
„Szakított” Kolozsváron az RMDSZ a Demokrata Liberális Párttal, amiért Sorin Apostu
polgármester a magyar tanácsosok tiltakozása ellenére megnyitotta szombaton a Szent
Mihály-templom tõszomszédságában a fõtéri zöldségpiacot. A Kolozs megyei RMDSZ-
szervezet elnöke, Máté András szerint a város fõteréhez nem méltó a piaci hangulat, és az
intézkedés volt az „utolsó csepp a pohárban”. A lapunk által kérdezett kolozsváriak elége-
detlenek a felhozatallal, szerintük drága a fõtéri piac, ráadásul méltatlan a történelmi kör-
nyezethez. Apostu szerint elképzelhetõ, hogy elköltöztetik a létesítményt. 7. oldal 

új magyar szó
2011. augusztus 8., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2419 ▲
1 amerikai dollár 3,0005 ▲
100 magyar forint 1,5483 ▼

Nyárádszeredai templomvita

Ma ülnek le tárgyalni a nyárádszeredai
önkormányzat illetékesei az ortodox egy-
ház képviselõivel, akik korábban az állam-
fõnek is elpanaszolták, hogy a városveze-
tés nem engedélyezi új templomuk felépí-
tését a település fõterén. A helyi önkor-
mányzat tagjai cáfolják, hogy vallási disz-
krimináció miatt utasítják el a beruházást.  

Vezércikk 3

Kezdõdik a „szigetelés”

A „mínusz egye-
dik” nappal ma
kezdõdik el Kö-
zép-Európa legna-
gyobb fesztiváljá-
nak programja:
Gesztivál címmel
Geszti Péter és
zenészbarátai idé-
zik fel a zeneszer-
zõ-énekes-reklám-
szakember-ötlet-
mester korábbi és
mai sikeres szá-
mait.

Társadalom 7

Aktuális 2

Áldozatok
Ki lehet-e lépni a kormányból ilyen kö-
rülmények között? Hiszen nemcsak a
gáncsok sorozata, de az önérzet is ezt
diktálná. Politikailag viszont meggondo-

landó, (...) mert számunkra
most mindennél fontosabb
politikai cél a népszavazás
és a választások jó meg-

szervezése, pozitív kime-
netelük érdekében. Ezt
pedig szinte csakis a kor-

mányból szervezve le-
het elérni.Ágoston Hugó

Õrizetbe vették Timosenkót

Egy kijevi bíróság
a hétvégén elren-
delte Julija Timo-
senko ukrán ellen-
zéki politikus, volt
kormányfõ õrizet-
be vételét. Ugyan-
akkor Timosenko
azzal gyanúsítja 
a bíróságot, hogy
Viktor Janukovics
elnök megbízásá-
ból jár el, megaka-
dályozandó indu-
lását a következõ
választásokon.

Média 9

Több mint százezer bukaresti
volt kíváncsi egy nap alatt a

fõváros legújabb építészeti látvá-
nyosságára, a Naþional Arena sta-

dionra, amely szombaton nyitotta
meg kapuit a közönség elõtt. A lé-
tesítmény jövõre már biztosan az
Európa Liga döntõjének lesz a

házigazdája. A stadiont hivatalo-
san a szeptember 6-i, Franciaor-
szág elleni Eb-selejtezõ mérkõzé-
sen avatják fel. 12. oldal 

A Naþional Arena lelátóinak befogadóképessége 55 ezer hely, a parkolóba 1200 jármû fér majd be Fotó: Mediafax

Elit futballaréna Bukarestben

„Koalícióbontó” kofák
A kolozsvári RMDSZ felfüggesztette együttmûködését a PDL-vel a fõtéri piac miatt

Kolozsvár fõterének hangulatához méltánytalannak tartják a kincses város lakosai a történelmi környezetben létrehozott zöldségpiacot Fotó: Sipos M. Zoltán

ÚMSZ

Nagy eséllyel a Bihar megyei
RMDSZ-szervezet jelöltje

foglalhatja majd el a Cseke Atti-
la egészségügyi miniszter múlt
heti lemondásával megüresedett
kormánytisztséget – értesült az
Új Magyar Szó. A legfrissebb in-
formációk szerint a Bihar megyei
szervezet Ritli Lászlót, a Bihar
Megyei Egészségügyi Igazgató-
ság volt vezetõjét javasolná a
posztra, ám esélyesként emlege-
tik még Biró Rozália nagyváradi
alpolgármestert és Lakatos Péter
képviselõt is. Ezt Szabó Ödön
ügyvezetõ elnök nem erõsítette
meg lapunknak, állítása szerint
még nem született döntés az ügy-
ben. Lakatos ezzel szemben azt
mondja, a Bihar megyei szerve-
zet már megtalálta jelöltjét. 
3. és 4. oldal 

Keresik Cseke 

utódját Biharban



ÚMSZ-összeállítás

Szíriai katonák legalább 57
embert öltek meg tegnap a

Bassár el-Aszad elnök rendszere
elleni lázadás letörését célzó mû-
veletekben – közölte a helyi akti-
visták egyik szervezete. Az áldo-
zatok közül 38 a kelet-szíriai
Deir-ez-Zórban, 13 pedig a
Houla-síkságon, Homsz városá-
tól mintegy 30 kilométerrel
északra vesztette életét. A szíriai
elnök, akit Ban Ki Mun ENSZ-
fõtitkár egy nappal korábban arra
szólított fel, hogy állítsa le a kato-
nai erõk alkalmazását a tüntetõk
ellen, azt hangoztatta: az állam-
nak kötelessége fellépni „a törvé-
nyen kívüli” erõkkel szemben,
amelyek szerinte „terrorizálják a
lakosságot”.

XVI. Benedek pápa tegnap fel-
szólította a szíriai hatóságokat,
hogy fogadják el a nép jogos tö-
rekvéseit, a líbiai ellenfeleket pe-
dig arra, hogy kezdjenek párbe-
szédet egymással. A nyári rezi-
denciáján, Castelgandolfóban el-
hangzott vasárnapi imájában a
katolikus egyházfõ kijelentette,
hogy „nagy aggodalommal figyeli
a Szíriában lejátszódó, egyre drá-
maibb fejleményeket, az erõszak
fokozódását, amely számos áldo-
zatot és súlyos szenvedést oko-

zott”. A pápa arra buzdította a
nemzetközi szervezeteket és a po-
litikai és katonai vezetõket, hogy
„eltökélten fogjanak ismét bele a
politikai megoldáshoz vezetõ bé-
keterv felkutatásába, tárgyalások
és építõ párbeszéd útján”. Közben
a líbiai felkelõk újabb támadást in-
dítottak a kormányerõk csapatai
ellen. Céljuk, hogy az új front
megnyitásával a Moammer el-
Kadhafi líbiai vezetõ hátországá-
nak számító Tripolit elérve meg-
törjék a több hónapja tartó patt-
helyzetet. 

Abban bíznak, hogy sikerül át-
törést elérniük Líbia nyugati ré-
szén, miután a NATO öt hónapja
tartó légi csapásai ellenére sem
voltak képesek átvágni a kor-
mányerõk frontvonalait az ország
középsõ részén. Kadhafi „most
csak védekezni tud ellenünk. A fõ
célállomásunk Tripoli, de nem
ugorhatunk közvetlenül oda. Lé-
pésrõl lépésre haladunk” – mond-
ta Dzsuma Ibrahim, a felkelõk
parancsnoka. Az ellenzék Líbia
keleti felét tartja kézben, míg a
Kadhafi-rezsim az ország nyugati
területeit irányítja, bár a felkelõk-
nek itt is vannak hadállásaik. Az
egyik NATO-légicsapásában éle-
tét vesztette a 27 éves Hamisz, bár
a kormány cáfolta Kadhafi fiának
a halálhírét. 
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Röviden

Három szakaszban 130 kilométer

Romániában az idén 130 kilométer sztrá-
da készül el – jelentette be a hét végén
Anca Boagiu szállításügyi miniszter. A
130 kilométer autópálya három különbözõ
szakaszból áll. Az egyik az ország nyugati
részén Aradot Temesvárral köti össze, a
második a fekete-tenger-parti Konstancát
Medgidiával, a harmadik pedig Bukarest
és Ploieºti között halad. A teljes 130 kilo-
méterbe beleszámít az Arad és Konstanca
körüli elkerülõ út is.

Bokor Tibor polgármesterjelölt

Az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete a
Bálványosfürdõn tartott, bõvített választ-
mányi ülésén eldöntötte: a jövõ évi önkor-
mányzati választásokon Bokor Tibor sze-
nátort indítják a polgármesteri székért. Az
ülésen ismertették a kolozsvári Kvantum
Research Kft. által április 26. és május 18.
között elvégzett közvélemény-kutatás
eredményeit. Barna Gergõ szociológus el-
mondta, ha most lennének a helyhatósági
választások, Bokor Tibor jelentõs,
68,7:31,3 százalékos arányban gyõzné le
Rácz Károly jelenlegi polgármestert. Bo-
kor Tibor az eredmény ismeretében közöl-
te: vállalja a jelölést.

Dunába fúlt a szalámigyáros

Meghalt George Naghi, az Aldis húsfel-
dolgozó üzem tulajdonosa. Az 59 éves üz-
letember és felesége a Duna mellékágán, a
Borceán hajózott, amikor a végzetes bal-
eset történt: a nagy teljesítményû kétüléses
hajó eddig ismeretlen okból a folyópart-
nak ütközött. George Naghi azonnal meg-
halt, feleségét kómában szállították a fõvá-
rosi Floreasca kórházba. A baleset körül-
ményeit jelenleg is vizsgálják.

Leminõsítették Amerikát

A Standard & Poor’s – a világ legnagyobb
hitelminõsítõ csoportja – a pénteki ameri-
kai piaci zárások után közölte New York-
ban, hogy az Egyesült Államok eddigi le-
hetséges legjobb, „AAA” hosszú távú ál-
lamadós-besorolását egy fokozattal „AA
plusz”-ra rontja, negatív kilátással.

Fogott bin Laden „átka”?

A NATO vizsgálatot indított Afganisztán-
ban azzal kapcsolatban, hogy valóban tálib
felkelõk lõtték-e le szombatra virradóan a
Vardak tartományban lezuhant helikoptert.
Az incidensben harminc amerikai és hét af-
gán katona veszítette életét, az amerikai ka-
tonák között olyanok is a fedélzeten tartóz-
kodtak, akik az Oszama bin Laden elleni
májusi támadást végrehajtó speciális hadi-
tengerészeti alakulat (a SEAL Team 6) tag-
jai voltak, ám egyikük sem vett részt az al-
Kaida vezér likvidálását célzó akcióban.

Öngyilkos lengyel politikus

Az elsõ vizsgálatok megerõsítették, hogy
Andrzej Leppernek, a lengyel szélsõjobb-
oldali Önvédelem párt elnökének (képün-
kön) halálát nem idegenkezûség okozta, a
pártvezetõ öngyilkos lett. A felakasztott
holttestre a párt varsói székházában veje
bukkant rá a fürdõszobában. Valószínûleg
pénzügyi gondok miatt vetett véget életé-
nek, emellett nyomasztotta fia súlyos be-
tegsége, és a saját korábbi szexbotránya
kapcsán várt másodfokú ítélet. 

Gy. Z.

Egy kijevi bíróság a hétvégén
elrendelte Julija Timosenko

ukrán ellenzéki politikus, volt
kormányfõ õrizetbe vételét. Az
egyik hírügynökségi jelentés sze-
rint az ügyészség kérte a politikus
elõzetes õrizetbe vételét, egy má-
sik szerint a bíró maga döntött
így. Ugyanakkor Timosenko az-
zal gyanúsítja a bíróságot, hogy
valójában Viktor Janukovics el-
nök megbízásából jár el, hogy
megakadályozzák az indulását a
következõ választásokon. Meg-
hallgatása során visszautasította,
hogy felálljon, amikor a bíróhoz
beszél, akit többször megsértett,
és kétségbe vonta a pártatlansá-
gát. A közönség soraiban helyet
foglaló támogatói pedig zajongá-
sukkal többször félbeszakították a
tárgyalást. A bíró utasítására
rendõrök vették körül Timosen-
kót, és meg is bilincselték, miután
kivezették a tárgyalóterembõl. Az
a vád ellene, hogy visszaélt mi-
niszterelnöki hatalmával, amikor
a kormány jóváhagyása nélkül,
állítólag túl magas áron kötött
2009-ben gázvásárlási szerzõdést
Oroszországgal, és ezzel károkat
okozott Ukrajnának.

Ellenzéki tüntetõk ezrei pró-
bálták megakadályozni a volt mi-
niszterelnök elszállítását. A poli-
tikusnõ szabadságáért tüntetõ el-
lenzékiek azonban nem adták
fel, éjszakára sátortábort állítot-
tak a bíróság épülete elé. A tör-
vényszék tegnapra virradóra be-
tiltotta a tüntetést. Helyszíni je-
lentések szerint az épületet rend-
õrkordonnal vették körül, és
kommandósok védik. A bíróság
utcájában öt autóbusz áll, amely
parancsra váró elitrendõröket
szállított oda.

A letartóztatás híre nagy nem-

zetközi visszhangot váltott ki.
Reagált Jerzy Buzek, az Európai
Parlament elnöke is, aki aggodal-
mát fejezte ki a döntés politikai
motivációját és Ukrajna jogálla-
miságát illetõen. Erõs kételyeket

ébreszt a letartóztatás jogszerû-
sége Angela Merkel kancellár
szerint is. Az amerikai kormány
Julija Timosenko azonnali sza-
badon engedésére szólította fel a
kijevi hatóságokat. 

Szíriában tart az öldöklés,

Líbiában a cél Tripoli

Zavargások Londonban

Hírösszefoglaló

Zavargások robbantak ki teg-
napra virradóan London

Tottenham városrészében amiatt,
hogy rendõrök lelõttek egy helyi
férfit. A rendbontások szombat
este kezdõdtek, miután mintegy
kétszázan gyûltek össze a totten-
hami rendõrõrs elõtt, tiltakozva a
29 éves férfi halála miatt, aki csü-
törtökön egy lövöldözés során
vesztette életét. A tömeg egyre te-
rebélyesedett, és a megmozdulás
csakhamar rendbontássá fajult: a
tiltakozók összecsaptak a hely-
színre vezényelt rohamrendõrök-
kel, Molotov-koktélokkal, üveg-
palackokkal és petárdákkal dobál-
ták õket. Felgyújtottak két rend-
õrautót és egy emeletes buszt, to-
vábbá néhány épület – köztük
szupermarket és egy szõnyegbolt

– is kigyulladt. A zavargásban be-
törték a környékbeli üzletek kira-
katait. Két fotóst megvertek, fel-
szerelésüket összetörték. Helyszí-
ni jelentések szerint fosztogattak
is: megpakolt bevásárlókocsikkal
hagyták el a helyszínt. 

Az összecsapásban a legfris-
sebb jelentések szerint 26 rendõr
és három civil megsérült, két
rendõrt még mindig kórházban
ápolnak. A hatóságok 42 embert
letartóztattak. Tottenham nem-
csak London, hanem általában
véve Anglia egyik legnincstele-
nebb környéke, ahol a gyerekek
fele szegénységben él. Itt van a fõ-
város egyik legnagyobb fekete bõ-
rû közössége. Az etnikai indíttatá-
sú ellentétek, a rendõrséggel
szembeni ellenérzések, illetve az
erõszakos tömegmegmozdulások
nem új keletûek. 

Julija Timosenko a vádlottak padján. Látványosan az iPodjával foglalkozik

Slota is kettõs 

állampolgár?
MTI

Berényi József, a Magyar Ko-
alíció Pártjának (MKP) elnö-

ke pénteken beadvánnyal fordult
a szlovák belügyminisztérium-
hoz azt kérve, vizsgálják ki, hogy
nem kapott-e horvát állampol-
gárságot Ján Slota, a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) elnöke. A
politikus úgy véli: tekintettel ar-
ra, hogy Slota immár 14 éve
használ egy luxusvillát Rab szi-
getén, amelyet egy horvát cég
kölcsönöz neki, nem zárható ki,
hogy a pártelnök bizonyára na-
gyon kötõdik a helyhez, és ezért
horvát állampolgárságot is kért
és kaphatott. Slota áprilisban for-
dult hasonló beadvánnyal a szlo-
vák belügyminisztériumhoz, an-
nak kinyomozását kérve, hogy
Berényi megkapta-e a januárban
kérelmezett magyar állampolgár-
ságot április 14-ig, amikor is az
MKP közgyûlésén a párt elnöké-
vé választották. Egy más ország
állampolgárságának felvételével
a hatályos szabályozás szerint au-
tomatikusan elvész a szlovák ál-
lampolgárság. Ebben az eset-
ben Slota a politikai pártokról
szóló törvény értelmében pártel-
nök sem lehetne. Berényi most –
nyilvánvalóan az SNS-elnök ko-
rábbi lépésére reagálva – azt kér-
te a belügyi tárcától: vizsgálja
ki Slota állampolgárságát, s
amennyiben törvénysértést talál,
szüntesse meg a jogellenes álla-
potot. Az MKP elnökét a belügy-
minisztérium már kétszer is meg-
kérdezte, van-e magyar állampol-
gársága. Berényi erre azt vála-
szolta, hogy õ szlovák állampol-
gár, mivel a szlovák alkotmány
értelmében akarata ellenére senki
sem fosztható meg ettõl. A vita-
tott törvény alapján eddig mint-
egy százan vesztették el szlovák
állampolgárságukat.

