
Egy civil szervezet felhívására tegnap fehér karszalagos demonstrációval emlékeztettek a rend-
õrök és a felhíváshoz kapcsolódó gépkocsivezetõk arra, hogy évrõl évre csökken ugyan a halá-
los kimenetelû balesetek száma Romániában, de az ország még mindig vezeti az európai bal-
eseti statisztikákat. Több mint kétezer ember veszíti életét a hazai közutakon évente, tízezer
ember pedig súlyos, maradandó sérülést szerez közlekedés közben. Az adatok szerint a gyalo-
gosok és a kerékpárosok vannak a legnagyobb veszélyben, a halálos baleseteket pedig rendsze-
rint a gyorshajtók, a szabálytalanul elõzõk vagy a rossz helyen parkolók okozzák. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2620 ▼
1 amerikai dollár 2,9629 ▼
100 magyar forint 1,5568 ▲

Közösségi „kártyások”

A vártnál nagyobb sikere van a hét elején
elindított sepsiszentgyörgyi  közösségi kár-
tya akciónak. Miután három nap alatt két-
ezer törzsvásárlói kártyát igényeltek, gya-
korlatilag elfogyott a Háromszéki Közös-
ségi Alapítvány által megrendelt kártya-
menynyiség. 

Vezércikk 3

Mától bekeményít a Sziget

Tetõfokára hág mától a fesztiválhangulat a
Hajógyári-szigeten – a felvezetõ „mínusz
egyedik” és „nulladik” napot beleszámítva
– a mai nappal elérkezünk a rendezvényso-
rozat feléhez. Besûrûsödnek a koncertek,
egymással párhuzamosan lépnek fel az elõ-
adók a Sziget különbözõ színpadain.

Gazdaság 6

Aktuális 3

Kormányderû 
– szakértõi borúval
Bukarest ezúttal is úgy viselkedik, mint a
jelenlegi krízis kezdetén: nem vesz tudo-
mást a veszélyrõl. Amint 2008-ban azzal

áltatta magát, hogy hála a
román bankrendszer visz-
szamaradottságának, a
pénzügyi válság nem

gyûrûzhet be az országba,
most a válságcunami
újabb hullámának lehe-

tõségét hessegeti el
magától.Bogdán Tibor

Újabb oszlopmászás 
Traian Bãsescu hivatala elõtt

Többórás alkudozás után a rendõröknek si-
került belátásra bírniuk azt a fiatalembert,
aki tegnap két hónap leforgása alatt immár
másodszor mászott fel a román elnöki hiva-
tal elõtti tér egyik lámpaoszlopára.

Média 9

A Communitas Alapítvány
is támogatta idén a tegnap el-

kezdõdött EMI-tábort, amely-
nek ezúttal is Vona Gábor és
szélsõjobboldali pártja, a Jobbik
a politikai fõszereplõje. Az ala-

pítvány illetékesei azzal érvel-
nek, hogy kulturális  jellege mi-
att finanszírozták a rendezvényt,
és nem ismerték a magasbükki
eseménysorozat teljes program-
ját. 7. oldal 

Az EMI-tábor egyik kelléke: az árpádsávos lobogó Fotó: ÚMSZ/archív

Egy fedél alatt a Jobbikkal

Halálzónában a közutak
„Balesetmentes napot” tartottak tegnap a közlekedésrendészet alkalmazottai

Románia még mindig vezeti az európai baleseti statisztikákat: tavaly 2363 ember vesztett élelét a közutakon Fotó: archív

ÚMSZ

A két nappal ezelõtti pánik
valamelyest mérséklõdött a

világ pénzpiacain, de nyugalom
és bizalom helyett a bizonytalan-
ság vette át a dominanciát a be-
fektetõk köreiben. A tõzsdéket le-
fele húzták a pletykák, miszerint
a Standard&Poor’s leminõsítené
Franciaországot. A franciaorszá-
gi fejlemények a New York-i bör-
zén is három százalékos zuhanást
produkáltak már nyitáskor. A bi-
zonytalanságot jól tükrözi a sváj-
ci frank újabb erõsödése, amely
ellen maga a svájci jegybank is
szinte teljesen tehetetlen. Romá-
niában az alpesi valuta újabb re-
kordot döntött: tegnap 4,0865 le-
jért adták, 6,44 banival drágáb-
ban, mint kedden. 6. oldal 

Pénzpiacok

mélyrepülésben
Cs. P. T.

