim Jeffriesnek
azért kellett mennie, mert
zsinórban 19 mérkõzésen
nem tudtak nyerni, ponto-
sabban március 19-e óta.
Kis Károly, az MVM Paks
vezetõedzõje szerint az
edzõváltás ösztönözni fog-
ja a skótokat, akik sikerrel
mutatkoznának be a ked-
den kinevezett portugál
Paulo Sergiónak. A helyi
idõ szerint 20,45 órakor
kezdõdõ Hearts–MVM
Paks mérkõzés játékvezetõ-
je a lengyel Robert Malek. 

A további mûsor, zárójel-
ben az elsõ mérkõzés ered-
ménye: Elfsborg (svéd)–
Aalesund (norvég) (0-4),
Lokomotiv Szófia (bol-
gár)–Slask Wroclaw (len-
gyel) (0-0), Mlada Boleslav
(cseh)–AEK Larnaca (cip-
rusi) (0-3), Crvena zvezda
(szerb)–Ventspils (lett) (2-
1), Aktobe (kazah)–Al-
anyija Vlagyikavkaz (orosz)
(1-1), St. Patrick’s (ír)–Kar-
pati Lvov (ukrán) (0-2), Bé-

csi Austria (osztrák)–
Olimpija Ljubljana (szlo-
vén) (1-1), Stade Rennes
(francia)– Rusztavi (grúz)
(5-2), Senica (szlovák)–
Salzburg (osztrák) (0-1),
Rabotnicki (macedón)–
Anorthoszisz (ciprusi) (2-
0), Sarajevo (bosnyák)–
Prágai Sparta (cseh) (0-5),
Sligo (ír)–Vorszkla (ukrán)
(0-0), PAOK (görög)–Va-
lerenga (norvég) (2-0),
Olympiakosz Volosz (gö-
rög)–Differdange (luxem-
burgi) (3-0), Westerlo (bel-
ga)–Young Boys (svájci) (1-
3), FC Gomel (fehéro-
rosz)–Bursaspor (török) (1-
2), Vaduz (liechtensteini)–
Hapoel Tel-Aviv (izraeli) (0-
4), ADO Den Haag (hol-
land)–Omonia Nicosia (cip-
rusi) (0-3), Fulham (an-
gol)–RNK Split (horvát) (0-
0), Spartak Trnava (szlo-
vák)–Levszki Szófia (bol-
gár) (1-2), Jablonec (cseh)–
AZ Alkmaar (holland) (0-
2), Varsói Legia (lengyel)–
Gaziantepspor (török) (1-
0), Maccabi Tel-Aviv (izrae-
li)–Zeljeznicar (bosnyák)
(2-0), Qarabag (azeri)–Club
Brugge (belga) (1-4), Thun
(svájci)–Palermo (olasz) (2-
2), Hajduk Split (horvát)–
Stoke City (angol) (0-1),
Häcken (svéd)–Nacional
(portugál) (0-3), Stromsgod-
set (norvég)–Atlético Mad-
rid (spanyol) (1-2), Vitória
SC (portugál)–Midtjylland
(dán) (0-0), Bröndby (dán)–
Ried (osztrák) (0-2), Di-
namo Tbiliszi (grúz)–KR
(izlandi) (4-1). 

EL, nehéz visszavágókkal
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