Timosenko: bilincs

Tottenhamben 25 évig nyugalom volt. A londoni városrész lángba borult 
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Szakemberek szerint példa
nélkül áll a történelemben
az, ami napjainkban törté-
nik: három vészes jelenség

– a magas adósságok, a
gazdasági lassulás és a
pénzügyi krízis – egy-

idejûsége. Lehet szá-
molni, veszteséget ter-

vezni, tudatkezelni. Még borzongani is le-
het, a történteket összefüggésbe hozva So-
ros György, Dominique Strauss-Kahn
vagy éppen Bilderbergék szcenáriókat ihle-
tõ legutóbbi akcióival vagy a 2012-es vi-
lágvége-jóslatokkal. 
De a lényeg nem ez. Jön az újabb világvál-
ság cunamija, a fõ vesztesek pedig, mint
mindig, azok lesznek, akik a kevés minde-
nüket veszítik el – utolsó reményeikkel
együtt. A devizahitelesek, a szegények, a
védtelenek, az elbutítottak. Az áldozatok,
akik nem is tudják, mi vár rájuk. Ahogy
egy japán áldozat utolsó szavait hallottuk a
földrengést követõ óriáshullámok láttán:
„Ez hihetetlen. Feladom.” 
Vannak, akik ilyen körülmények között is
a maguk kicsinyes rögeszméivel vannak el-
foglalva – a pánikhelyzet még kedvez is a
túlkapásoknak, a biztonság jegyében lehet
igazán gazságokat elkövetni a szabadság és
a törvényesség ellen. 
Magyarországon a „mindenáron változta-
tás” beteges kényszerétõl hajtva a kormány,
miközben hibát hibára halmoz (amelyek
közül gazdaságilag az egykulcsos adó beve-
zetésének máris mutatkoznak megrendítõ
hatásai), visszamenõleges érvénnyel, a jog-
tudományt és -gyakorlatot felrobbantva
akar elítélni korábbi politikai döntéshozó-
kat. Vagy ha úgy nem lehet, akkor akár-
hogy. (Groteszk párhuzamként áll egy lé-
péssel keletre Julija Timosenko meghurcol-
tatása a világ titltakozása ellenére...) Nem
tudható, mi lesz ebbõl az Übü királyt és az
Alice Csodaországban királyi párját meg-
szégyenítõ döntések Magyarországán. De
könnyen megtörténhet, hogy a ma születõ
„elszámoltatási” törvényeknek majdan ma-
guk a kieszelõik esnek áldozatul. 
Romániában az államfõ kijelenti, hogy ha
az ellenzék egyértelmûen megnyeri a vá-
lasztásokat, akkor sem nevez ki soraiból
miniszterelnököt. Nesze neked, alkot-
mány! Abban a városban, ahonnan a mi-
niszterelnök származik (s ahol hajdan a
Bibliára tett kézzel esküdött meg, hogy
nem lesz magyar felirat) durva és tudatos
provokációk sora éri a magyarokat, képvi-
selõiket – a megaláztatás áldozatait. A bá-
násmód is, amelyet megsokallva Cseke At-
tila miniszter lemondott, arra utal, hogy
az elnök a magyarok kormányzati részvé-
telét megunva, a kellemetlen útitárstól
megszabadulva akar nekivágni pártjával a
jövõ évi választásoknak. 
Ki lehet-e lépni a kormányból ilyen körül-
mények között? Hiszen nemcsak a gáncsok
sorozata, de az önérzet is ezt diktálná. Poli-
tikailag viszont meggondolandó, és elsõsor-
ban nem azért, mert pont Bãsescu és ka-
marillája próbálja kiprovokálni a szakítást,
hanem mert számunkra most mindennél
fontosabb politikai cél a népszámlálás és a
választások jó megszervezése, pozitív kime-
netelük érdekében. Ezt pedig szinte csakis a
kormányból szervezve lehet elérni. Hogy ne
mi legyünk az áldozatok.
De majd a kölcsönt természetesen vissza
kell adni. Amikor eljön az ideje. De akkor
nagyon. 

Áldozatok

Ágoston Hugó

Cseke Péter Tamás

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete igényt tart arra,

hogy saját jelöltje foglalhassa el a
Cseke Attila egészségügyi minisz-
ter múlt heti lemondásával meg-
üresedett kormánytisztséget – erõ-
sítették meg lapunknak egybe-
hangzóan a szervezet vezetõ poli-
tikusai. Arról azonban már egy-
másnak ellentmondóan nyilat-
koztak, hogy sikerült-e megtalálni
a megfelelõ személyt a posztra. 

Lakatos Péter képviselõ lapun-
kat arról tájékoztatta: a Bihar
megyei RMDSZ-szervezet állan-
dó tanácsa hétvégi ülésén már
meg is találta azt a személyt, aki
Cseke Attila utódja lehetne. „A
nevét azonban nem árulhatom
el. Nem szeretném, ha a szövet-
ségi elnök a sajtóból tudná meg,
kire gondoltunk” – mondta a po-
litikus. A titkolózást Lakatos az-
zal is magyarázta: elõfordulhat,
hogy a miniszterjelölt személyé-
rõl döntõ Szövetségi Elnökség
nem bólint rá a Bihar megyeiek
által javasolt névre. „Ez kényel-
metlen helyzetbe hozná a jelöl-
tünket. Én azonban bízom ab-
ban, hogy az RMDSZ országos
vezetõsége elfogadja a javasla-
tunkat. Az alapszabályzat ugyan
nem rögzíti, ám a szokásjog sze-
rint ez a tisztség minket illet
meg” – jelentette ki a képviselõ.
Tájékoztatása szerint a szervezet
vezetõi már ma közlik Kelemen
Hunor szövetségi elnökkel, hogy
kire gondoltak.

Ezzel szemben Szabó Ödön, a
Bihar megyei szervezet ügyveze-
tõ elnöke azt mondta lapunknak:
az állandó tanács a hétvégén
nem ülésezett, így még nem is
születhetett döntés arról, kit java-
solnak Cseke Attila helyébe.
„Hacsak nem nélkülem tartották
meg az ülést, ezt azonban nem
hinném” – jelentette ki. Szabó
szerint informálisan már több je-
lölt neve is felmerült, ám kilétü-
ket nem kívánta felfedni. Mint
mondta, a végsõ javaslatról a
szervezet állandó tanácsa „a kö-
zeljövõben” dönt.

Biró Rozália nagyváradi alpol-
gármester szintén nem hallott
még arról, hogy a Bihar megyei
szervezet már meghozta volna a
döntést a jelölt személyérõl. „Ar-

ról valóban volt szó, hogy szom-
baton megtartjuk az állandó ta-
nács ülését, de ezt tudtommal el-
halasztották” – jelentette ki az
ÚMSZ-nek. Azt azonban meg-
erõsítette: a Bihar megyei szerve-
zet igényt tart arra, hogy javasla-
tot tegyen Cseke utódlására.
„Több alkalmas jelöltünk is van”
– tette hozzá, ám neveket nem kí-
vánt említeni.

Derzsi, Ritli, Lakatos?

A hét végén a román sajtó el-
sõsorban Derzsi Ákos Bihar me-
gyei képviselõt emlegette Cseke
egyik legesélyesebb utódjaként.
Annál is inkább, mert a politikus
maga is megerõsítette, hogy „in-
formálisan” javasolták erre a
tisztségre. „A szövetség orszá-
gos vezetõivel folytatott beszél-
getéseken valóban szóba került,
hogy esetleg Cseke Attila utódja
legyek. A Bihar megyei szerve-
zet azonban nem keresett meg
ebben az ügyben” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek. Derzsi azonban
akkor sem vállalná a tisztséget,
ha erre hivatalosan is felkérik.
„Ha nem változnak az eddigi
feltételek, azaz az egészségügy
továbbra is alulfinanszírozott
marad, nincs értelme elvállal-
nom a feladatot, mert akkor
ugyanazzal a helyzettel szembe-
sülök, mint Cseke Attila” – ma-
gyarázta.

Lapunk értesülései szerint Ritli
László Csongor, a távozó egész-
ségügyi miniszter kabinetfõnöke
a tisztség egyik lehetséges váro-
mányosa. 

A bihorstiri.ro nagyváradi portál
ezzel szemben a kabinetfõnök
édesapját, a Bihar Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság volt ve-
zetõjét, Ritli Lászlót tartja esélyes-
nek. A posztot állítólag már ko-
rábban, Cseke Attila kinevezése
elõtt felajánlották idõsebbik Rit-
linek, ám akkor elutasította.
Nagyváradon azt is beszélik: La-
katos Péter és Biró Rozália neve is
felmerült Cseke utódjaként.

A nem Bihar megyei politiku-
sok és szakemberek közül Korodi
Attila képviselõ, illetve Vass Le-
vente, Cseke Attila tanácsosa ne-
vét emlegette a román sajtó.

Bihar az esélyes

Lapunk információi szerint a
Bihar megyei szervezet joggal re-
ménykedhet abban, hogy jelöltjé-
re rábólint majd a hét elején ülé-
sezõ Szövetségi Elnökség. Érte-
sülésünket megerõsítette a testü-
let tagja, Máté András Kolozs
megyei RMDSZ-elnök is. „Ko-
lozs megye nem tart igényt a
posztra, s tudtommal Szilágy és
Szatmár megye sem. A Maros
megyeieknek van már miniszte-
rük, csakúgy, mint a székelyföldi-
eknek. Így a Bihar megyeieknek

minden esélyük megvan arra,
hogy jelöltjük elfoglalhassa a
tisztséget” – magyarázta az
ÚMSZ-nek Máté. 

Cseke: nem voltam észnél

Mint ismert, Cseke Attila csü-
törtökön jelentette be lemondá-
sát. Nehezményezte, hogy a költ-
ségvetés kiigazításakor az Orszá-
gos Egészségbiztosító Pénztár ve-
zetõjével egyeztetett a pénzügy-
minisztérium, és a pénztár költ-
ségvetését ki is egészítették, mi-
közben magát a tárcát és vezetõ-
jét mellõzték a döntéshozatal so-
rán. Mint arról hírt adtunk,
Traian Bãsescu államfõ az egész-
ségügyi miniszter és az egészség-
biztosító pénztár vezetõje, Lucian
Duþã közötti elmérgesedett konf-
liktusról beszélt, amelynek meg-
oldására szólította fel a feleket, el-
lenkezõ esetben lemondásukat
kérve. „Vagy megoldják ezt a
konfliktust, vagy mehetnek haza”
– fogalmazott akkor az államel-
nök. Cseke Attila a hét végén egy
interjúban arról beszélt: nem az
egészségbiztosító pénztárral ki-
alakult konfliktus miatt köszönt
le. Utódjának azt tanácsolta, le-
gyen olyan „õrült”, mint jómaga,
amikor a feladatra vállalkozott.
„Én nem voltam észnél, amikor
ebbe a minisztériumba jöttem,
egy-két hét alatt rájöttem” – je-
lentette ki a távozó miniszter. 

Román lapszemle

Fokozott ellenõrzést tart a rendõrség a
tengerpartra vezetõ autópályán. A hét-
végén egyetlen nap alatt 110 gépkocsive-
zetõt értek gyorshajtáson. (Gândul)
Virágzik az üzemanyag-csempészet,
egyre kiterjedtebb maffiahálózat mûkö-
dik a Duna-deltában. (România liberã)
Romániában történik a legtöbb zöldme-
zõs beruházás a közép-európai régió-
ban. (Evenimentul Zilei)

Keresik Cseke utódját

Ritli László kórházigazgató Biró Rozália alpolgármester Lakatos Péter képviselõ

ÚMSZ

„Jól állunk” – jelentette ki teg-
nap az ország gazdasági hely-

zetérõl a miniszterelnök. Emil
Boc a prefektusokkal tartott távér-
tekezletén utalt az elmúlt napok
világgazdasági feszültségeire. Em-
lékeztetett arra, hogy az Egyesült
Államokat „12 óra választotta el”
attól, hogy ne tudja kifizetni a
nyugdíjakat, és a legtöbb európai
uniós országban is óriási mérete-
ket öltött az eladósodás. Tájékoz-
tatása szerint ehhez képest Romá-
nia helyzete irigylésre méltó.
„Csupán három uniós ország ela-

dósodottsága alacsonyabb a mi-
énknél: Luxemburgé, Észtországé
és Bulgáriáé”  – jelentette ki.

Emil Boc mindazonáltal hang-
súlyozta: óvakodni kell min-
denfajta populizmustól. „Nem
költekezhetünk többet, mint
amennyit termelünk” – hangoz-
tatta az államfõ által is sokszor
emlegetett frázist. 

A miniszterelnök pozitívum-
ként értékelte, hogy egy év alatt
25 százalékkal nõtt a befektetõk
bizalma Románia iránt, az elsõ
félév után pedig 37 százalékkal
kisebb a költségvetési hiány a ta-
valyinál. 

Emil Boc szerint „jól állunk”
Cs. P. T.

A jövõ évi helyhatósági vá-
lasztások után szeretné meg-

valósítani a Demokrata Liberális
Párt (PDL) Románia közigazga-
tási átszervezését. Errõl tegnap
Sulfina Barbu képviselõ, a PDL

nõi szervezetének vezetõje nyilat-
kozott. Tájékoztatása szerint párt-
ja még a megyehatárok átszabása
elõtt szeretné végrehajtani a mi-
nisztériumi fennhatóságok alá tar-
tozó intézmények decentralizáci-
óját. Ennek mikéntjérõl mai ülé-
sén tárgyal a PDL vezetõsége.
Barbu elmondta, terveik szerint a
parlamentnek még az õszi ülés-
szak elején el kellene fogadnia a
decentralizáció megvalósításához
szükséges jogszabályokat. „Elõbb
a decentralizációt hajtjuk végre, s
tavaszra már látni fogjuk, tartha-
tó-e az elképzelés, hogy Romániát
nyolc megyére osszuk a jelenlegi
fejlesztési régiók határait követve.
Jómagam a nyolcmegyés változat
híve vagyok” – hangsúlyozta a po-
litikus. Lapunk úgy tudja, ma ülé-
sezik Bukarestben az a koalíciós
bizottság is, amelynek feladata a
decentralizáció mikéntjének ki-
dolgozása. 

Új megyék tavasszal?

Sulfina Barbu képviselõ

Vasilescu: nem kell válságtól tartani

Adrian Vasilescu, a Román Nemzeti Bank kormányzójának taná-
csosa szerint Románia az elmúlt két évben szigorú intézkedéseket
vezetett be. Ezek megakadályozzák a költségvetés ingadozását és
az állam túlzott eladósodását, így nem kell tartani attól, hogy az
utóbbi napok világgazdasági feszültségei begyûrûznek az országba.



Bogdán Tibor

Romániában az egész-
ségügyet a mindenkori

hatalom amolyan fölösleges
rossznak tekintette; olyan
ágazatnak, amely pénzt nem
hoz ugyan az államkasszába,
ám jelentõs összegeket von el
onnan. A politikusokat a leg-
kevésbé sem érdekelte az
alapvetõ egészségügyi szol-
gáltatás, amelyrõl nem sok-
kal a szakminisztérium élérõl
történt távozása után Cseke
Attila egy interjújában kifej-
tette: az egészségügy igen
fontos értéket „termel”:
egészséges embereket.

Rendszerválság 

Az egészségügyi rendszer
Cseke Attila lemondásával
csúcsosodó válsága hosszas,
mondhatni két évtizede tar-
tó folyamat következménye,
az események azonban ta-
valy nyáron gyorsultak fel,
miután a Nemzetközi Valu-

taalap Bukarestben vizsgáló-
dó küldöttei az egyik legfon-
tosabb követelményként je-
lölték meg a román illetéke-
sek számára azt, hogy az ál-
lam egyenlítse ki az egész-
ségügyi beszállítóival szem-
beni tartozásait. Az ágazat
krónikus pénzhiánya miatt
erre nem kerülhetett sor,
amit a nemzetközi pénzin-
tézmény képviselõi nemrégi-
ben fel is róttak Bukarest-
nek. Ez volt a fõ oka annak,
hogy Traian Bãsescu állam-
fõ a napokban sietett kijelen-
teni: elsõdleges feladat lesz
az új egészségügyi törvény
kidolgozása.

Ekkor élezõdtek ki az
egészségügyi rendszeren be-
lül egymással szembenálló
álláspontokat képviselõ két
tábor közötti ellentétek. Az
egészségügyi tárca illetékesei
a megoldást az egészségügy
költségvetési támogatásának
jelentõs megnövelésében lát-
ták, mégpedig joggal, hiszen
Romániában az ágazat szá-

mára a bruttó hazai termék
alig több, mint 4 százalékát
különítik el e célra, miköz-
ben az Európai Unió szint-
jén ez az arány megközelíti a
9 százalékot. 

Más véleményen vannak
viszont az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár veze-
tõi, akik az egészségügyre
fordított kiadások ellenõrzé-
sének hiányát kifogásolják,
és a maguk módján nekik is
igazuk van, mivel az egész-
ségügyi rendszert annak ide-
jén szándékosan úgy építet-
ték fel, hogy megnehezítsék a
beruházott összegek sorsá-
nak nyomon követését, ami
tág teret engedett a korrupció
számára. 

Lévén hogy ez utóbbi cso-
port Traian Bãsescu demok-
rata liberálisaihoz áll köze-
lebb, az államfõ nyilván az
egészségügyi pénztár oldalá-
ra állt. Nagyrészt ez az oka
tehát annak, hogy a költség-
vetés kiegészítésénél a de-
mokrata liberális politikus ál-

tal vezetett pénztár került
elõnyös helyzetbe a szakmi-
nisztériummal szemben. Bár
Cseke Attila hangsúlyozta:
az ágazatnak legkevesebb 4
milliárd lejre lenne szüksége,
a tárca alig több, mint 340
millió lejt kapott, ami még
egy tizede sincs a miniszter
által igényelt összegnek.