Az RMDSZ akkor nevezi
meg Cseke Attila utódját, ha

szeptember elején a kormány sür-
gõsségi rendeletben átutalja az
egészségbiztosítási pénztárat az
egészségügyi minisztérium fenn-
hatósága alá – közölte tegnap a
tárcavezetõ utódlásának konkrét
feltételét Borbély László. „A mi-
nisztérium az RMDSZ-é. Azért
nem jelöltünk még másvalakit
Cseke Attila helyére, mert az
egészségügyi rendszer problémái-
ra nem a tárcavezetõ személye ad-
ja meg a választ. Garanciákat vá-
runk arra, hogy az új miniszte-
rünk már más feltételek mellett
dolgozhat” – magyarázta az
RMDSZ politikai alelnöke. 
Folytatása a 3. oldalon 

Biztos(ító)ra 

megy az RMDSZ
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Röviden

Meghalt a bodzaszedõ kisgyermek

A kórházban belehalt sérüléseibe az a ro-
mán állampolgárságú gyermek, akit bodza-
szedés közben elsodort egy autó kedden a
magyarországi 54. számú fõúton Nemes-
nádudvar és Érsekhalma között. A 10 éves
fiú az orvosok minden erõfeszítése ellenére
kedd este hat óra körül életét vesztette a pé-
csi kórházban, ahová a balesetet követõen
mentõhelikopterrel szállították. A gyermek
a családjával együtt bodzát gyûjtött az 54-
es számú fõút mellett, majd a szüleivel
együtt átment az út túloldalára. Onnan
azonban vissza akart szaladni valamiért,
ám eközben az úttesten kiejtette a kezébõl
a vödröt, és visszalépett érte. Ekkor sodorta
el egy személygépkocsi.

Megtalálták az An12-es roncsait

Megtalálták az orosz hatóságok a távol-ke-
leti Magadani területen kedden lezuhant
An12-es típusú teherszállító repülõgép ron-
csait. A 11 tagú legénységébõl feltehetõen
senki sem élte túl a szerencsétlenséget. A
gép maradványait Oszmucsan közelében
fedezték fel tegnap a helikopteres keresõk.
A Roszaviacija légügyi hatóság egysége fél
órán belül a helyszínre érkezett, de életben
lévõ embert nem talált. Átkutatták a kör-
nyéket is, és egyelõre annyit állapítottak
meg, hogy a gép roncsai két kilométeres su-
garú körben szóródtak szét.

Szankciók líbiai cégek ellen

Újabb két líbiai jogi személyre terjesztette
ki szankcióit az Európai Unió tegnap – ad-
ta hírül az Európai Tanács. A líbiai helyzet
komolyságára és az emberi jogok megsérté-
sére tekintettel az uniós intézmény február
28-án kiadott határozatának módosításával
az as-Sarara olajvállalatot, valamint egy
kormányrészleget, az Adminisztratív
Ügyek Szervezetét is felvette feketelistájára.
A szankciók vízumtilalmat és számlabefa-
gyasztást jelentenek.

Kínának saját anyahajója van

Megtartotta próbaútját tegnap Kína elsõ re-
pülõgép-hordozója. A 300 méter hosszú
hajó az észak-kínai Dalian gyárában épült,
és próbaútja rövid ideig tartott. Ezt követõ-
en folytatódnak rajta a munkálatok. Peking
egy hónappal ezelõtt azt jelentette be, hogy
a hajó „tudományos kutatást, kísérleti és
kiképzési célokat szolgál. Kína szomszédjai
aggódnak az ország fegyveres erejének mo-
dernizálása miatt.