Kétélû fegyver

Mindez jól bizonyítja,
hogy ebben az esetben sem
az ország, hanem a nagyob-
bik kormánypárt érdekei je-
lentették a fõ szempontot a –
valóban szûkös – alapok le-
osztásánál.

Politikai megfigyelõk az
egészségügy privatizációját
meglehetõsen kétélû fegyver-
nek tartják. A magánosítás
egyik következménye az
alapvetõ egészségügyi szol-
gáltatások csomagjának mó-
dosítása lehet. Ez a csomag
jelenleg igencsak „bõkezû”,
még az akupunktúrát is ma-
gában foglalja, helyénvaló
lenne tehát a „karcsúsítás”,
ám túlzott megnyirbálása
hátrányos helyzetbe hozhatja
a kis jövedelmûeket.

Felmerül ugyanakkor a
magán egészségbiztosítási
pénztárak létrehozásának

gondolata is. Amennyiben
egészséges versengés alakul
ki közöttük, az a lakosság ja-
vát szolgálná, hiszen meg-
nyílna elõtte a szabad válasz-
tás lehetõsége. Ugyanakkor
az a veszély is fenyeget, hogy
a magánpénztárak mindegyi-
ke monopolhelyzetet teremt
a maga területén, aminek
nyomán a betegek teljes mér-
tékben e pénztárak és az or-
vosok kiszolgáltatottaivá vál-
nának. Ezzel tovább mélyül-
ne a rendszeren belüli,
amúgy is jelentõs méltányta-
lanság. Miközben a gazdag
rétegek esetében az utóbbi
években az orvosi szolgálta-
tásokhoz való hozzájutás
részaránya 65 százalékról 80
százalékra nõtt, addig a sze-
gények tömegének 85 száza-
léka nem részesülhet megfe-
lelõ egészségügyi ellátásban.

Mindez tehát komoly poli-
tikai kockázattal is járhat,
amit, nem egészen egy évvel
a választások elõtt feltehetõ-
en egyetlen párt sem merne
vállalni.

Bukott miniszterek

A rendszer teljes egyen-
súlyvesztése egyébként nem
új keletû, ezért az sem vélet-
len, hogy a szaktárca élén

húsz esztendõ alatt 19 mi-
niszter váltotta egymást.
Csak az RMDSZ három tár-
cavezetõt adott eddig, Bárá-
nyi Ferenc, Hajdú Gábor és
a most leköszönt Cseke Atti-
la személyében. A „leghosz-
szabb életûnek” Nicolae
Ceauºescu volt szakorvosa,
Iulian Mincu bizonyult a
tárca élén, neki sikerült egy
teljes mandátumot kitöltenie
a miniszteri bársonyszék-
ben, még a Vãcãroiu-kor-
mány idején.

A legtöbb szakminiszter
botrányos körülmények kö-
zött kényszerült távozni. Bá-
rányi Ferenc 1998-ban alig
két hónapot töltött a tárca
élén, õt Emil Constantines-
cu elnök annak a vádnak a
nyomán hívta vissza tisztsé-
gébõl, hogy együttmûködött
a Szekuritatéval. 2000-ben,
majd 2003-ban plágium mi-
att bukott meg Daniela
Bartoº és Mircea Beuran.
Kilenc hónapnyi miniszter-
ség után menesztették 2005
augusztusában Mircea Cin-
tezát, aki képtelen volt meg-
felelõképpen kezelni az ak-
koriban kirobbant gyógy-
szerválságot, illetve aki jó-
formán semmit sem tett az
ágazatbeli reformok elõ-
mozdításáért. 
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A miniszter igaza
Hazai politikai megfigyelõk szerint Cseke Attila lemondása
az egészségügyi tárca élérõl egyrészt arra utal, hogy a fe-
szültségek az egészségügyi rendszer esetében kritikus pontra
értek, másfelõl újfent azt bizonyítja, hogy Romániában
mindennek, így az egészségvédelemnek is politikai tétje van.

Gy. Z.

Royce Lamberth kerületi
szövetségi bíró döntött

úgy Washingtonban, hogy
Richard Nixon vallomása a
közvéleményre tartozik,
mert az amerikai történe-
lemben fontos szerepet ját-
szik, bár az amerikai igaz-
ságügyi minisztérium sze-
mélyiségi jogokra hivatkozva
még fellebbezhet a nyilvá-
nosságra hozatal ellen. Az
1975. június 23-án és 24-én
tett vallomás titkosításának
feloldását Stanley Kutler tör-
ténész kérte, aki több köny-
vet is írt Nixonról és a
Watergate-ügyrõl. A dolog-
hoz az is hozzátartozik,
hogy Nixon elnök már 17
éve halott, az ügy még élet-
ben lévõ szereplõi pedig in-
terjúban vagy eskü alatt tett
vallomásban már megvilágí-
tották saját szerepüket.

A „Mély Torok”

A botrány 1972 nyarán
pattant ki, amikor a washing-
toni Watergate-házban betör-
tek Larry O’Briennek, az
amerikai Demokrata Párt ak-
kori elnökének irodájába,
hogy ott lehallgatóberen-
dezéseket helyezzenek el. A

szálak a Fehér Házba vezet-
tek, az ügybõl belpolitikai
válság lett, és Richard Nixon
– a hivatalban lévõ elnökök
közül egyedüliként – 1974.
augusztus 9-én lemondásra
kényszerült. Az ügy miatt a
kormány több tisztségviselõ-
je börtönbe került. Utóbb az
is kiderült, hogy Nixon sze-
mélyesen adott utasítást a
megfigyelésre.

Az igazságot tulajdonkép-
pen csak egyetlen személy
tudta volna feltárni: a Mély
Toroknak nevezett illetõ, aki
annak idején a leleplezõ in-
formációkat szolgáltatta a
sajtónak Nixon közvetlen
környezetébõl. (Gúnynevét
egy 1972-ben készült, azóta
kultikussá vált amerikai szex-
filmrõl kapta.) Kiléte évtize-
deken át volt találgatás tár-
gya, mígnem 2005-ben maga
vallotta be a tényt. Nem sok-
kal késõbb, 2008-ban azon-
ban, 95 esztendõs korában
egy idõsotthonban elhunyt.
W. Mark Felt hosszú idõn ke-
resztül volt a rettegett FBI-fõ-
nök, J. Edgar Hoover helyet-
tese, s bár Nixon környezeté-
ben sokan támogatták, hogy
õ legyen az utód, az elnök ezt
elutasította. Sokan éppen
ezért úgy tartják, hogy a sér-
tõdött Felt bosszúból tálalt ki

a The Washington Post két új-
ságírójának, Bob Woodward-
nak és Carl Bernsteinnek
akik még nála is híresebbek,
hiszen még hollywoodi film
is készült róluk, illetve az
esetrõl.

Alelnökök 
mennek-jönnek

Az amerikai történelem-
ben valóban egyedülálló,
hogy egy elnök nem várta
meg a kongresszusi eltávolí-
tási eljárás, vagyis az
empeachment végét, hanem
önként távozott hivatalából.
(Azóta egyedül Bill Clinton
ellen folytattak hasonló vizs-
gálatot, mint ismeretes azon-
ban, õ kitöltötte hivatali ide-
jét.) Sokak számára máig
emlékezetes az a jelenet,
amikor Nixon a tévékamerák
kereszttüzében beszáll a Fe-
hér Ház kertjében várakozó
helikopterbe, hogy helyét –
igaz, rövid idõre – átadja

Gerald Ford alelnöknek.
Ford maga is történelmet írt,
mert õ volt az elsõ olyan el-
nök, aki nem választások út-
ján került a hatalomba. Elõd-
je, Spiro Agnew alelnök (ere-
deti nevén Spiros Anag-
nostopoulos; az õ „történel-
mi” tette, hogy az Egyesült
Államok egyetlen ilyen ma-
gas posztot elért görög szár-
mazású politikusa volt) 1973-
ban adócsalás és pénzmosás
miatt lemondásra kénysze-
rült, s utóbb börtönbüntetés-
re is ítélték. Nixon a kong-
resszusi vezetõk egyhangú
ajánlására nevezte ki a helyé-
re Fordot, aki egy esztendõ-
vel késõbb, 1974. augusztus
9-én már az elnöki esküt te-
hette le.

Viták Ford körül

A Fehér Ház új lakójának
elsõ intézkedéseit a mai na-
pig vitatják.  Legelsõként
ugyanis „teljes és abszolút

kegyelemben” részesítette
Nixont az Egyesült Államok
elleni bûntetteiért, amelyeket
hivatali ideje alatt elkövetett
vagy elkövethetett. Televízi-
ós beszédében kijelentette,
hogy az ország érdekeit leg-
inkább az szolgálja, ha a
Watergate-botrány végére
pont kerül. Ezzel egy idõben
feltételes amnesztiát hirde-
tett azoknak, akik a vietnami
háború alatt a sorkatonai
szolgálat alól külföldre, pél-
dául Kanadába menekültek.
(Ez utóbbi esetben azonban
a teljes közkegyelemre az
utód, Jimmy Carter beiktatá-
sáig várni kellett.)

Kritikusai kigúnyolták
Fordot, és azt állították, hogy
korrupt alkut kötöttek. Sze-
rintük Nixon a kegyelemért
cserében mondott le, és így
kerülhetett Ford az elnöki
székbe. Könyvében Bob
Woodward, az ügyet feltáró
két újságíró egyike azt állítja,
hogy Nixon stábfõnöke, Ale-

xander Haig (késõbbi vezér-
kari fõnök, majd az elsõ Rea-
gan-adminisztráció külügy-
minisztere) 1974. augusztus
1-jén három lehetõséget vá-
zolt fel neki: Nixon kegye-
lemben részesíti önmagát és
lemond; Nixon kegyelmet ad
azon embereinek, akik érin-
tettek a Watergate-ügyben és
lemond; vagy Nixon bele-
egyezik a lemondásba, ha
utóda bizonyosan kegyelem-
ben fogja részesíteni. Haig
ezután több papírt nyújtott át
Fordnak; az egyik az elnöki
kegyelem vázlata volt,
amelyrõl ahhoz, hogy törvé-
nyes legyen, csak Nixon neve
és Ford aláírása hiányzott.
Bár Woodward szerint Haig
nem fejezte ki egyértelmûen
álláspontját, Ford mindent
megértett.

A feltételezések ellenére
azonban Ford semmilyen al-
kut sem kötött Haiggel: ké-
sõbb határozott úgy, hogy
megkegyelmez Nixonnak, s
ezt leginkább a köztük lévõ
szoros barátság miatt tette.
Mindazonáltal a történészek
egyetértenek abban, hogy ez
a döntése jelentõs mértékben
közrejátszott abban, hogy
Ford 1976-ban elvesztette az
elnökválasztást. Gerald
Rudolph Ford 2006. decem-
ber 26-án hunyt el, 93 évesen.
Az amerikai elnökök közül õ
élt a legtovább. Túlélte elõd-
jét, Richard Milhous Nixont,
aki 81 évesen, 1994. április
22-én távozott az élõk sorá-
ból. Nixon 1953 és 1961 kö-
zött Eisenhower alelnöke
volt, 1960-ban pedig alulma-
radt John F. Kennedyvel
szemben. 

A Watergate-ügy és máig ható utóhullámai
Három és fél évtized és egy esztendõ
eltelte után nyilvánosságra hozhatják
azt a titkos vallomást, amelyet
Richard Nixon elnök tett a nagyes-
küdtszék elõtt a Watergate-ügyben, az
Egyesült Államok eddigi csaknem leg-
nagyobb politikai botrányában.

A hírhedtté vált washingtoni épület. A Watergate-házban volt a lehallgatott demokraták fõhadiszállása



Olvasom az RMDSZ minapi közleményé-
ben az alábbi passzust:  „Cseke Attila dön-
tése a koalíció mûködését nem érinti.
Cseke Attila az elkövetkezõ 15 napban to-
vábbra is ellátja a tárca vezetését, ez idõ
alatt az RMDSZ, javaslatot tesz az új mi-
niszter személyére vonatkozóan. Az
RMDSZ Cseke Attila döntését sajnálattal
veszi tudomásul, de azt elfogadja, és teljes
mértékben tiszteletben tartja. Cseke Attila
a román kormány egyik leghatékonyabb
minisztere volt, aki mandátuma teljes idõ-
tartama alatt kiváló munkát végzett. Leg-
fontosabb célkitûzése az egészségügy valós
reformjának és decentralizációjának meg-
valósítása volt, valamennyi intézkedését
ennek jegyében hozta meg.” Melléteszem

Cseke Attila ügyvivõ minisz-
ter nyilatkozatát, így szól:
„A körülményeket mérle-
gelve és az egészségügy
számára kiutalt minimális
pénzöszszeget figyelembe

véve úgy döntöttem, le-
mondok egészségügyi
miniszteri tisztségem-
rõl.” Hozzátette:
„Nem tartom normá-

lis dolognak, legyen szó bármely szakterü-
letrõl, hogy ilyen fontos pillanatokban a
pénzügyminisztérium ajánlásával szülesse-
nek döntések, az illetõ szaktárcavezetõ
megkérdezése nélkül.”
A két nyilatkozat között nyilvánvalóan el-
lentét van. Az RMDSZ szövegét értelmez-
ve arra a következtetésre
jutnék, hogy Cseke Attila
lemondása nem koalíciós
probléma, hanem Cseke
Attila személyes döntése,
amit – sajnálkozva ugyan,
de – a Szövetség vezetõsége tudomásul
vesz. Rövidesen új tisztségviselõt nevez ki
a tárca élére, és minden helyrebillen, a leg-
nagyobb rendben lesz, az államreform rit-
musára gördül tovább az egészségügy sze-
kere. Cseke Attila azonban ennek épp az
ellenkezõjét állítja. Az a tény, hogy az
egészségügy a költségvetés kiegészítésekor
kevesebb mint egy tizedét kapta annak,
amit a tárcavezetõ kért, és errõl a PDL-s
pénzügyminiszter még csak nem is konzul-
tált az RMDSZ-es tárcavezetõvel: igenis
koalíciós probléma, mégpedig a legsúlyo-
sabbak egyike. Annak jele, hogy a nagyob-
bik kormánypárt nem partnernek, hanem

vazallusnak tekinti szövetségesét, akitõl fel-
tétlen engedelmességet vár el, de még csak
nem is kíváncsi a véleményére. 
Ilyen körülmények között egy új RMDSZ-
es tárcavezetõ kinevezése mindaddig, amíg
a koalíciós problémák – az egészségügy
méltányos finanszírozása és a kormány-

pártok közötti partnerség
helyreállítása – meg nem
oldódnak, teljesen értel-
metlen, hiszen a jogos
költségvetési igény keve-
sebb mint egy tizedével õ

sem fog boldogulni, és aligha fogadhatja el,
hogy levegõnek nézzék. 
Az RMDSZ-nek meg kellene értenie, hogy
Cseke Attila lemondása nem a miniszter
privát nyomora. Nem (csak) õt alázta meg
a vezetõ kormánypárt (immáron sokad-
szor), hanem az RMDSZ-t. Sajnos, a Szö-
vetség mindeddig abból mutatott példát,
hogy a PDL-s arroganciát zokszó nélkül
tûri. Írásos egyezség ellenére sem született
meg a kisebbségi törvény, Kolozsváron a
narancssárga városvezetés egyre másra hoz
a magyar közösség méltóságát és komfort-
érzetét sértõ intézkedéseket. (Lásd: a Iorga-
tábla elhelyezése, zöldségpiac létesítése a

Szent Mihály templom mellett, építkezés
megkezdése a kétágú templom közvetlen
szomszédságában), arra kényszerítve a he-
lyi RMDSZ-t, hogy felmondja az együtt-
mûködési megállapodást; az országos veze-
tésnek azonban errõl sem volt véleménye, a
kérdésben nem kezdeményezte koalíciós
egyeztetés összehívását. 
Lesz viszont találkozó, de egészen más
tárgyban: a vezetõ kormánypárt épp mára
ismét napirendre tûzte a közigazgatási át-
szervezés egyértelmûen kisebbségellenes
projektjét. Egy ilyen megbeszélésen, külö-
nösen az adott körülmények között, egy
önmagára valamit is adó szervezet képvise-
lõi nem vennének részt.
Nem fogadható el az az érvelés, hogy a
válságos helyzetben politikai instabilitást
váltana ki a koalíció felbomlása. Egy olyan
rezsim stabilitásának biztosítása, amelyik
veszélyes a demokráciára – nem politikai
felelõsség, hanem cinkosság.
Érthetetlen, hogy a csúcsvezetés miért nem
akarja megérteni Cseke Attila egyértelmû
gesztusát. A Szövetségnek azt kellene ten-
nie, amit a tárcavezetõ a maga szintjén már
megtett: ha nem tudja érvényesíteni az ér-
dekeit, akkor fel kell állnia az asztaltól. 

Irodalompolitika. Úgy hangzik, mintha a világ két végletét, mint-
ha Bismarck nevét gyúrnám össze Goethe nevével. Csúnya szó -
valóságos szörnyeteg.
De ez a monstrum meg ne ijesszen senkit, a fogalom friss és új és
a mai életbõl elevenül elõ.
Irodalompolitika, nem a politikusnak kívülrõl való beavatkozása
az irodalomba – ez az, aminek még sohse volt eredménye –, ha-
nem az írónak, kritikusnak s általában az irodalom megértõjének
vagy értékesítõjének (a lapszerkesztõnek és a könyvkiadónak!) az
a természetes vágya, hogy ne bízza az irodalom sorsát a könyvbõl
lassan kiható erõkre, de a könyveken kívül is tudatos és tervszerû
beavatkozással irányítsa és siettesse a maga ízlése felé a közízlést.
Nemcsak az irodalomnak – a festészetnek, a zenének s általában
a mûvészet minden ágának vannak politikusai. Ma már bízvást
beszélhetni mûvészetpolitikáról, melynek gyakorlatát sokan nagy
virtuozitással ûzik, melynek elméletérõl azonban valami megma-
gyarázhatatlan álszemérembõl nemigen esett szó.
Az irodalompolitika a 19. század szülötte s az arisztokrata mûvé-
szetnek a demokráciával, a tömeggel való szembekerülésébõl
származott. Az ókori és reneszánsz mûvész munkája a legválasz-
tékosabb publikum számára készült s így a mûvész politikája sem
lehetett egyéb, mint a mecénásokhoz, fejedelmekhez való egysze-
rû alkalmazkodás. Még Goethe is csak félig fordul a közönség fe-
lé - félig a weimari udvar magánköltõje. A modern mûvész majd-
nem egy századon át ijedten nézi a tömeget és gõgjével csak ros-
szul leplezi tehetetlenségét.

Hatvany Lajos: Irodalompolitika, Nyugat, 1911, 15 szám 

Cseke példája
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Ismét Bukarestben járt a Nemzetközi Valutaalap kül-
döttsége, amely jött, látott – és nem gyõzött újabb és
újabb feladatokat megszabni a kormánynak. Mi pe-
dig máris halljuk az egyébként minden román politi-
kai pártban fellelhetõ nacionalisták riogató jajveszé-
kelését: lám, oda lett Románia szuverenitása, a nem-
zetközi pénzvilág hiénái kormányozzák Romániát. 
Amiben nagyrészt igazuk is van, azzal a pontosítás-
sal, hogy – a hazai politikai osztály teljesítményé-
nek ismeretében – ez csak hasznára válhat az or-
szágnak. Mert a bankárok ugyan a legkevésbé Teréz
anyára emlékeztetnek, szõrös szívûek, céljuk vissza-
nyerni a kölcsönadott pénzt, méghozzá kamatostul,
ám éppen ez a biztosítéka annak, hogy nem tönkre-
teszik, hanem a helyes útra terelik a hitelfelvevõt –
befektetéseiket ugyanis aligha kaphatnák vissza
csõdbejuttatott ügyféltõl.
A most kiosztott feladatok is egyértelmûen az or-
szág javát szolgálják. A valutaalapiak alapvetõen
négy követendõ célt jelöltek meg: az államnak végre
vissza kell fizetnie vállalatokkal szembeni adóssága-
it, ki kell teljesítenie az egészségügyi reformot, priva-
tizálnia kell többnyire veszteséges nagyvállalatait és
növelnie kell a beruházások költségvetését.
A négyes követelményrendszer elsõ három pontja is-
merõsen cseng a kormányilletékesek fülében is, hi-
szen a valutaalapiak mindezt már korábban is elen-
gedhetetlen feladatként jelölték meg Bukarest számá-
ra – amely, „jó” szokásához híven, készségesen rábó-
lintott, és nem tett (talán az egészségügyi reformon
kívül) semmit. A közadósságokat a bukaresti hata-
lom – furcsamód éppen a valutaalapiak rábólintásá-
val –igyekezett áthárítani a magánszektorra, a vesz-
teséges állami vállalatok magánosítása esetében pe-
dig elõrelépésnek álcázta a helybentopogást, ami
azonban a hitelezõket nem tévesztette meg. Bár
Bocék vívmányként emelték ki a valutaalapi küldött-
ségvezetõ kijelentését, miszerint a privatizáció tekin-
tetben sikerült haladást elérni, elhallgatták a mondat
második felét, amelybõl kiderült, hogy Jeffrey
Franks nem a konkrét eladásokról, hanem csupán az
erre vonatkozó tervekrõl beszélt. 
A beruházási alapok bõvítése új követelménynek
mondható – bár a narancsvörös hatalom számára
eddig is világosnak kellett (volna) lennie, hogy be-

fektetések nélkül az ország nem lábal-
hat ki a gazdasági-pénzügyi válság-

ból. A negyedik ajánlás tehát in-
kább „emlékeztetõ figyelmeztetés-
nek” tekinthetõ, amelyet Franksék
kötelességüknek éreztek megtenni.
A nemzetközi szakértõi küldöttség
tehát eleget tett feladatának. Most
ismét a kormányon – mint már
annyiszor: lenne – a sor.
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Cseke Attila lemondása
nem a miniszter privát
nyomora.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Tulajdonképpen nagyon bírom a vidéki éle-
tet, csak ne kezdõdne olyan hátborzongatóan

korán.” Pelham Grenville Wodehouse

Az elmúlás

Van, mert lennie kell

Lépésen: 
a kormány 

A hétvége címe. Miért mondott le Cseke
Attila? Adevãrul

Magyarázat. Valóban a hétvége legérdeke-
sebb belpolitikai kérdése. A legkomolyabb
román napilap, az Adevãrul 128 oldalas (!)
szombati kiadásában az egészségügyi mi-
niszterrel készített exkluzív interjú keresi
rá a választ, próbálja feltárni a lemondás
hátterét. Cseke elmondja, hogy nem a
CNAS (az egészségbiztosító) miatt kö-
szönt le (tehát nem Traian Bãsescu bizta-
tására, aki – emlékezetesen és alkotmány-
ellenesen beavatkozva a kormány dolgába
– mondta, ha a miniszter és a CNAS igaz-
gatója nem tud megegyezni, akkor mind-
ketten menjenek a búsba); arra a kérdésre
pedig, hogy mit tanácsol utódának, a mi-
niszter azt válaszolja: „Legyen ugyan-
olyan ’õrült’, mint én voltam. Én nem vol-
tam észnél, amikor ebbe a minisztériumba
jöttem, egy-két hét alatt rájöttem.” Mielõtt
belevágott, barátian elbeszélgettünk Cseke
Attilával, fõleg a román egészségügyben
uralkodó állapotokról. Be kell vallanunk,
magunkban egy évet „adtunk neki”. Közel
kettõ lett. De arra sem gondoltunk, hogy
ennyire hatékony lesz, a harmatgyenge
miniszterelnök kormányának legre-
formerebb tagja. Tiszteletünk, elismeré-
sünk, miniszter úr! Élmény volt az is,
ahogy állta, és élmény az is, ahogyan már
nem állja!

Csak egy kis kultúra. Innen-onnan rova-
tában a Dilema Veche meggondolkoztató
dologra hívja fel a figyelmet. Idén halt
meg Mircea Horia Simionescu, a háború
utáni legeredetibb román prózaíró, és nem
régen Mircea Ivãnescu, ugyanazon idõ-
szak talán legjelentõsebb költõje. A román
sajtó szinte teljesen elhanyagolta mindket-
tõjüket, miközben „nemzeti gyászt hirde-
tett két olyan középszerû író halálakor,
mint Adrian Pãunescu és Fãnuº Neagu”.
A kis feljegyzés vége gyönyörû: „Találko-
zunk az utókorban, amikor MHS és M.
Ivãnescu még mindig élõk lesznek.” 

A nap álhíre. Cseke Attila lemondása
után Traian Bãsescu kilátásba helyezte a
CNAS igazgatójának, hogy amennyiben
két hét alatt nem jut egyezségre önmagá-
val, neki is kell mondania. 

Bogdán Tibor



Röviden

Totka László

Jelenleg is népes felhasz-
nálótábora ellenére egy-

re többen pártolnak el a
Microsoft 2001-ben kiadott
operációs rendszerétõl, a
„jóöreg” Windows XP-tõl.
A globális trendeket figyelõ
Net Applications piackutató
cég adatai szerint az egyko-
ron céges- és magánfelhasz-
nálói körökben egyaránt
legnépszerûbbnek számító
XP-platform visszaszorulá-
sa felgyorsulóban van. 

Statisztikák szerint az
összes internetre csatlakoz-
tatott számítógépeknek már
„csak” kevesebb mint fele –
egész pontosan 49,8 száza-
léka – használja a kiöregedõ
XP-t. Annak ellenére, hogy
az operációs rendszerre
nyújtott terméktámogatást
az egykori népszerûségre
való tekintettel 2014-ig meg-
hosszabbította a Microsoft,
a webstatisztikákkal foglal-
kozó Statcounter portál
adatai szerint a rendszer
már idén januárban 50 szá-
zalékos jelenlét alá zuhant. 

Kihúnyó fények

A „divatjamúlt” platform
kihalását maga a Microsoft
is sietteti, ugyanis az új szá-
mítógépekre legálisan már
nem lehet XP-t installálni,
így a konfigurációjukat fris-
sítõ, vagy új gépet vásárló
felhasználók a Windows 7-
es verzióját kénytelenek te-

lepíteni Pedig a Windows
XP-t a Microsoft egyik leg-
sikeresebb operációs rend-
szereként tartják számon,
amelynek fényét csak emel-
te az idõben utána követke-
zõ Windows Vista bukása.
Bár egy ideig kétségesnek
látszott, hogy ezután a Win-
dows még valaha írhat-e az
XP-hez hasonló sikereket, a
Windows 7 népszerûsége
megnyugtatólag hatott a
redmondi óriásra. Terjedé-
sét jól mutatja, hogy a fel-
használók aránya a 2010
szeptemberi 17 százalékról
2011 februárjára már 23,08
százalékra emelkedett – ezt
követõen pedig 2011 júliu-

sában az összes internetre
csatlakoztatott számítógé-
peknek már közel 28 száza-
léka használta az új operáci-
ós rendszert.

Az XP rendszer, az öreg
szervezetekre jellemzõ szá-
mos gyenge ponttal bírt – ál-
lítják az Avast antivírus
szoftverfejlesztõi, hangsú-
lyozva, hogy a Service Pack
2-vel ellátott operációs rend-
szer az úgynevezett rootkit
fertõzések melegágyául
szolgálnak. A biztonsági
cég felmérése szerint az ösz-
szes rootkittel történõ fertõ-
zés 74 százaléka Windows
XP operációs rendszeren
következik be, míg ugyanez

az arány az új Windows 7
esetében csak 12 százalék.
Mind az asztali gépeken,
mind pedig a laptopokon
egyaránt egyre népszerûbb a
Windows 7, ugyanakkor a
táblagépek között nem iga-
zán terjedt el Microsoft-féle
operációs rendszer, mivel itt
továbbra is az Apple- és a
Google-féle Android viszi a
pálmát. 

E negatívumokon túl vi-
szont jó hír a redmondiak
számára, hogy a 2010-es év-
ben a NetApplications ada-
tai szerint az új operációs
rendszer felhasználtsága
13,34 pontos növekedést ért
el a szektorban, ami egyben

azt is jelenti, hogy a 7-es
népszerûsége nagyobbat
nõtt, mint amennyit az XP
veszített. 

Ablak a jövõre

Ha a jelenlegi trendek
folytatódnak, a Windows
XP hamarosan 40 százalék
alá fog esni, míg a Windows
7 eléri a 35 százalékot. Bár a
7-es verzió várhatóan 2012
közepén túlszárnyalja az
XP-t, 50 százalékos penetrá-
ció fölé vélhetõleg mégsem
fog érni, ugyanis a tervek
szerint jövõre megjelenik a
redmondiak új üdvöskéje, a
8-as verzió. 

Így a NetApplications
becslései szerint a Win-
dows 7 elterjedtsége 42
százalék körül fog tetõzni,
így továbbra is a Windows
XP marad a „kisprogramo-
sok” legsikeresebb operáci-
ós rendszere. Bár a Win-
dows 8 alapjaiban készül
megváltoztatni a felhaszná-
lói felületet és élményt,
kérdés, hogy mennyire lesz
erre vevõ az „ablakban fel-
cseperedett” világ. Annak
a Microsoft is tudatában
van, hogy a Windows 8 az
egyik legkockázatosabb fej-
lesztésük, ugyanis ha nem
nyeri el az emberek tetszé-
sét és megismétlõdik a
Windows Vista fiaskója, a
felhasználók nem állnak át
tömegesen, hanem a követ-
kezõ verzió megjelenéséig
kivárnak. 

Windows-os stafétaváltás„Tetõzött” a Wikipédia 

Lassan elfogynak a Wikipé-
dia önkéntes szerzõi és szer-
kesztõi – nyilatkozta az ol-
dal éves konferenciáján
Jimmy Wales, az online en-
ciklopédia alapítója, aki
szerint ugyanakkor túlzás
lenne azt állítani, hogy vál-
ságban van a portál. A
Wikipédia évek óta az inter-
net tíz leglátogatottabb ol-
dalai között van, a lexikon
szócikkeit önkéntesek írják,
ellenõrzik és szerkesztik. Az
oldal jelenleg 90 ezer aktív
közremûködõ segítségével
készül, ezt egy év alatt öt-
ezerrel szeretné növelni az
enciklopédiát fenntartó ala-
pítvány. 

SMS-bûnözés

A Las Vegas-i Black Hat
hackerkonferencia egyik
legnagyobb érdeklõdéssel
kísért elõadása azt boncol-
gatta, hogyan lehet feltörni
akár egy SMS-sel si az au-
tók fedélzeti számítógépét –
írja az Index. A bemutatón
egy Subaru Outback fedél-
zeti számítógépére törtek
be a war textingnek neve-
zett módszerrel. Kinyitot-
ták a gépkocsi ajtaját, és be-
indították a motort – egyet-
len androidos telefonnal.
Mindehhez azért egy saját
GSM hálózatra és néhány
órás elõkészületre is szük-
ség volt Szerencsére a hack-
erek nem árultak el techni-
kai részleteket, és addig
nem is fognak, amíg nem
születik megnyugtató véde-
lem az SMS-alapú autófel-
töréssel szemben.

3D-s invázió?

A legnagyobb gyártók leg-
újabb bejelentései alapján
2011 végére már 10 és 20
százalék közé esik a 3D-s
televíziók aránya. A biza-
kodók, például az aktív
technológia egyik specialis-
tája, a CMI (Chimei
Innolux) úgy véli, hamaro-
san minden ötödik, a keze
alól kikerülõ készülék 3D-s
lesz, az AU Optronics
(AUO) viszont csupán 10
százalékra taksálja év végé-
re a 3D-s tévék arányát,
mig a Sharp, a Samsung és
az LG pedig úgy gondolja,
valahol 10 és 20 százalék
között lesz ez a szám. Álta-
lánosan elfogadott véleke-
dés, hogy a passzív és aktív
szemüveges megoldások je-
lenlegi csatája várhatóan
elõnyös hatással lesz az 
árra. 

Búcsút intõ Intel

Közel egy éven belül kikerül
a piacról az Intel újabb há-
rom processzora: a 3,2
GHz-es Core i5-655K, a 2,8
GHz-es i5-760 és a 2,93
GHz-es Core i7-875k – írta a
pcworld.hu. A döntés hátteré-
ben az áll, hogy a gyártó a
késõbbiekben a kisebb és
gyorsabb lapkákra szeretne
koncentrálni. A legutolsó
megrendeléseket 2012. feb-
ruár 24-én fogadják a három
modellre. 

T. L.

Ingyenes mobil-hozzáfé-
réssel rukkolt elõ a ro-

mániai RCS&RDS, a hazai
telekommunikációs piac
egyik legnagyobb szereplõ-
je, amelyet minden, vezeté-
kes (fix) optikai kábeles elõ-
fizetéssel rendelkezõ ügyfe-
le igénybe vehet. Az új szol-
gáltatás a 3G-s modemmel
rendelkezõ mobiltelefonok-
ról és okostelefonokról, il-
letve minden 3G-s modem-
mel rendelkezõ készülékrõl
elérhetõ lesz. (Maga az
RCS&RDS azonban nem
forgalmaz internetes hozzá-
férést biztosító 3G-s készü-
lékeket, így a netezésre al-
kalmas telefonkészülékeket
a felhasználóknak maguk-
nak kell megvásárolniuk.)

Internet a levegõben

Ezzel azonban nem me-
rülnek ki az újdonságok az
ország egyik legnagyobb
internet-, kábeltelevízió- és
telefon szolgáltatójánál. A
cég júniusban saját inter-
netes Wi-Fi hálózatot indí-
tott, amely Bukarestben, va-
lamint Bihar, Nagyszeben,
Brassó, Argeº, Maros és
Konstanca megyékben érhe-
tõ el. A Diginet Wi-Fi szol-
gáltatásért szintén nem kell
fizetni a Diginet Fiberlink 1
és Fiberlink 2 típusú elõfize-
tõnek, valamint a kábeltévés

ügyfeleknek – a felhaszná-
lók az aktiválást követõen
hotspotok (nyilvános inter-
nethozzáférési pontok) köz-
vetítésével csatlakozhatnak
a világhálóra. A Wi-Fi háló-
zat minden wireless-kom-
patibilis készülékrõl elérhe-
tõ lesz, legyen az laptop,
mobiltelefon vagy táblagép.
Mivel a cég tulajdonosa,
Teszári Zoltán nagyváradi
születésû, a legszélesebb
ilyen hálózattal Bihar me-
gye rendelkezik – a vállalko-
zásra egyébként is jellemzõ,
hogy az új szolgáltatások
Nagyváradon „élesítõdnek”
a leghamarabb. 

USB-modemmel is

Az RCS&RDS-nél inter-
netelõfizetéssel rendelkezõ
felhasználók számára már
évek óta ingyenes USB
(úgynevezett stick) mode-
meket biztosítanak, amelyet
a számítógépekhez csatla-
koztatva a felhasználók
mindenhol internetezhet-
nek, ahol a cég telefonháló-
zatának lefedettsége van. A
tömbházakban lakó
RCS&RDS felhasználók
(szinte) kivétel nélkül opti-
kai kábeles hozzáféréssel
csatlakoznak az világhálóra,
így a mobillehetõség a leg-
több felhasználó számára
adott lesz. Itt is él azonban a
korlátozás – akárcsak a mo-
biltelefonos hozzáférés ese-

tében – az 5 Gb-ot meghala-
dó adatforgalom után a sáv-
szélességet 7,2Mbps-ról 128
vagy 64 kbps sebességre kor-
látozzák, amely korlátozás
minden következõ hónap-
ban nullázódik.