Perelhetõ a volt hadügyminiszter

Bíróság elé citálhatja egy chicagói bírósági
ítélet értelmében Donald Rumsfeld volt
védelmi minisztert (képünkön) két, koráb-
ban az amerikai hadseregnek dolgozó
szerzõdéses biztonsági õr, aki szerint
Rumsfeld hagyta jóvá az ellenük elköve-
tett törvénysértéseket. Nathan Ertel és
Donald Vance azt állítja, hogy amerikai
katonák hónapokig tartották õket fogva
kegyetlen körülmények között bosszúból
azért, mert megpróbálták felhívni a figyel-
met a hadseregnek dolgozó biztonsági cég
által elkövetett törvénysértésekre, többek
között fegyvercsempészetre. A múlt héten
egy washingtoni bíróság is úgy döntött,
hogy egy amerikai szerzõdéses alkalma-
zott beperelheti Rumsfeldet az Irakban el-
szenvedett kínzás miatt. 

ÚMSZ

A miniszterelnök azonnal
szakítsa meg szabadságát és

hívjon össze kormányülést a ki-
alakuló gazdasági válsághelyzet
miatt – szorgalmazta tegnapi saj-
tótájékoztatóján Mesterházy At-
tila, az MSZP elnöke. Az ellen-
zéki pártvezetõ felszólította Or-
bán Viktort arra is, hogy kössön
új megállapodást a Magyar
Bankszövetséggel, és folytasson
további egyeztetéseket az adósok
és az önkormányzatok érdek-
képviseleti szerveivel. Mester-
házy Attila hozzátette: a bank-
adó bevételeit válságkezelésre, il-
letve egy válságalap létrehozásá-
ra kell fordítani.

A most kialakuló nemzetközi
pénzügyi válság kiemelten sújtja
Magyarországot, ezért a kor-
mánynak válságforgatókönyvvel
kell felkészülnie a várható gazda-
sági nehézségekre – jelentette ki
az ellenzéki politikus. Mester-
házy Attila hozzátette: a forint
rosszabbul teljesít, mint a környe-
zõ országok devizái, az ország
kockázati felára pedig két és fél
éves csúcson van. Az ellenzéki
pártelnök szerint nem a korábbi,
hanem a jelenlegi kormány fele-
lõssége, hogy miként kezeli ezt a
helyzetet. Ezért felszólította a
kormányt, hogy ne az emberek
kárára kezelje a válságot.

Az LMP azt kéri a magyar mi-
niszterelnöktõl, hogy azonnal
hívjon össze kormányzati válság-
tanácsot a devizahitelesek meg-
mentése érdekében – közölte teg-
napi budapesti sajtótájékoztató-
ján Vágó Gábor. A párt azt is sze-

retné, ha a kormány felfüggeszte-
né és újratárgyalná a bankszövet-
séggel kötött korábbi megállapo-
dást. A tárgyalásokba bevonnák a
hitelesek érdekeit védõ szerveze-
teket is. Az LMP-s képviselõ azt
mondta: meg kell akadályozni,
hogy a bankok frankban számol-
hassák el azokat a költségeiket,
amelyek a hiteltartozásokat növe-
lik. Rámutatott arra, hogy példá-
ul Horvátországban az árfolyam-
gát miatt egyéni számlán gyûlõ
hitelkülönbözetet nem lehet ka-
matokkal terhelni.

„Lehet hivatkozni a nyári sza-
badságolási idõszakokra, de ami-
kor helyzet van, akkor ott kell len-
ni a legénynek a gáton” – indo-
kolta az azonnali lépések szüksé-
gességét a szóvivõ, aki szerint a
kormányzati politikusoknak fon-
tosabb a saját üdülésük, mint az
emberek kiszolgáltatottsága. Vá-

gó Gábor kijelentette, hogy az ár-
folyamgát intézményével nem le-
het megmenteni az adósokat,
mert így 2015-ben halmozottan
jelentkeznek majd a problémák.

Sok magyar háztartás a koráb-
bi banki akciók eredményeképp
svájci frankban adósodott el,
méghozzá nem is kis mértékben.
Ezért a magyar társadalom zö-
mét rendkívül érzékenyen érinti,
hogy újabb hitelminõsítõi beso-
rolásrontások lehetõsége rántot-
ta magával tegnap délután a de-
vizaárfolyamokat, a forint az
eurót követve gyengült. A sváj-
ci frankot délután négy óra után
267,31 forinton jegyezték a
bankközi kereskedelemben. Az
alpesi valuta árfolyama a nap túl-
nyomó részében 262–264 forint
között mozgott, majd délután át-
menetileg 268 forint közelébe is
emelkedett. 