Növekvõ piac

A nagyváradi központú
cég új mobiltelefonos és Wi-
Fi internethozzáférést bizto-
sító szolgáltatásai jelentõsen
hozzájárulnak az inter-
nethozzáféréssel nem ren-
delkezõ térségek lefedésé-
hez is. Így a közeljövõben
minden internetes hozzáfé-
rést lehetõvé tevõ készülék-
rõl online tevékenységet
folytathatunk, különös te-
kintettel az okostelefonok és
táblagépek robbanásszerû
terjedésére – amelyek mind-
egyike rendelkezik Wi-Fi
vevõvel és egyesek 3G-s
hozzáférést biztosító nagy-
sebességû modemmel is.
Gyors újításaival, a minõ-
séggel és szinte lekörözhe-
tetlen árpolitikájával az
RCS&RDS további elõnyt
szerzett magának a hazai te-
lekommunikációs piac többi
szereplõjével szemben. Az
új szolgáltatások mindenkit
megelõzõ bevezetése továb-
bi tapasztalati-, majd infra-
strukturális árelõnyt jelent,
amely nagyban segíti az
RCS&RDS-t piacvezetõ
szerepe megõrzésében. 

RCS&RDS: táguló térerõ
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Kézre került a kalóz
Hirösszefoglaló

Feladta magát a Szövetsé-
gi Nyomozó Irodának

(FBI) a Spamkirály néven el-
híresült Sanford Wallace,
(képünkön), aki 27 millió nem
kívánt üzenetet küldött szét a
Facebook szervereirõl – közöl-
ték hétvégén amerikai mé-
diaforrások. 

Sanford Wallace ellen csü-
törtökön 11 pontban emeltek
vádat: csalással, védett szá-
mítógép szándékos megron-
gálásával, valamint a
Facebook és a MySpace közös-
ségi portálokról történt letil-
tásával szembeni ellenszegü-
lés kísérletével vádolják –
számolt be róla a hvg.hu. A
43 éves Wallace olyan prog-
ramot írt, amely kikerülte a
Facebook spamszûrõit és
olyan, látszólag barátoktól
érkezõ üzeneteket küldött
szét a felhasználóknak,
amely egy weboldal megláto-
gatására szólított fel. A meg-
tévesztettek az e-mail címük
és a jelszavuk beírása által
egy aloldalon találták magu-
kat, amelynek ily módon ge-
nerált forgalma révén
Wallace „tekintélyes jövede-
lemre” tett szert.

A program összegyûjtötte
a félrevezetett felhasználók
ismerõseit és nekik is
spameket küldött. Wallace
2008 novembere és 2009
márciusa között mintegy fél-
millió lóvá tett Facebook-fel-
használó révén több mint 27

millió nem kívánt üzenetet
küldött szét. A Facebook
2009-ben beperelte a férfit,
akit egy szövetségi bíró eltil-
tott a közösségi oldal további
használatától, ám õ idén
többször is megszegte ezt a
rendelkezést. A bíró az akko-
ri polgári peres eljárásban
711 millió dollárt ítélt meg a
Facebook-nak, ám a cég kö-
zölte: nem számol azzal,
hogy megkaphatja az össze-
get. A Facebook üdvözölte a
Wallace elleni új, ezúttal
büntetõjogi eljárást. A vád-
lottat, aki csütörtökön ártat-
lannak vallotta magát a bíró-
ság elõtt, 100 ezer dollár óva-
dék ellenében szabadlábra
helyezték. Wallace-t ismétel-
ten felszólították, hogy kerül-
je el a Facebook-ot és a
MySpace-t. Ha elítélik, Walla-
ce-ra a hatrendbeli csalás mi-
att három, a háromrendbeli
komputerfeltörés miatt pedig
10 évi börtönt, az eltiltásnak
való kétrendbeli ellenszegü-
lés miatti büntetést pedig a
belátása szerint szabhatja ki a
bíróság. 

Redmondi korszakváltás? A Windows XP sikerei magasra tették a mércét a Microsoft számára



Hírösszefoglaló

„Megdöbbenve értesült”
a Hargita megyei tanács

fõépítészi hivatala mellett
mûködõ Terület- és Városren-
dezési Bizottság a Farkaslaka
meletti Gordon-tetõre terve-
zett,  22 méter magas Krisz-
tus-szoborról. Mint arról la-
punkban korábban beszá-
moltunk,  a kétszázmillió
eurós beruházást helyi cégek
támogatják. A Farkaslaka
szomszédságában, Székely-
szentlélek külterületén folyó
munkálatokkal kapcsolatban
az önkormányzati bírálók
úgy fogalmaztak, hogy az ki-
meríti a „giccs fogalmát”. A
szakértõk figyelmeztetnek,
hogy a  Krisztus-szobor és ki-
látó egyetlen ismert engedé-
lye az a területrendezési bi-
zonylat, amely elõírja, hogy
az építészeti tervezést övezeti
rendezési terv elkészítésének
kell megelõznie. Hasonló be-
ruházáshoz továbbá szüksé-
gesek a környezetvédelmi és
a kulturális tárca valamint a
Gyulafehérvári Római Kato-
likus Érsekség jóváhagyása.

A Hargita megyei testület
tagjai úgy tudják, hogy a
Gyulafehérvári Római Kato-
likus Érsekség egyházmûvé-
szeti bizottsága egyértelmûen
elutasító választ adott, míg
más engedélyeknek a beszer-
zését a kezdeményezõk még
nem is kezdték el. „Jelen pil-
lanatban törvényt sértve jóvá-
hagyott övezeti rendezési terv
és építési engedély nélkül fo-
lyik a kivitelezés” – olvasható
a testület közleményében. A
Hargita megyei önkormány-
zat építészeti, terület-, vala-
mint városrendezési bizottsá-
gának tagjai Albert Márton
építész, Berszán Ruxandra
építész, Bogos Ernõ építész,
Csák László közgazdász, De-
meter László biológus, Ko-
rodi Szabolcs építész, Köllõ
Miklós építész, Lukács Péter
út-híd mérnök, Márton Ildi-
kó építész, Máthé Zoltán épí-
tész, Szép Róbert geológus
mérnök. Az érintettek a  22
méter magas Krisztus-szobor
és kilátó építését elfogadha-
tatlannak tartják, és kérik az
elõírt engedélyezési eljárás
betartását. 
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Röviden

Sipos M. Zoltán

Felfüggesztette a Demok-
rata Liberális Párttal kö-

tött helyi együttmûködési
megállapodást Kolozsváron
az RMDSZ Kolozs megyei
szervezete, mivel a Sorin
Apostu polgármester által ve-
zetett önkormányzat bevál-
totta fenyegetését, és szomba-
ton megnyílt a Szent Mihály-
templom tõszomszédságába
költöztetett zöldségpiac. 

Betelt a pohár

„A két alakulat közötti ko-
alíció Kolozsváron csak lát-
szólag mûködött, a remélt
párbeszéd sok esetben egy-
szerûen elmaradt vagy meg-
szakadt. Több irritáló törté-
net után – mint amilyen leg-
utóbb a Iorga-tábla kihelyezé-
se, vagy a városnapok botrá-
nyos megszervezése és lebo-
nyolítása –  a fõtéri piacozás
volt az utolsó csepp a pohár-
ban. Meg kellett szakítanunk
az együttmûködést” – ma-
gyarázta lapunknak a döntés
hátterét Máté András Leven-
te Kolozs megyei RMDSZ-
elnök. A politikus hangsú-
lyozta, hogy nem önmagában
a piaccal van bajuk, hanem
azzal az eljárással, ahogyan a
város polgármestere önhatal-
múlag, az RMDSZ megkér-
dezése nélkül döntött a piac
megnyitásáról, miután köztu-
dott, hogy a fõtér az elmúlt
hónapokban szervezett ren-
dezvények miatt állandó vita
tárgya volt a koalíciós partne-
rek között. Tájékoztatása sze-
rint ezentúl az RMDSZ-es
kolozsvári városi tanácsosok
fenntartják maguknak a jo-
got, hogy az ellenzékkel sza-
vazzanak bizonyos kérdések-
ben. Hozzátette, megyei szin-
ten továbbra is érvényben van
az együttmûködési megálla-
podás a nagyobbik kormány-

párttal. „A PDL-s megyei ta-
nácselnökkel kiválóan szót
értünk” – magyarázta.

A politikus nem zárta ki,
hogy a jövõben újabb megál-
lapodási szerzõdést kössön a
a jelenleg éles konfliktusban
álló két szervezet, de ennek
az a feltétele, hogy az együtt-
mûködésnek és a kompro-
misszumkészségnek  „kézzel-
fogható jelei legyenek”. Mint
mondta, a kolozsvári helyzet
az RMDSZ és a PDL vezetõ-
inek mai bukaresti koalíciós
tanácskozásán is terítékre ke-
rül. A két alakulat megyei ve-
zetõi várhatóan holnap ülnek
tárgyalóasztalhoz.

László Attila alpolgármes-
ter is élesen elhatárolódott a
polgármester döntésétõl. Ko-
rábban lapunknak kifejtette, a
fõtér szimbolikus tér, éppen
ezért nem lehet otthona ilyen
jellegû gazdasági tevékeny-
ségnek. Az elöljáró azt is ki-
fogásolta, hogy Sorin Apostu
beleavatkozik az önszabályzó
élelmiszerpiac mûködésébe.
„Politikai döntés vezetett a pi-
ac elköltöztetéséhez, ezzel
akarták kivédeni azt az ellen-

zéki kritikát, hogy a helyi ön-
kormányzat nem figyel az õs-
termelõkre” – magyarázta
László Attila. 

Békülne a PDL

Sorin Apostu polgármester
– aki a PDL kolozsvári szer-
vezetét is vezeti – másként vé-
lekedik a szombaton kísérleti
jelleggel megtartott piacról.
„Nem feltétlenül kell ilyen
kérdésekrõl konzultálnunk a
koalíciós partnereinkkel vagy
bárki mással. Különben is,
mikor uniós pályázatokért
küzdöttünk, senki nem kér-
dezte meg tõlünk, hogy van-e

szükség segítségre. Azt pedig
kifejezetten cáfolom, hogy ez
itt politikai döntés volt, egyér-
telmûen az õstermelõk érde-
keit képviseltük, amikor a pi-
ac sorsáról döntöttünk” – rea-
gált az RMDSZ vádjaira
Apostu a piac szombati meg-
nyitása után. A polgármester
hangsúlyozta, ha bebizonyo-
sodik, hogy a piac zavarja a
belváros életét, akkor akár el
is költöztethetik a létesít-
ményt. „Tekintettel kell len-

nünk egymásra, az itt élõkre,
és ilyen szempontból nincs
értelme a politikai vitáknak”
– mondta a városgazda. 

Békülékenyen nyilatkozott
az ÚMSZ-nek a kialakult
helyzetrõl Daniel Buda, a
PDL Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke is. „Nem hin-
ném, hogy egy piac megnyi-
tása akadálya lehet az eddig
amúgy kiváló együttmûkö-
désünknek. Leülünk, és
megtárgyaljuk az RMDSZ
vezetõivel ezt az ügyet” –
mondta a politikus, aki meg-
erõsítette: holnap egyeztet-
nek Máté Andrásékkal a ki-
alakult helyzetrõl.

Drága, de csúf

Szombaton, az elsõ piacna-
pon reggel héttõl  késõ délutá-
nig mintegy harminc, a város
környékérõl érkezõ õsterme-
lõ kínálta portékáját a Szent
Mihály-templom mögötti
parkolóban. A vásárlók elsõ-
sorban zöldségfélékkel rakták
meg kosaraikat, de egy-egy
standon mézet és tejterméke-
ket is lehetett kapni. A néze-
lõdõk és bevásárlók ellent-

mondóan értékelték az éles
politikai vitát kiváltó város-
rendezési döntést. A legtöb-
ben azt kifogásolták, hogy
bár az önkormányzat azt
ígérte, a piacnyitás „házhoz
hozza” az élelmiszereket, a
felhozatal elmarad a vártnál,
az árak viszont magasabbak a
kolozsvári átlagnál. „Látszik,
hogy nem tudnak mit kezde-
ni Apostuék ezzel a történel-
mi térrel, nem érzik, hogy mi
az, ami ideillik, és mi az, ami
méltatlan ehhez a környezet-
hez. Nem is találok szavakat,
felháborító, ami itt folyik, re-
mélem, meglátszik majd a jö-
võ évi szavazatokon” – nyi-
latkozta a nyugdíjas Bogdán
Imre, aki  79 éve a belváros
lakója. Az idõs férfi úgy véle-
kedett, a koalíciós szerzõdés
felmondása a „minimum”,
amit az RMDSZ-nek meg
kellett tennie. „Egyszer már
éreztetnünk kell, hogy van
egy határ. Túl sok mindent
lenyeltünk” – magyarázta. 

Egy középkorú külvárosi
nõ nem is hallott a piac kap-
csán kialakult politikai vitá-
ról, mégis csalódottan fordult
vissza a fõtérrõl. „Nem az öt-
lettel van bajom, hanem a ki-
vitelezéssel. Ide lehetne tele-
píteni egy középkori, de leg-
alábbis történelmi idõket idé-
zõ vásárt kézmûves termé-
kekkel, és olyan élelmiszerek-
kel, amelyeket válogatott ter-
melõk kínálnak. Havasi mé-
zet, tájjellegû sajtokat, speciá-
lis húskészítményeket. Ilyen
piacokat Franciaország-szer-
te látni” – vélekedett az 57
éves Irina Lãpuºnean. Mint
mondta, külföldön látott von-
zó, turisztikai látványosság-
ként is mûködõ piacokat.
„Ha már a fõtéren kap helyet
egy vásár, akkor az ne legyen
olyan, mint a többi, az legyen
különleges, hangulatos” – je-
lentette ki a Monostor ne-
gyedbõl érkezõ vásározó. 

Kolozsvár polgármestere az RMDSZ megkérdezése nélkül döntött a fõtéri piac megnyitásáról A szerzõ felvétele

„Koalícióbontó” kofák

Antal Erika

Tárgyalóasztalhoz ülteti
ma délelõtt Nyárádszere-

da önkormányzata az egyhá-
zi képviselõket, miután né-
hány héttel korábban „erõ-
szakos asszimilációra” pa-
naszkodtak  a  helyi ortodox
egyház tagjai egy  Traian
Bãsescu államelnökhöz cím-
zett nyílt levélben. A találko-
zóra a magyar és a román
egyházak képviselõi is meg-
hívót kaptak. 

Presztízs és törvény

A konfliktus a fõtéri építke-
zési tilalom körül bontako-
zott ki, ide az ortodoxok sze-
retnének újabb templomot
emelni. A helyi önkormány-
zat tagjai cáfolják, hogy vallá-
si diszkrimináció miatt utasít-
ják el a beruházást. „Nem
számít a pártszín, valameny-
nyi tanácsos egyetért abban,
hogy a törvényt be kell tarta-
ni, és Nyárádszereda fõterén
nem lehet semmit építeni,

sem ortodox templomot, sem
üzletet” – nyilatkozta lapunk-
nak Csíki Sándor önkor-
mányzati képviselõ. A Cuvân-
tul liber címû marosvásárhelyi
napilapban megjelent nyílt le-
vélre a testület július végén
válaszlevelet fogalmazott
meg. „Visszautasítjuk azt az
alaptalan és méltatlan vádat,
miszerint a Nyárádszeredá-
ban élõ román lakosság „erõ-
szakos asszimilációnak” len-
ne kitéve a magyar lakosság
és az önkormányzat részérõl.
A nyárádszeredai tanács fel-
ajánlja az államfõnek, hogy
amennyiben valóban hiteles
módon kíván tájékozódni a
város helyzetérõl, látogasson
el Nyárádszeredába, és gyõ-
zõdjön meg személyesen afe-
lõl, hogy városunkban nin-
csenek etnikai feszültségek a
magyar és román közösségek
között, mint ahogy arról is,
hogy míg a magyar történel-
mi egyházak egy-egy temp-
lommal rendelkeznek a vá-
rosban, a kevés számú orto-
dox hívõk két ortodox temp-

lomban is imádkozhatnak” –
olvasható a nyárádszeredaiak
közleményében. 

„Döntsön a nép”

Csíki Sándor emlékezte-
tett: miután az ortodox egy-
ház nem építhetett a kisváros
fõtéri parkjában templomot,
az önkormányzat rendelke-
zésére bocsátotta a régi iskola
területét, azzal a feltétellel,
hogy a lebontásra szánt épü-
let helyett egy újabbat építe-
nek. „Ezt vállalta is az egy-
ház, ám az ígéretekkel ellen-
tétben nemcsak az új szárny
megépítésének nem fogtak
neki, de továbbra is követelik,
hogy a fõtéren levõ területet
töröljük a közvagyon leltárá-
ból, hogy oda építhessék fel a
templomot, és erre a tanácsot
is felszólították” – nyilatkozta
Csíki, aki úgy véli, népszava-
zást kellene tartani arról,
hogy akarják-e a nyárádsze-
redaiak, hogy ortodox temp-
lom épüljön a városukba,
vagy nem. Erre létezik egy ta-

nácsi határozat, ha a prefek-
túra is beleegyezne, meg le-
hetne szervezni a népszava-
zást. „Ha a lakosság zöme tá-
mogatja, hogy annak az öt-
ven ortodox felekezetûnek új
templom szükséges, akkor
meg kell építeni” – fogalma-
zott Csíki. A nyárádszeredai
önkormányzat RMDSZ-es,
független és MPP-s tanácso-
sai is egyetértenek abban,
hogy a közvagyonhoz tar-
tozó fõtéri park építkezésre
nem alkalmas. A fõtéri iskola
udvarára tervezett templom-
építést korábban a gyulafe-
hérvári ortodox püspökség is
támogatta, és ehhez a beru-
házáshoz kormányzati támo-
gatást is ígért a Maros me-
gyei prefektúra. Tavaly több
civil szervezet is szót emelt
az évek óta tartó vitában, de
akkor még konfliktus volt a
helyi MPP és RMDSZ tag-
szervezetek között. A szövet-
ség politikusai úgy nyilatkoz-
tak: a nyárádszeredai konf-
liktus civil fórumok révén
nem rendezhetõ. 

Eltûnt egy maratonista 
a Retyezátban

Kétezer méter magasban
tûnt el a Retyezát-hegység-
ben szervezett maraton
egyik résztvevõje. Az 53
éves Violeta Muntean ta-
pasztalt sportoló, húsz éven
át atletizált, 1500 méteren
Balkán-bajnoki címet is szer-
zett. Eltûnését szombat este
észlelték a szervezõk, azóta
mentõcsapatok keresik a ver-
seny nyomvonalán.

Nincs hely 
a szállodákban

Csúcsszezonja van a tenger-
parti üdülésnek, a Fekete-
tenger romániai partszaka-
szán a hétvégén nehéz volt
szállást találni, a szállodák
kihasználtsága százszázalé-
kos volt. A turisztikai tárca
adatai szerint a hétvégén 200
ezer turista pihent a tenger-
parti üdülõövezetekben. 

Pótérettségi: 
kötelezõ kamera

Kötelezõ lesz térfigyelõ ka-
merákkal felszerelni a pót-
érettségi vizsgaközpontjait.
Mivel ez jelentõs költséggel
jár, Hargita megyében pél-
dául várhatóan béreli majd
a megyei tanfelügyelõség az
ehhez szükséges technikai
felszerelést.

Marad a nyárias
idõjárás

Bár az ország északi, észak-
nyugati régióiban fokozot-
tan változékonnyá válik az
idõjárás a következõ napok-
ban, lehûléstõl egyelõre nem
kell tartani, a nappali csúcs-
hõmérséklet 30-35 fok körül
alakul a hét elsõ felében, az
éjszakai csúcs 7-17 fok körül
változik. A Fekete-tenger
hõmérséklete a romániai
partszakaszokon 24 fokos.

Giccses a „pléhkrisztus”Nyárádszeredai templomvita 



F. I.

A Csíki Kamarazenekar
vokálszimfonikus hang-

versenye és a Dob-Ban Rit-
musfesztivál fellépõinek elõ-
adása zárta tegnap a csíksze-
redai városnapokat. A négy-
napos városünnepen a tegnap
esti zenei kínálatot a Hargita
Nemzeti Székely Népi
Együttes, a Csíki Játékszín
elõadásai, a Székelyföldi
Kézmûvesek Egyesülete szer-
vezésében nyílt Kézmûves ki-
állítás és vásár, Daczó Kata-
lin Régi idõk ezer leánya címû
dokumentumfilmjének vetí-
tése, valamint bábelõadások
és koncertek színesítették.

Jubiláló zárókoncert 

A tízéves Csíki Kamaraze-
nekar a Nagy István Mûvé-
szeti Szakközépiskola vegyes
karával közösen tartott hang-
versenyt tegnap este a csík-
szeredai Szent Ágoston-
templomban. Az „intézmény
nélküli zenekar” jubileumi
hangversenyén a fõ mû „egy-
házi zenei csemege” volt:
Derecskei András budapesti
karmester vezényletével Vi-
valdi Glóriáját adták elõ. Vi-
valdi oratóriumát Mozart 29.
szimfóniája követte, amely
hangzásvilágában jól illik az
elõzõ mûhöz. Derecskei a
szekelyhon.ro portál érdeklõdé-
sére elmondta, Mozart A-dúr

szimfóniája a mester középsõ
korszakában készült, vi-
szonylag kis zenekarra.
Hangsúlyozta, „a zeneszer-
zõnek inkább a korábbi stílu-
sa fedezhetõ fel benne, ennek
ellenére egy nagyon letisztult
szerzeményrõl van szó”. 

Dobpörgés és tánc

Hargita megye székhelyén
tegnap a Mikó-várba invitál-
ták a dzsessz, a fusion és a vi-
lágzene kedvelõit, a városna-
pok keretében ugyanis hato-
dik alkalommal szervezték
meg a Dob-Ban Ritmusfesz-
tivált. Nagy Tivadar, a szer-

vezõ Agora Alapítvány kép-
viselõje lapunk érdeklõdésére
elmondta, a korábbi években
a csíki közönség már talál-
kozhatott a világ minden sar-
kából érkezõ egzotikus pro-
dukciókkal és elõadómûvé-
szekkel. „Ennek az elõkép-
zettségnek köszönhetõen
mára elértük azt, hogy a
Dob-Ban nem egy rétegren-
dezvény. Annál is inkább,
hogy több mûfaj képviselõi is
fellépnek.” A tegnapi rendez-
vény a Fatima Gozlan-work-
shoppal kezdõdött, majd a
koncertek következtek. 

Cserey Csaba & Pintea
Cristian az ütõs hangszerekkel

való relaxációs zenét mutatták
be, majd a különbözõ helyi ze-
nekarokban játszó zenészek
következtek, mint Balázs Zol-
tán, György Csongor és
Hompoth Arthúr. Ezután a
Mario & The Teachers, a Fati-
ma project, illetve a világzenét
játszó Fabula Rasa Akusztik
lépett fel, majd az Európa-
szerte ismert dobos, Borlay
Gergõ. A zenei kínálatot has-
tánc, ír tánc, flamenco, nép-
tánc, sötétedés után pedig tûz-
zsonglõr-produkció színesítet-
te. „Ezek mind ritmuscen-
trikus, ritmusgeneráló és tradi-
cionális táncok” – magyarázta
érdeklõdésünkre a szervezõ. 
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A csíkszeredai Dob-Ban Ritmusfesztivál visszatérõ vendége, Cserey Csaba nemzetközi hírû szatmári dobos

Kelemen: 

civil tévedés
ÚMSZ

Kelemen Hunor kulturá-
lis miniszter szerint nem

ismerik a tényeket azok a
személyek, csoportosulások
vagy szervezetek, akik bírá-
latot fogalmaztak meg ellene
a verespataki bányanyitás
engedélyeztetési folyamata
kapcsán. „A régészeti bizott-
ság egyhangú véleménye a
régészeti leletmentésrõl egy
olyan fázis, amelyet újabb lé-
pések kellene kövessenek.
Az egyhangú döntés mellett
megpróbáltunk egy olyan
feltételrendszert kitalálni,
amely a kulturális örökség
védelmét a lehetõ legjobb kö-
rülmények között teszi lehe-
tõvé. Ez az a 140 millió dol-
láros keret, amit a befektetõ
a kulturális örökség védel-
mére felajánlott. Ahhoz,
hogy a régészeti bizottság
egyhangú döntése operatív-
vá váljon, a Kirnyik-hegy-
séget, amely A kategóriás
mûemléknek van nyilvánít-
va, le kell venni az országos
mûemlékvédelmi listáról, és
ezt nem írtam én alá, és
nincs is szándékomban aláír-
ni” – jelentette ki Kelemen
Hunor a Duna Televíziónak.
A napokban 77 erdélyi ma-
gyar civil szervezet közös ál-
lásfoglalásban határolódott
el Kelemen Hunor mûvelõ-
dési miniszter Verespatakra
vonatkozó döntésétõl és an-
nak visszavonását kérik. 

Ritmus és szimfóniaRöviden

Simonyi Napok tizedszer

Tizedik alkalommal ren-
dezték meg Simonyifalván
a hétvégén a Regionális
Simonyi Napokat. Szabó
Attila iskolaigazgató beszé-
de után a helyi általános is-
kola diákjai a falu neves
szülöttjének, a József Atti-
la-díjas költõ, Simonyi Im-
re verseit szavalták. Az ün-
nepségen részt vett Gyula
város küldöttsége is, ugyan-
is Simonyi Imre a magyar-
országi városban élt és al-
kotott. 

Elhunyt Gorka Lívia

Nyolcvanhat éves korában
elhunyt Gorka Lívia kerami-
kus (képünkön). A Mun-
kácsy-díjas mûvész augusz-
tus 4-én halt meg. Munkás-
ságát 1964-ben Munkácsy
Mihály-díjjal ismerték el,
1975-ben kapta meg az érde-
mes mûvész címet, alkotásai
hazai és nemzetközi gyûjte-
mények keresett darabjai.
Mûvei állandó kiállításon te-
kinthetõek meg Verõcén, a
Gorka múzeumban. 

Fiatal alkotók Csejden 
Antal Erika

Elsõ alkalommal szer-
veztek képzõmûvészeti

alkotótábort a Maros megyei
Csejden, amelyen egyetemi
tanulmányaikat végzõ diá-
kok vettek részt, hogy meg-
örökítsék a falu mûemlékét,
a református templomot és a
festõi környezetet. Az ünne-
pi istentiszteletet követõen
Bíró Jenõ lelkipásztor el-
mondta, a mûvészet által
szeretné a falut népszerûsíte-
ni, ezért is szervezett elsõ al-
kalommal képzõmûvészeti
tábort. „Mivel a körülménye-
ink kissé szegényesek, azt re-
méltük, ha diákokat hívunk,
õk jól fogják érezni magu-
kat” – fogalmazott a lelkész,

aki a Pro Csejd Egyesület el-
nökeként, a Maros Megyei
Tanács és a Communitas
Alapítvány támogatásával
hívta meg a faluba a tábor-
ban részt vevõ egyetemistá-
kat. Lõrincz Izabella résztve-
võ lapunknak elmondta, a fi-
atalokat nem szokták tábo-
rokba hívni, de még egy-egy
kiállításra is nehéz bejuttatni-
uk a mûveiket. A táborozók
a kolozsvári Ion Andreescu
képzõmûvészeti egyetem
másodéves hallgatói, koráb-
ban Marosvásárhelyen osz-
tálytársak voltak. Azonban
nem ezzel magyarázták a jó
hangulatot, ami egy hétig jel-
lemezte a csejdi táborozást,
hanem a falubeliek vendég-
szeretetével és érdeklõdésé-

vel. „Végre láthatták, hogy
mit tudunk, mire vagyunk
képesek. Voltak olyanok,
akik kérték, hogy fessünk
többet, mert szívesen látnák
a munkáinkat a lakásukban
is” – újságolta Lõrincz Iza-
bella.

Bíró Jenõ lelkipásztor, aki
énekelni és muzsikálni tanít-
ja, a csejdieket, a képzõmû-
vészettel is szeretné megis-
mertetni õket. Tervbe vette,
hogy jövõben a helyi gyerme-
keket is bevonja a táborba,
ahol a mûvészek rajzolni,
festeni tanítják majd õket. „A
falu felemelkedését, kulturá-
lis, szellemi és erkölcsi gyara-
podását szeretné az egyesüle-
tünk elérni” – fogalmazott az
ÚMSZ-nek a lelkész. 

Bíró Jenõ lelkipásztor (jobbról a második) mûvészettel népszerûsítené faluját A szerzõ felvétele
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Gyulay Zoltán, Budapest

A „mínusz egyedik nappal”
ma kezdõdik el Közép-Euró-

pa legnagyobb fesztiváljának
programja: Gesztivál címmel
Geszti Péter és zenészbarátai
idézik fel a zeneszerzõ-énekes-
reklámszakember-ötletmester
korábbi és mai sikeres számait a
Rapülõktõl kezdve a Jazz+Azon
keresztül a nemrég alakult
Gringo Starig.

Kinõtte magát a Sziget

Egykoron Gyermekszigetként
jött létre, sokkal szerényebb kö-
rülmények között a budapesti
Hajógyári-szigeten ez a rendez-
vény, hogy a nyári iskolai szü-
netben tartalmas idõtöltésre
nyújtson lehetõséget az egyéb-
ként nem ritkán csellengõ fiata-
loknak. Az esztendõk során ala-
posan kinõtte magát, valójában
hatalmas üzleti vállalkozássá
alakult át, amely Európa min-
den zugából vonzza tíz- és
százezerszám az érdeklõdõket,
valamint a világ neves muzsiku-
sait, zenekarait. Az idén a fõ
vendég Amy Winehouse lett
volna, de ebben nemcsak korai
halála akadályozta meg, hanem
a belgrádi botrányos koncert is,
amely után az énekesnõ kon-
certsorozatát menedzserei lefúj-
ták. A „szigetelõk” mégsem ma-
radnak sztárvendég nélkül: a
„nulladik” napon, azaz holnap
Prince lép föl az alaposan meg-
újult nagyszínpadon.

Színes kavalkád

A programot szinte lehetetlen
volna egyvégtében fölsorolni, az
eseményekrõl az Új Magyar Szó
egyébként is idõrõl idõre hely-
színi riportban fog beszámolni.
Annyit azonban máris érdemes

elárulni, hogy a rendezõk igye-
keznek évrõl évre mind több –
és nemcsak zenei – programot
összeállítani. Aki a zenei élmé-
nyeken kívül másra is vágyik, a
Békés Megyei Munkácsy Mi-

hály Múzeum sátrába betérve
például Munkácsy festményei
alapján készült puzzle-t rakos-
gathat, sõt akár saját „Mun-
kácsy-festményét” is megfesthe-
ti. A hódmezõvásárhelyi Emlék-

pont látogatói napi jelentéseket
készíthetnek a sátor „tartótiszt-
jeinek” instrukcióival, utána pe-
dig felidézhetik a Kádár-kolbász
illatát, és acélszürke munkásõr
egyenruhában is megörökíthetik
magukat.

Politikai árnyék

A Sziget egyik fõ vonzereje,
hogy a fiataloknak nem kell ha-
zamenniük, „ottalvós” jeggyel
le is sátorozhatnak. Teljes inf-
rastruktúra áll a rendelkezésük-
re, az egészségügyi és tisztasági
létesítményektõl a csomagmeg-
õrzõn keresztül az étkezési (és
ivászati) lehetõségekig. Az idei
elsõ fecskék már szombaton
megérkeztek, méghozzá Hollan-
diából, és nem is akárhogy, ha-
nem kifejezetten erre a célra in-
dított partivonaton. Az út egész
ideje alatt holland dj-k szolgál-
tatták a zenét a tizenhat kocsi-
ból álló szerelvényen. A legna-
gyobb külföldi fesztiválozó cso-
port egyébként már tavaly is a
holland volt: összesen tizene-
gyezren érkeztek. Mellettük
több ezer volt a francia, az
olasz, a német és a brit vendégek
száma is, és az elõrejelzések sze-
rint nem lesz ez ebben az eszten-
dõben sem másképp.

Egyetlen dolog vet árnyékot
az idei Sziget-fesztiválra, és ez
az árnyék kifejezetten politikai.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsá-
gi Mozgalom ugyanis tüntetést
hirdetett a nagyszínpad elé, s
bár a megmozdulást a rendõrség
kifejezetten betiltotta, a szerve-
zõk közölték, hogy õk ha tet-
szik, ha nem, demonstrálni fog-
nak, elvileg a benzinár emelke-
dése ellen. A tüntetést már janu-
árban bejelentették a Hajógyári-
szigetre, konkrétan a Nagyrétre,
de mindannyiszor a hatóságok
falaiba ütköztek. 

A július 23-án bekövetkezett kínai vonatka-
tasztrófa elsõsorban azt illusztrálja, hogy az
erõltetett iramban zajló infrastrukturális fej-
lesztések statisztikai szükségszerûséggel tar-
talmaznak „beépített hibákat”, másfelõl pe-
dig arról tudósítja a világot, hogy az 1989-
ben, a pekingi Mennyei Béke terén kinyilvá-
nított szólásszabadság iránti vágy a kínai
nép belsõ késztetése, amely valószínûleg ösz-
szeférhetetlen a kommunista párt cenzúra-
apparátusával. A Le Monde szerint a hiva-
talosságok felelõsségét takargatni igyekvõ, ál-
lami eredetû sajtóközlemények sokszor ellent-
mondtak a szabadelvûbb lapoknak, amelyek
bizony bele-belekaptak a Szervek vékonyába.
Mi lesz erõsebb: a mérhetetlen tömegû ember
természetes megnyilatkozás-igénye, vagy a
mindenkori Párttitkár hatalomféltése? Egy-
elõre az elnyomó rendszer tömi be a médiák
és a közvélemény-nyilvánítás csatornáit. Ki
tudja, meddig?

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Kezdõdik a „szigetelés”

A vártnál nagyobb lett 
a Time Warner bevétele

A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek
2011 második negyedévében a filmstúdiót,
újságokat és tévécsatornákat is üzemeltetõ
médiakonszern bevételei. A bevétel 7,03
millió dollárt tett ki, a nyereség pedig 638
millió lett. Mindkét szám messze felülmúl-
ta az elemzõi várakozásokat – írja az
Advertising Age. Jeff Bewkes vezérigazgató
szerint a szárnyalás a digitális lehetõségek
megfelelõ kiaknázásának köszönhetõ. A
filmes részleget ugyanakkor segítette a
Másnaposok 2 címû alkotás sikere, valamint
a Flixster nevû közösségi oldal felvásárlása.
A Flixsteren a userek filmeket osztályozhat-
nak, ami alapján ajánlásokat kapnak a
rendszertõl vagy más felhasználóktól.
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Maszol.ro: soha nem lesz autópályánk

A maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre válaszoló olvasóink szerint
soha nem készül el az amerikai Bechtel
cég által elkezdett autópálya. Az Ön szerint
mikorra készül el Romániában a Bechtel által
elkezdett autópálya? kérdésünkre online
válaszoló olvasóink úgy vélik, soha nem
fog elkészülni a szóban forgó autópálya. A
válaszadók 25-25 százaléka szerint 2020,
illetve 2030 lehet az az év, amikor elkészül
az észak-erdélyi autópálya. 