Hírösszefoglaló

Sajtólátogatást szervezett a
szíriai hadsereg a március óta

tartó kormányellenes tüntetések
központjának számító Hamába,
hogy bemutassák, ahogyan a ka-
tonák elhagyják a várost. Köz-
ben a BBC jelentése szerint a tö-
rök határ mentén a szíriai kor-
mányerõk tankokkal támadtak
meg több várost és falut. Mint-
egy negyven, katonákkal teli csa-
patszállító hagyta el tegnap a szí-
riai Hama városát, ahol a hadse-
reg nagyszabású, tíznapos had-
mûveletet hajtott végre a felke-
lõkkel szemben. „Mint látják,
nincs már katonai jelenlét Ha-
mában, a hadosztályok visszavo-
nultak laktanyáikba, miután tel-
jesítették küldetésüket – mondta
a sajtó képviselõinek egy magas
rangú katonatiszt az egyik fel-
gyújtott rendõrõrs elõtt. – A la-
kók hazamentek, és örülnek,
hogy megszabadultak a fegyve-
res bandáktól, amelyek széthú-
zást próbáltak szítani a lakosság
soraiban. Hama hatalmas kor-
mányellenes tüntetések színtere
volt júliusban minden pénteken.
Egy nappal korábban Damasz-
kuszban tárgyalt Ahmet Davu-
toglu török külügyminiszter, és
átadta Aszad elnöknek Erdogan
kormányfõ üzenetét: Ankarának
elfogyott a türelme. Az ultimá-
tum úgy szólt, hogy ha a rezsim
nem hagy fel a fegyvertelen lako-
sok elleni támadásokkal, úgy
Aszad könnyen Kadhafi sorsára
juthat. Davutoglu felszólítását
Aszad azzal utasította el, hogy
õk nem a fegyvertelen népet irt-
ják, hanem fegyveres terroristák
ellen küzdenek. 

Damaszkusz

kivonulása

„médiaesemény”

Gy. Z.

A nagy-britanniai zavargások
tegnapra virradóan az idõköz-

ben kissé megnyugodott London-
ról már átterjedtek Manchesterre,
Birminghamre, Salfordra, Liver-
poolra és Nottinghamre is. Man-
chesterben és Salfordban fiatalok
százai csaptak össze a roham-
rendõrökkel, miközben boltokat
fosztottak ki és autókat gyújtottak
fel. Birminghamben, Wolver-
hamptonban és West Bromwich-
ban ugyancsak gépkocsikat gyúj-
tottak fel. Nottinghamben a ran-
dalírozók megtámadtak egy
rendõrõrsöt. Birminghamben a
rendõrség gyilkosság miatt nyo-
moz, miután egy ember az éjjel
halálra gázolt három gyalogost,
majd elhajtott. Hajnalban megta-
lálták a gépkocsit, amellyel elütöt-
ték az áldozatokat – három mus-
zlim férfit –, és letartóztatták a gá-
zolás gyanúsítottját. Még nem
tudni, hogy az eset összefüggés-
ben áll-e a zavargásokkal. Szem-
tanúk szerint a három muzulmán
férfi nem sokkal korábban jött ki
egy mecsetbõl. Ketten közülük
még éjjel belehaltak sérüléseikbe
a kórházban, a harmadik áldozat
reggel vesztette életét. A városban
eddig 109 embert vettek õrizetbe
a fosztogatások miatt.

Londonban ugyanakkor vi-
szonylagos nyugalomban telt az
éjjel, miután a korábbi 6 ezerrel

szemben 16 ezer rendõrt vezé-
nyeltek a fõváros utcáira. A kor-
mány közlése szerint addig ma-
rad ennyi rendõr az utcákon,
„amíg szükséges”. A fõvárosban
már csaknem eléri a 770-et az õri-
zetbe vettek száma. Sokkolta és
felháborította az embereket a
Nagy-Britannián átsöprõ zavar-
gási hullám, több londoni város-
részben önkéntesek takarítják a
fosztogatások nyomait a viszony-
lagos nyugalomban telt éjszaka
után. A Daily Mail szerkesztõje,
Nicole Mowbray arról számolt

be, hogy 12 éven aluliak egy cso-
portja kövekkel dobálta meg, mi-
közben hazafelé tartott. A gyere-
kek azt kiabálták neki, hívja csak
a rendõrséget, úgysem jönnek.