E heti kérdésünk:
Ön szerint ki lesz Cseke Attila egészségügyi mi-
niszter utódja?

1. Ritli László Csongor.
2. Lakatos Péter.
3. Biró Rozália.
4. Másvalaki.

Röviden

ÚMSZ

Újabb telefonlehallgatási
botrány robbanhat ki Nagy-

Britanniában, most a Beatles
együttes volt tagja, Paul Mc-
Cartney fordult a rendõrséghez.
A híresség volt neje, Heather
Mills a BBC Newsnight címû mû-
sorában állította, hogy a Mirror
Group egyik újságírója bevallot-
ta neki: lehallgatta azokat az
üzeneteket, amelyeket a Beatles
egykori gitárosa hagyott neki
évekkel ezelõtt – írja az fn.hu. A
Mirror Group annyit közölt az
üggyel kapcsolatban, hogy új-
ságírói a szakmai szabályokat
betartva dolgoznak. Amint ar-
ról beszámoltunk, a Rupert
Murdoch nevével fémjelzett
News Corp. sajtóbirodalom
egykori legnagyobb brit vasár-
napi lapjáról, a News of the
Worldrõl nemrég derült ki, hogy
néhány éve feltörte és lehallgat-
ta egy elrabolt és brutálisan
meggyilkolt 13 éves kislány mo-
biltelefonjának üzenetrögzítõ-
jét, miközben az akkor már ha-
lott gyermeket a rendõrség még
nagy erõkkel kereste. A botrány
kirobbanása után felszámolták
a 168 éves bulvárlapot. 

MTI

Csak a jók maradhatnak cím-
mel terjedelmes riportban

foglalkozott a magyar közmédi-
ában történt elbocsátásokkal
legfrissebb számában a Die Zeit. 

A német hetilapban megjelent
írás alcímében a szerzõ, Alice
Bota azt hangoztatta, hogy Or-
bán Viktor miniszterelnök elbo-
csátási hullámokkal igyekszik
az állami médiát saját irányvo-
nalának követésére kényszeríte-
ni. Az írás bevezetõjében a szer-
zõ idézte Cserháti Ágnest, a
Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap szóvivõjét,
aki visszautasította azokat a vá-
dakat, amelyek szerint politikai-
lag motivált elbocsátásokról van
szó. „Aki ilyet állít, mindezt
névvel támassza alá” – fogalma-
zott a szóvivõ. Alice Bota sze-
rint a közszolgálati médiától el-
bocsátott 550 személy közül töb-
ben meg is tennék ezt, ha nem
lenne egy bizonyos záradék,
amely hallgatásra kötelezi õket.
Ellenkezõ esetben minden vég-
kielégítést elveszítenének – tette
hozzá. A riport részletesen be-
mutatta egy magyar újságíró el-

bocsátásának történetét. Utalt
arra, hogy az elbocsátottak kö-
zött magyar Pulitzer-díjasok,
Magyarország határain kívül is
ismert mûsorvezetõk, díjakkal
elismert ifjú tehetségek vannak. 

Az elõreléptetettek között pe-
dig olyan újságírók, akik hirte-
len egy hírmûsorért lettek felelõ-
sek, jóllehet korábban minde-
nekelõtt a bulvármédia terén
dolgoztak. Vagy – mint írta –
szerkesztõk, például a 32 éves
Papp Dániel, akit a cikkíró a
Jobbik korábbi médiapolitikai
szóvivõjeként említett. A cikk-
író szerint Orbán Viktor egy va-
lódi visszásságot számol fel, és
egyben kihasználja azt saját ide-
ológiájának terjesztésére. A ta-
valyi, kétharmados gyõzelem
óta elhivatottnak érzi magát a
„nemzeti egység” ideológiájá-
nak a megvalósítására. Elfogad-
tatott egy új alkotmányt, meg-
gyengítette az Alkotmánybíró-
ságot, a legfontosabb intézmé-
nyeket – a számvevõszéket, a
médiahatóságot és a bíróságokat
– saját embereivel foglalta el.
Hatalma még akkor is érvénye-
sülne, ha õt magát leváltanák –
fogalmazott a szerzõ. 

Die Zeit: Orbán magának 

akarja az állami médiát

A Mirror Group

is „sáros”?

MÉDIAPARTNER

A budapesti Hajógyári-sziget már tegnap benépesült a fesztiválozókkal Fotó: MTI



8.30 Híradó - Reggel
8.45 Család-barát
9.40 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
10.05 A dzsungel könyve
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Csellengők (ism.)
16.25 A vörös cárok 
(dok. sor.)
17.25 “A magok oltalmára...”
17.45 Duna anzix 
(ism. sor.)
18.05 Majd a komornyik
(angol vígj. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Petőfi ‘73 
(magyar játékf., 1973)
23.10 Dunasport
23.15 Robert Peary nyo-
mában (dokumentumf.)
0.20 Páneurópai Piknik
1989 (dokumentumf.)
1.00 Koncertek az A38
hajón
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Dunáról fúj a szél
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Lavina (kanadai-
amerikai thriller) 12.50
Murdoch nyomozó rejté-
lyei (sorozat) 14.30 Édes
kis malackám (amerikai-
angol vígjáték) 16.25 Ty-
cus - A halál üstököse
(amerikai akciófilm) 18.10
Vadászpilóták (francia ak-
ciófilm) 20.05 A tuti balhé
(amerikai akciófilm)
22.00 Wasabi - Mar, mint
a mustár (fr.-japán víg-
játék) 23.45 Milliókért a
pokolba (am. akciófilm)

7.30 Egyedülálló anyák
(ism.) 10.00 Családi törté-
net (sorozat) 12.30 Kanal-
D Hírek 13.15 A sztár pa-
pucsában 14.30 Teleshop-
ping 14.45 A szív úrnője
(sorozat) 16.45 A szívnek
nem lehet parancsolni
(sorozat) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek nem le-
het parancsolni (sorozat)
22.00 A szülők pénzén
23.30 Édes, drága titka-
ink (sorozat) 0.30 Kanal-D
Hírek

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér 16.00 Délutáni Hír-
adó 16.15 Piactér, is-
métlés 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Ká-
véház 19.30 Esti Híradó
20.00 Vigh Emese: Lász-
ló Ferenc -portréfilm
20.40 Zene 21.00 Met-
szet 21.30 Híradó 22.00
Átjáró

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (kol.-am. sorozat)
12.45 Lázadó szerelem
(sorozat) 14.30 Clase 406
(sorozat) 15.30 A csaló
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Vad szív (so-
rozat) 18.30 Szerelem-
könnyek (román sor.)
19.30 Az örökösök (kol.-
am. sorozat) 20.30 Kas-
sandra (venez. sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (sorozat)
23.30 Clase 406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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RTL Klub, 15.40
Csodacsuka

A 14 éves Calvin szülei halála óta árvaházban él. Jól tudja,
hogy az olyan korú gyerekekért, mint ő, nem kapkodnak a
nevelőszülők. A kosárpályán jól érezné magát, csakhogy
míg az örökbefogadáshoz túl nagy, a kosárlabdához még túl
kicsi, és a nagyobbak mellett alig jut a bogyóhoz. Aztán egy
nap csoda történik. Calvin talál egy pár tornacipőt, benne ti-
tokzatos monogrammal.

Prima Tv, 20.30
Apám, a hõs

A tizennégy éves Nicole, aki nyiladozó nőiessége tudatában
készen áll a nagy Ő fogadására, valóságos istencsapásként
éli meg, hogy édesapjával egy kéthetes trópusi vakációra
kell utaznia. E szörnyű érzés pusztán addig tart, míg meg
nem pillantja az ellenállhatatlan Bent. Valóságos haditervet
sző álmai férfijának elcsábítására, melynek lényege egy
nem mindennapi történet.

TV2, 21.25
Zorro álarca

Don Diego de la Vega, a titokzatos Zorro álarca mögé rejtőz-
ve sikerrel vívta egyszemélyes harcát a vaskezű kormányzó,
Don Rafael Montero és a spanyol uralom ellen. Egy suhintás
az acélpengével, egy nagy Z betű, s már mindenki tudja, Zor-
ro járt itt, hogy oltalmazza a gyengéket és kiszolgáltatotta-
kat, s bosszút álljon az elszenvedett igazságtalanságokért.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
10.10 Domovina
10.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.45 Mesélő cégtáblák
16.05 Orvosi bűnügyek
(sor.)
17.00 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (sor.)
17.55 Otthonod a kávéház
18.15 Magyar pop
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Mese: 
Zorro legendája
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 A nyomozónő 
(olasz drámasor.)
23.10 Záróra
0.05 Szerelmem, Afrika
(kaland sor.)
0.55 Futótűz (am. sor.)
1.35 Szép magyar szó-
kép-tár

7.00 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Csodacsuka 
(am. családi vígj., 2002)
17.40 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Castle (am. sor.)
22.25 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.25 Döglött akták 
(am. krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.30 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.05 Reflektor 
- Sztármagazin
1.20 Az utolsó jelenet
(am. vígj., 2004)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
7.55 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Ki hitte volna?
(olasz családi film, 2007)
2/2. rész
14.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
15.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
16.30 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.10 Aktív 
- TV2 magazinja
20.55 Hőhullám
21.25 Zorro álarca 
(amerikai kalandf., 1998)
23.55 Aktív Extra
0.00 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.00 Tények Este Hírmű-
sor
1.35 EZO.TV
2.10 Egy hét Pesten és
Budán (magyar filmdrá-
ma, 2003)
3.40 Babavilág (ism.)

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

9.55 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.50 Krokodil Dun-
dee (ism.) 12.55 Két pasi
(ism.) 13.35 Egy kapcso-
lat szabályai (ism.) 13.55
A Nagy Ő 15.35 Doktor
House (ism.) 16.30
Nyomtalanul (sorozat)
17.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 19.15 Lehetetlen
küldetés 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor
House (sor.) 22.25 Össze-
esküvés-elmélet (am.
thriller) 0.55 Esküdt ellen-
ségek (sorozat)

8.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 In-
formációk (live) 20.00
Pontos sportidő 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 1000 ways to die!,
Showtime 23.10
Wrestling RAW

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
11.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.25 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Európa 
pályaudvarai
16.00 Hungaria, 
Európa rejtett kincse
16.15 Gyerekjáték 
az internet 
(magyar ifj. sor.)
16.25 Tudástár 2011
17.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.50 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland sor.)
19.45 Futótűz 
(amerikai sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Önök kérték!
22.05 A nagy ékszerész
(tévéjáték)
23.15 24 (am. sor.)
0.00Hírek
0.05 Sporthírek
0.15 A rejtélyes XX. szá-
zad
0.40 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika
1.10 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
11.20 A megfelelő pár 
(reality show)
(ism.)
12.20 Győztesek
13.30 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
12.35 Kontúr
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(ism.)
14.00 Hírek
14.45 Mediterana
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Az ősi 
erdők története 
(sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Hosszú, forró nyár
(amerikai filmdráma,
1985), 2. rész
22.50 Győztesek
22.55 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sor.)
0.40 Jools Holland Show

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Az ártatlan 
(amerikai krimi, 1994)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 2012 
- Ha eljő a világvége 
(amerikai katasztrófa film,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
18.00 Danielle Steel: 
Biztos kikötő 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2007)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-
ni!
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Két pasi meg egy

kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Danielle Steel: 
Biztos kikötő (ism.)
1.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

4.30 A silmis és a szende
(amerikai sorozat)
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Nyomozólányok
(amerikai vígjáték, 2002)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
16.55 Az Ezeregy éjszaka
meséi 
(am. kalandf., 2000)
18.50 Külön kiadás 
(live)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 A pokol bárkája
(amerikai horror, 2008)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(török dráma sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
0.00 Nikita 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
1.00 Célpontban 
(am. akcióthriller, 1996)
2.45 A pokol bárkája
(amerikai horror, 2008)
(ism.)

7.00 Időlovagok 
(amerikai fantasztikus ka-
landfilm, 2008)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Specialisták 
– talk show
11.30 Stílustitkok 
(life-style magazin)
12.00 Levintza bemutatja
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Apám, a hős 
(francia-amerikai romanti-
kus vígjáték, 1994)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Focus monden
23.45 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Specialisták 
– talk show (ism.)
3.30 Teo (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Saab 9-3
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Amazonas-i dinók
12.00 Amcsi motorok 
- Silver State chopperek 2
13.00 Autókereskedők 

- Triumph Stag
15.00 Állítólag... 
- 7 km-nyi zuhanás
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
- Családban marad

18.00 Édesvízi szörnyek 
- A mutilátor
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Járni a vízen
21.00 Hogyan készült?
Repülésszimulátor, hagyo-
mányos könyvkötés
22.00 Állítólag... 
- Bogaras mítoszok
23.00 Ki ad többet? 
– Hőlégballon, Gyapjasma-
mut-agyar
0.00 Frattini 
- az épületek megmentője 
- Al Di La
1.00 Elraboltak 
– megmentettek
2.00 A túlélés törvényei

8.00 A Sipson család
(am. anim. sor.)
8.35 Anya az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk megint 
egyszerűen!
10.00 Nagyszerű utazá-
sok
10.30 Aeroshow (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 A bajkeverő majom
(am. anim. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Minden pénzt meg-
ér
16.00 Anya az állatorvos
(német sorozat)
17.00 Hírek, Sport
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 Nagyszerű 
utazások
19.30 Három királyság
(kínai sorozat)
20.25 Győztesek
20.30 Biznisz óra
21.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(ism.)
0.50 Győztesek (ism.)
1.10 Prime suspect 
(ism.)

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 Nyári Slágeróra 17.00 Nap-óra 17.30 Népze-
ne 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

KEDD
2011. augusztus 9.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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Ma László, Ágost és
Zádor napja van.
A László férfinév a szláv
Vladislav névbõl fejlõdött.
A szláv név elemeinek je-
lentése: hatalom és dicsõ-
ség.
Az Ágost férfinév a latin
Augustus név magyar vál-
tozatából (Augusztusz) va-
ló, de lehet a szintén ebbõl
származó Ágoston név rö-
vidülése is, jelentése: ma-
gasztos, fennkölt. 
A Zádor régi magyar sze-
mélynév, szláv eredetû, a
jelentése: erõszakos, heves.
Holnap az Emõd, János és
Roland nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 955 – Augsburgnál a ka-
landozó magyarok veresé-
get szenvednek I. Ottó né-
met-római császár seregé-
tõl.
• 1381 – A torinói béke le-
zárja a velencei-magyar
háborút (1372–81), a Dal-
mácia feletti magyar ura-
lom megszilárdul.
• 1840 – A Pesti Magyar
Színház átnevezésével lét-
rejön a Nemzeti Színház.
• 1966 – Megjelenik a Beat-
les együttes Revolver címû
albuma.

Vicc
A ló bemegy a kocsmába
és kér a csapostól egy DAB
sört. Megissza, majd kér
egy tál zabot, mire a csa-

pos megkérdezi tõle:
– AbrakaDABra?

Recept
Szilvás-túrós, 
kókuszhabos torta
Hozzávalók 4 fõre: a tésztá-
hoz: 60 dkg liszt, 25 dkg mar-
garin, 13 dkg cukor, 2 ek tej-
föl, 1 citrom reszelt héja, 1
tojás, pici só, 1 cs sütõpor; a
krémhez:  25 dkg túró, 4 tojás
sárgája, 8 dkg cukor, 1 ek bú-
zadara; a szilvás réteghez: 40
dkg negyedelt szilva, 2 ek da-
rált grillázs vagy darált dió
cukorral; kókuszhabhoz: 4
tojás fehérje, pici só, 5 ek cu-
kor, 8-10 dkg kókuszreszelék.
Elkészítése: A tésztához va-
lókat összekeverjük egy tál-
ban, majd ha elválik az
edény falától, tortaformába
nyomkodjuk.   Elõmelegített
sütõben 190 fokon 15 percig
elõsütjük.  Közben a túrót a
tojások sárgájával, cukorral
és búzadarával összekever-
jük, és az elõsütött tésztára
kanalazzuk, elsimítjuk, és
körberakjuk negyedelt szilvá-
val. Megszórjuk grillázzsal v.
durvára darált dióval és cu-
korral. 180 C fokon  40 per-
cig sütjük, amíg a széle meg
nem pirul a tésztának.  A to-
jások fehérjét a cukorral és
pici sóval kemény habcsókká
verjük, a végén belekeverjük
a kókuszreszeléket. Nem baj,
ha kissé összeesik a hab. Rá-
kanalazzuk a szilva tetejére,
és tovább sütjük, amíg roppa-
nós nem lesz a teteje.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ez a hét megfelelõ egy rövidebb
út megtételére, vagy a pénzügyek
intézésére. Kövesse ösztöneit,
megérzéseit, és bármihez fog,
most biztos a siker. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ne viselkedjen túl önzõen, érték-
rendjét helyezze elõtérbe! Ellen-
kezõ esetben értékes barátját ve-
szítheti el. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Végezze élvezettel munkáját. Le-
gyen barátságos a környezetében
élõ emberekkel, és biztos, hogy vi-
szonozni fogják kedvességét. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Élvezi a megérdemelt pihenést,
mert elege van a nyüzsgésbõl.
Most élvezi ki igazán azt, hogy
elõre gondolkozik, és erejét meg-
feszítve dolgozott.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Merészsége és tárgyilagossága
most sem hagyja cserben. Lova-
golja meg a kínálkozó lehetõséget
a munkahelyén, mert több jöve-
delmet szerezhet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Hirtelen úgy érzi, környezet-,
vagy helyváltoztatásra van szük-
sége. Lehet, hogy messzire akar
menni, de lehet, hogy csak lakást
akar cserélni a közelben.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma semmi sem sikerül, mégis
derûsen viseli a megpróbáltatá-
sokat. Töretlen optimizmusa át-
segíti a kellemetlenségeken.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Gyermeke szeretné, ha több idõt
és figyelmet szentelne rá. Lehet,
hogy saját élete eseményei telje-
sen lekötik, de ne feledje, hogy ön
a felnõtt, akinek segíteni kell a fi-
atalokat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ezen a héten szerencséje lesz, ha
követi azt az utat, amelyet a leg-
jobbnak gondolt. Új munkahely,
új emberek és remélhetõleg több
pénz van kilátásban.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Valaki felkelti érdeklõdését, re-
mekül elbeszélgetnek, pedig ko-
rábban azt hitte az illetõrõl, hogy
nyers és goromba modorú. Sze-
rencsés idõszak következik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ez a hét felettébb izgalmas, ter-
vekkel és álmokkal teli, melyek
nagy részét meg is tudja valósíta-
ni. A közeljövõben már csak a si-
kert kell elkönyvelni. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Pénz érkezhet, amire korábban
nem is számított. Ajándékozza
meg azt az illetõt, aki a közel-
múltban szinte csodát tett ön-
nel.

Horoszkóp
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Rali

Turós-Jakab László

A várakozásnak megfe-
lelõen nagy közönségsi-

kert aratott, közös román–
magyar Arad-ralin a vendé-
gek vitték a prímet, miután
minden dobogós helyet elhó-
dítottak, és mindössze négy
román versenyzõt engedtek a
legjobb tíz közé.  

Pénteken az aradi Go-kart
Stadionban lebonyolított 2
km-es, úgynevezett szuper-
speciálison Bútor Róbert
(Peugeot 207 S2000) bizo-
nyult a leggyorsabbnak két
honfitársa, ifj. Tóth János
(Peugeot 207 S2000) és
Botka Dávid (Mitsubishi
Lancer EVO IX.) elõtt. 

A szombaton lebonyolított
tíz gyorsasági szakaszt is ki-
zárólag magyarok nyerték,
így nem csoda, hogy a ro-
mán ralibajnokságban vezetõ
Valentin Porciºteanu csak az
ötödik helyet tudta megsze-
rezni az összetettben, ifj.
Tóth János, Hadik András
(Subaru Impreza), Spitzmül-
ler Csaba (Mitsubishi Lancer
EVO X.) és Kakuszi Zsolt

(Ford Fiesta S2000) nyomá-
ban. Botka lett a hatodik, Bú-
tor pedig a nyolcadik, s a leg-
jobb tíz közé verekedte ma-
gát a kolozsvári Napoca
Rally Academy három piló-
tája, Bogdan Mariºca (Mitsu-
bishi Lancer Evo IX., hetedik
hely), Daniel Ungur (Subaru

Impreza, kilencedik hely) és
Marco Tempestini (Peugeot
207 S2000, tizedik hely).
Utóbbi kettõ azonban végül
nem szerzett ob-pontot.

Az Arad környéki versen-
gés végeredménye hallatla-
nul izgalmassá teszi a ma-
gyar nemzetközi ralibajnok-

ság szeptemberi zárófuta-
mát, a Mecsek-ralit. Már
csak azért is, mert az Arad-
ralin feladásra kényszerült a
viadal elõtti összetett pont-
verseny három legjobbja, Ka-
zár Miklós, a bajnoki címvé-
dõ Aschenbrenner György és
Herczig Norbert is. Az utolsó

versenyt megelõzõen a ma-
gyar ralibajnokságban ifj.
Tóth János (54 pont) vezetett
Kazár (53), Aschenbrenner
(50) és Herczig (45) elõtt. 

Az aradi verseny a román
ralibajnokság hatodik futa-
mának számított, az ötödik
megrendezettnek, miután a
júniusi Argeº-ralit az utak
használhatatlasága miatt tö-
rölték a naptárból. A bajnoki
címért versengõk közül Dan
Gârtofan és Szabó Gergõ
kényszerült a múlt hét végén
feladásra, így ob-pontot érõ
helyen végzett Porciºteanu,
Mariºca, Titi Aur, George
Grigorescu, Dan Tatoiu,
Alexandru Filip, Sidonia Ta-
toiu, Bereczki Norbert, Ti-
homir Stratiev és Bogdan
Nãstase.      

A hetedik futamot (Barca-
ság-rali, szeptember 2–3.)
megelõzen az összetett pont-
versenyben Porciºteanu (77
pont) vezet Mariºca (61.5),
Gârtofan (54), Tempestini
(46), Aur (27) és Grigorescu
(24) elõtt. Még összesen há-
rom verseny van hátra, a Bar-
caság-rali, a Iaºi-rali (szep-
tember 23–24.) és Bákó-rali
(október 14–15.) 
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A román versenyzõk közül Valentin Porciºteanu bizonyult a leggyorsabbnak az aradi futamon

Idegenben 
nyert a Honvéd 

Negyedik mérkõzésén is ve-
reséget szenvedett a ZTE: 0-
4 a vendég Honvéddal a
magyar labdarúgó-OTP
Bank Liga negyedik fordu-
lójának pénteki nyitányán.
További eredmények:
Vasas–Haladás 0-0, Pá-
pa–Kaposvár 1-0, BFC Sió-
fok–Gyõri ETO 0-1, Video-
ton–Diósgyõri VTK 2-0, Fe-
rencváros–Pécsi MFC 0-1.
Az Újpest–Paks- és Kecske-
mét–Debrecen- mérkõzések
lapzárta után értek véget. 

Négyet kapott az U 

Barátságos labdarúgó-mér-
kõzésen, Rómában a Lazio
4-1-re nyert a Kolozsvári U
ellen, a gólokat Hernanes
(11 m), Klose, Brocchi és
Del Nero, illetve Cojocnean
szerezte. Liga-1-es csapatok
bufteai találkozóján a Ra-
pid 2-1-re verte a Sportul
Studenþescet (gól: Roman,
Teixeira, ill. Dobre). 

Jól kezdett a Dortmund 

A címvédõ Borussia Dort-
mund 3-1-re legyõzte a ven-
dég Hamburgot a német lab-
darúgó-Bundesliga 2011/12-
es idényének elsõ mérkõzé-
sén. További eredmények:
VfB Stuttgart–FC Schalke
04 3-0, Werder Bremen–Kai-
serslautern 2-0, Hannover
96–1899 Hoffenheim 2-1, 1.
FC Köln–VfL Wolfsburg 0-
3, Augsburg–SC Freiburg 2-
2, Hertha BSC–1. FC Nürn-
berg 0-1, FSV Mainz 05–Ba-
yer Leverkusen 2-0. A Ba-
yern München lapzárta után
fogadta a Borussia Mön-
chengladbach együttesét. 

Oktatott az All Blacks

Második mérkõzését is
megnyerte az idei Tri Na-
tions-sorozatban Új-Zéland
rögbiválogatottja: 30-14
Ausztráliával. Korábban az
All Blacks 40-7-re verte Dél-
Afrikát, s utóbbit Ausztrália
is legyõzte, 39-20-ra. 

RövidenGyors magyarok Aradon

Kézilabda 

T. J. L.

A bajnoki cím és a Ro-
mán Kupa után az Olt-

chim a szuperkupát is elhódí-
totta, miután szombaton,
Kolozsvárott 33-26-ra nyert a
Zilahi HC ellen. A kisdöntõ-
ben a házigazda U-Jolidon
32-25-re verte a Bukaresti
CSM-t. Pénteken: Oltchim–
CSM 45-25 és Zilah–U-Joli-
don 25-24. 

Hat különdíjat is kiosztot-
tak. A legjobb játékos (MVP)
az Oltchim montenegrói át-
lövõje, Marija Jovanovics
lett, a gólkirálynõ Daniela Bã-
beanu (Zilah, 22), a legjobb
hálóõr pedig Adina Mureºan

(Zilah). A legfiatalabb részt-
vevõ Andrada Rob (Zilah, 17
éves), a legnépszerûbb pedig
a kolozsvári Mihaela Ani-Se-
nocico lett. Szépségkirálynõ-
nek Adina Fierát (Oltchim)
választották.  

A Kolozsváron Cristian
Gaþu elnök és Narcisa Lecu-
ºanu által képviselt Román
Kézilabda-szövetség meg-
alakulásának 75. évforduló-
ját (is) köszöntõ rendezvény
a Kolozsvár-kupa elsõ kiírá-
sának is számított, s nemzet-
közi jellegét a békéscsabai
együttes biztosította. A ma-
gyarok három meccset ját-
szottak a kincses városban:
26-27 az U-Jolidonnal, 18-
45 az Oltchimmal és 25-26 a
Zilahi HC-vel. 

Oltchimé a szuperkupa is 

Labdarúgás 

T. J. L. 

Mindkét román csapat
tovább lépett a labdarú-

gó-Európa Liga 3. selejtezõ-
körébõl, de nem lesz könnyû
dolguk az EL-csoportkörbe
jutásért vívott harcban. 

A hazai 2-2 után a Dinamo
2-1-re verte Varazdinban a
horvát Vartekset, a gólokat
Dãnciulescu és Munteanu, il-
letve Golubar szerezte. A Di-
namo következõ ellenfele a
Vorszkla Poltava, amely 0-0
és 2-0 után búcsúztatta az ír
Shamrock Roverst. Az ukrán
csapat veretlen az EL-soro-
zatban és még gólt sem ka-
pott négy mérkõzésen.  

Az idegenbeli 1-1-et Med-
gyesen is megismételte a
Gaz Metan, amelynek ismét
a jordániai Taher Bawab volt
a gólszerzõje. Cristian Pustai
tanítványai 4-3-ra nyerték a
büntetõpárbajt, miután Pleº-
ca két tizenegyest is hárított
– s 5-4-gyel búcsúztatták a
német FSV Mainzot. A
medgyesiek a 23-szoros oszt-
rák bajnok Bécsi Austriával
játszanak a csoportkörbe ju-
tásért, azaz a legutóbbi ausz-
triai pontvadászat bronzér-
mesével.     

A Bajnokok Ligája harma-
dik selejtezõkörében kiesett
SC Vaslui EL-ellenfele a leg-
erõsebbek közül való, a 35-
szörös bajnok Prágai Sparta,
amely a második helyen vég-
zett a legutóbbi cseh pontva-
dászatban. 

Az EL-sorozatba csak
most bekapcsolódó bukaresti
csapatok verhetõ, de kiszá-
míthatatlan ellenfeleket kap-
tak: a Steaua a 31-szeres bol-
gár bajnok CSZKA Szófiát,

a Rapid pedig a lengyel baj-
noki ezüstérmes Slask Wroc-
lawot. 

Az utolsó versenyben ma-
radt magyar együttes, az
MVM Paks 4-1-re kikapott
idegenben a Hearts of
Midlothiantól, és 2-5-ös ösz-
szesítéssel búcsúzott. A skót
csapat az angol Tottenham
Hotspurrel játszik a cso-
portkörbe jutásért. 

A további menetrend: Mac-
cabi Tel-Aviv (izraeli)– Pana-
thinaikosz (görög), Atlético
Madrid (spanyol)–Vitória SC
(portugál), Shamrock Rovers
(ír)–FK Partizan (szerb),
Metaliszt Harkiv (ukrán)–
Sochaux (francia), Besiktas
(török)–Alanyja Vlagyikav-
kaz (orosz), Rosenborg (nor-
vég)–AEK Larnaca (ciprusi),
Bursaspor (török)–RSC An-
derlecht (belga), AS Róma
(olasz)– Pozsonyi Slovan
(szlovák), Olympiakosz Vo-
losz (görög)–Paris Saint-Ger-
main (francia), Varsói Legia
(lengyel)–Szpartak Moszkva
(orosz), Ekranas (litván)–Ha-
poel Tel-Aviv (izraeli), PA-
OK (görög)–Karpati Lviv
(ukrán), Trabzonspor (török)
–Athletic Bilbao (spanyol),

NK Maribor (szlovén)–Glas-
gow Rangers (skót), Nords-
jalland (dán)-Sporting Lisz-
szabon (portugál), Dnyipro
(ukrán)–Fulham (angol), Lo-
komotiv Moszkva–Spartak
Trnava (szlovák), FC Sion
(svájci)–Celtic Glasgow
(skót), Liteksz Lovecs (bol-
gár)–Dinamo Kijev (ukrán),
SS Lazio (olasz)–Rabotnicki
(macedón), Nacional (por-
tugál)–Birmingham City (an-
gol), PSV Eindhoven (hol-
land)–SV Ried (osztrák), FC
Thun (svájci)–Stoke City (an-
gol), Aalesund (norvég)–AZ
Alkmaar (holland), Omonia
Nicosia (ciprusi)–Salzburg
(osztrák), Zestafoni (grúz)–
Club Brugge (belga), Hanno-
ver 96 (német)–Sevilla (spa-
nyol), HJK Helsinki (finn)
–FC Schalke 04 (német),
Dinamo Tbiliszi (grúz)–
AEK Athén (görög), Stade
Rennes (francia)–Crvena
zvezda (szerb), Braga (por-
tugál)–Young Boys (svájci),
Standard Liege (belga)– Hel-
singborg (svéd). 

Az elsõ mérkõzéseket au-
gusztus 18-án rendezik, a
visszavágókat pedig egy hét-
tel késõbb. 

EL, szerencsés sorsolásokkal

ÚMSZ

Hivatalos becslések sze-
rint százezernél is többen

voltak kíváncsiak a Naþional
Arena kapunyitójára: szom-
baton az éjszakába nyúlóan
lehetett megcsodálni a vado-
natúj bukaresti stadiont. Az
est fénypontjaként, Sorin Op-
rescu fõpolgármester jelen-
létében felkapcsolták a 264
reflektort is, amely szinte
nappali fénybe borította a
minõségi gyepszõnyeget.  

A Naþional Arena besoro-
lása „elit”, jövõre már bizto-
san az Európa Liga döntõjé-
nek lesz a házigazdája. A le-
látók befogadóképessége 55
ezer hely, amibõl 300 fogya-
tékkal élõ személyek számá-
ra van kiképezve és fenntart-
va. A lelátókra 94 lépcsõso-
ron lehet behatolni, így a he-
lyek 20 perc alatt teljesen el-

foglalhatók. Ugyanakkor sür-
gõsségi esetekben a menekí-
tés nyolc percnél többet nem
vesz igénybe. 

A játéktér 105 méter hosz-
szú és 68 méter széles, az
UEFA-normáknak megfele-
lõ. Az arénát uralja a hatal-
mas kijelzõtábla, amely négy,
egyenként 30 négyzetméteres
gigantikus képernyõ révén te-
szi lehetõvé az események
követését. Az elmozdítható
tetõszerkezet lehetõvé teszi,
hogy az év bármelyik szaká-
ban és bármilyen idõjárási vi-
szonyok közt eszményi kö-
rülmények közt lehessen
használni. A föld alatti par-
koló közel 200 férõhelyes, de
a készülõ fõ parkoló emele-
tes, 1200 jármûvet tud majd
befogadni. A legkorszerûbb
biztonsági berendezések le-
hetõvé teszik, hogy a rend-
fenntartók a legeldugodtabb

helyeket is ellenõrzés alatt
tarthassák, a bejárati kapuk-
tól a lelátókig.     

Az áfával együtt a stadion
felépítése 162,5 millió eurót
emésztett fel, de még így is a
Naþional Arena a legolcsóbb
a maga nemében Európában. 

Az új sportlétesítményt au-
gusztus 10-én, egy Argentína
elleni slágermérkõzéssel kel-
lett volna felavatnia a román
válogatottnak, de a közben
szövetségi kapitányt váltott
dél-amerikaiak végül le-
mondták a részvételt. Az ille-
tékesek döntése értelmében a
bukaresti csapatok csak a
szeptember 6-i, Franciaor-
szág elleni Eb-selejtezõ, azaz
a hivatalos megnyitó után ve-
hetik majd igénybe az új léte-
sítményt. Következik a Cluj
Arena, amelynek építkezési
munkálatai közel állnak a be-
fejezéshez. 

Nyonban a labdarúgó-Bajnokok Ligája-selejtezõ utolsó,
negyedik fordulójának párosítása is elkészült. A bajnokok
ágán Krakkói Wisla (lengyel)–APOEL (ciprusi), Maccabi
Haifa (izraeli)–KRC Genk (belga), Zágrábi Dinamo
(horvát)–Malmö (svéd), FC Köbenhavn (dán)–Viktoria
Plzen (cseh) és BATE Boriszov (fehérorosz)–Sturm Graz
(osztrák), a nem bajnokok ágán pedig: Odense (dán)– Vil-
larreal- (spanyol), FC Twente (holland)–Benfica- (portu-
gál), Arsenal (angol)–Udinese- (olasz), Bayern München
(német)–FC Zürich- (svájci) és Olympique Lyon (fran-
cia)–Rubin Kazany- (orosz) mérkõzéseket rendeznek, au-
gusztus 16–17-én, majd 23–24-én. A párharcok gyõztesei
bejutnak a BL csoportküzdelmeibe, míg a vesztesek az Eu-
rópa Liga fõtábláján lesznek érdekeltek.

Húszan tíz helyért 

Elit futballaréna Bukarestben


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