David Cameron brit kormány-
fõ szerint a biztonsági kamerák
felvételein „képrõl képre” min-
denkit azonosítanak, aki részt
vett az elmúlt napok zavargásai-
ban, és õrizetbe veszik õket. A
miniszterelnök a belügyminisz-
terrel és a rendõrségi vezetõkkel
folytatott tegnapi egyeztetése
után tartott sajtótájékoztatóján ki-

jelentette: a rendõrség minden tá-
mogatást megkap, amire szüksé-
ge van. Saját belátása szerint vá-
logathatja meg az eszközeit, és ha
kell, akár vízágyúkat is bevethet a
fosztogatók ellen. Ed Miliband,
az ellenzéki Munkáspárt vezetõje
a BBC-nek úgy nyilatkozott: nincs
mentség a zavargásokra, s a kor-
mánynak minél gyorsabban segít-
séget kell nyújtania a zavargások
által sújtott közösségeknek. Becs-
lések szerint a zavargások okozta
károk a 100 millió fontot is elér-
hetik. 

Lángokba borult fél Anglia

Orbán, gyere haza!
Válságtanácskozást kezdeményez a magyar ellenzék

Mesterházy aggódik a devizaadósokért. A svájci frank rekordokat döntöget

Az etnikai zavargások átterjedtek Londonról több nagyvárosra. A miniszterelnök súlyos következményeket ígér
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Miközben a narancsvö-
rös hatalom a recesszi-
óból történt kilábalás
bejelentése után újabb
gyõzelmi zászlóként
lobogtatja meg a
Nemzetközi Valuta-
alappal folytatott tár-

gyalások sikerét, nem-
zetközi gazdasági és pénzügyi szakértõk
mind gyakrabban beszélnek az újabb gaz-
dasági és pénzügyi válság lehetõségérõl, fõ-
ként az Egyesült Államok fenyegetõ gazda-
sági krachja esetén. 
Bukarest azonban ezúttal is úgy viselkedik,
mint a jelenlegi krízis kezdetén: nem vesz
tudomást a veszélyrõl. Amint 2008-ban – a
dübörgõ román gazdaság utolsó esztendejé-
nek elején – azzal az enyhén szólva is fur-
csállható érvvel áltatta magát, hogy hála a
román bankrendszer visszamaradottságá-
nak a pénzügyi válság nem gyûrûzhet be az
országba (ma már jól tudjuk, a bõrünkön
tapasztaljuk: begyûrûzött), most a válság-
cunami újabb hullámának lehetõségét hes-
segeti el magától. (Traian Bãsescu szerint a
bukaresti tõzsdepánik kapcsán még csak
válságról sem kellene beszélni.)
Azt is pontosan tudjuk, mivel járt a három
esztendõvel ezelõtti megalapozatlan maga-
biztosság: a tõkebeáramlás szinte teljesen le-
állt, a lej euróhoz viszonyított árfolyama
veszedelmesen zuhant, és csak a központi
bankjegy ügyes pénzpiaci manipulációi
akadályozták meg összeomlását, az egész-
ségügyi hozzájárulások emelésében, a leg-
különfélébb illetékek, adónemek bevezetésé-
ben megnyilvánuló adóterror – no meg a
közalkalmazotti fizetések huszonöt százalé-
kos megnyirbálása – nyomán még cinco-
góbbá vált a munkabér, amelyet a kor-
mány által lépten-nyomon kiötölt megszi-
gorító intézkedések sem növeltek.
Mindeközben a beruházások egy helyben to-
pogtak, nemcsak azért, mert a külföldi be-
fektetõ nem szívesen vitte pénzét a korrupci-
ójáról és törvényhozási képlékenységérõl el-
híresült Romániába, hanem azért is, mert a
nemzetközi pénzintézményektõl felvett több-
milliárd eurós hiteleket is populista célra
fordította a hatalom. Így az ország költség-
vetési hiánya ismét a 2008. évi szinten van,
a munkaerõre kirótt adók tovább növeked-
tek, a magánszektort az ellenõrizhetetlenül
megszaporodó adók teszik életképtelenné. A
költségvetési szektor karcsúsítása az eddigi
elbocsátások ellenére sem kielégítõ, a bürok-
ratikus apparátus létszámbelileg alig csök-
kent, ráadásul az állami szektorban dolgo-
zók most már a kormány által megígért
béremelésre várnak, amivel fizetéseik vissza-
térhetnek a 2008. évi szinthez. 
Mindennek ellenére azonban Bocéknak iga-
zuk van: a számokat tekintve Románia va-
lóban kilábalt a recesszióból, hiszen az or-
szág gazdasága két, egymást követõ évne-
gyedben növekedett. Csakhogy a sikerért –
amely ráadásul még korántsem a fizetésna-
pokon hazavitt borítékokban, hanem csu-
pán a statisztikák szintjén mutatkozik meg
– túlságosan is nagy árat kellett fizetni. Ak-
korát, hogy Epirus királyával, Pyrrhosszal
együtt mi is elmondhatjuk: még egy ilyen
gyõzelem – és elvesztünk.

Kormányderû 
– szakértõi borúval

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

Borbély szerint álláspontjuk az,
hogy az egészségügy nem fog jól
mûködni, ha továbbra is „kétfejû
vezetése” lesz a rendszernek, hi-
szen az egészségbiztosító pénztár
a minisztériumtól független intéz-
mény, amely az egészségügy költ-
ségvetésének jelentõs részét keze-
li. Emellett szükség van arra,
hogy a kormány az októberi költ-
ségvetés-kiigazításkor egészítse ki
a minisztérium büdzséjét.

Az újságíró felvetésére a politi-
kus azt mondta, garanciának az
RMDSZ-nek elég az adott szó is.
„Hihetetlennek hangzik, de ebben
a koalícióban mûködik az gentle-
men’s agreement intézménye” –
tette hozzá. Borbély ugyanakkor
spekulációknak nevezte azokat a
feltételezéseket, miszerint az
RMDSZ szívesen átadná a na-
gyobbik kormánypártnak az
egészségügyi tárcát az EU-s ala-
pok lehívására létrehozandó új
minisztériumért cserében. 

A miniszterelnök még nem
adott választ az RMDSZ kérései-
re. Emil Boc tegnap Kínába uta-
zott, így a felek várhatóan csak
egy hét múlva ülnek ismét tárgya-
lóasztalhoz. Mint ismert, Cseke
Attila ügyvezetõ miniszterként
augusztus 19-ig vezeti az egész-
ségügyi tárcát. Seres Dénes kép-
viselõ korábban lapunkat arról tá-
jékoztatta: nem kizárt, hogy ha
19-ig nem sikerül egyezségre jut-
ni a nagyobbik kormánypárttal,
akkor az egészségügy irányítását
valamelyik jelenlegi RMDSZ-es
miniszter – Kelemen Hunor vagy
Borbély László – veszi át. Biró
Rozália nagyváradi alpolgármes-
ter, a koalíciós tanács tagja arról

tájékoztatta a sajtót: a Demokrata
Liberális Párt (PDL) politikusai-
val folytatott hétfõi tárgyalásán
az is felmerült, hogy a biztosító
vezetését az RMDSZ kapja meg.
Az Országos Egészségbiztosító
Pénztárát jelenleg Lucian Duþã
vezeti, akit a PDL javasolt a tiszt-
ségbe.

Tõkés: Cseke elöl járt 
a jó példával

Cseke Attila távozását kom-
mentálta tegnap Tõkés László, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke is. Közleménye szerint  a
miniszter akarva-akaratlanul jó
példával járt az RMDSZ-es politi-
kusok elõtt, amikor váratlanul le-
mondott. Úgy fogalmazott: a le-
mondás által kialakult pozitív
összképet azonban rontja a meg-
üresedett miniszteri bársonyszék
betöltése körül kialakult izgatott
politikai nyüzsgés, amely azt a té-
ves látszatot keltheti, hogy „az

egész román egészségügy fontos-
kodó RMDSZ-es honfitársaink
kezébe 

volna letéve”. Tõkés szerint a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem akkreditációja, a
Marosvásárhelyi Orvostudomá-
nyi és Gyógyszerészeti Egyetem
Chartája és a Verespataki Bánya-
vállalat viszonylatában „méltó
volna”, hogyha Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes, valamint
Kelemen Hunor és Borbély Lász-
ló pártvezér-miniszterek is követ-
nék Cseke Attila erkölcsi példáját,
és lemondanának. 

Az MPP sajnálja
Cseke távozását

A háromszéki Gyógyszerész-
kamara elnöke ezzel szemben úgy
véli: nem volt idõszerû Cseke At-
tila lemondása, mert elkezdte az
egészségügy reformját, de nem
tudta eredményesen befejezni.
Nagy András háromszéki fõ-

gyógyszerész, a Magyar Polgári
Párt ügyvezetõ elnöke sajtótájé-
koztatón kifejtette: a miniszter re-
formját gátolta, hogy az RMDSZ
politikai alkukat kötött, és a PDL
erõsebbnek bizonyult, így az
egészségbiztosítót nem sikerült
bevonni a minisztérium ernyõje
alá, holott ez létfontosságú lett
volna. Tájékoztatása szerint a biz-
tosító kezeli az egészségügyi költ-
ségvetés nagy részét, 8 milliárd
lejbõl gazdálkodik, ezért Nagy
András szerint át kellene világíta-
ni az intézményt, és megvizsgál-
ni, hogy milyen „fekete lyukakba”
folyik el az egészségügy pénze. A
háromszéki MPP-s politikus sze-
rint lekicsinylõ gesztus volt, hogy
Cseke Attilát nem hívták meg a
pénzelosztásra, de úgy véli: az
RMDSZ politikusa csak kihasz-
nálta az alkalmat, valójában azért
mondott le, hogy politikai
imázsát mentse, és a következõ
választásokon újra elindulhasson
szenátornak. 

Román lapszemle

Drasztikusan növelné az élelmiszer-után-
zatok gyártásáért járó büntetés értékét a
fogyasztóvédelmi hatóság nemrég bemu-
tatott tervezete. Eszerint 70-100 lej helyett
1000-3000 lejre szankcionálnák azokat a
cégeket, amelyek élelmiszer-utánzatokat
gyártanak, forgalmaznak és árusítanak.
(Puterea) December 15-tõl járható lesz a
Temesvár–Arad közötti autópálya-sza-
kasz – jelentette ki Emil Boc miniszterel-
nök, miután ellátogatott 32 kilométeres
útszakaszon zajló építkezésre.  Egyelõre
ingyenesen lehet majd közlekedni az út-
szakaszon. (România liberã)

Biztos(ító)ra megy...

Sipos M. Zoltán

A kolozsvári városháza szom-
baton szervez utoljára mozgó

zöldségpiacot a Szent Mihály-
templom szomszédságában – szö-
gezte le tegnap lapunknak László
Attila alpolgármester. Az elöljárót
annak kapcsán kerestük meg,
hogy kedden a polgármesteri hi-
vatal közleményt adott ki, amely
nem a piac megszüntetésérõl, ha-
nem más helyszínekre történõ ki-
terjesztésérõl tájékoztatott. Ez el-
lentmondott annak, amiben ked-
den Sorin Apostu polgármester és
az RMDSZ politikusai megálla-
podtak. „A keddi egyezségünk ér-
vényben van. Mi arra kértük
Sorin Apostu polgármestert,
hogy a lehetõ legrövidebb idõn
belül értesítse a termelõket arról,
hogy megszûnik a fõtéri piac. A
polgármester jelezte: nem tartja
valószínûnek, hogy egyenként ér-
tesíteni tudja a termelõket, ezért
most szombaton utoljára fognak
piacolni az õstermelõk a fõtéren,
egy hét múlva már elköltözik” –
jelentette ki László. Tájékoztatá-
sa szerint mivel a mozgópiac jó
ötletnek bizonyult, két hét múlva
a sportcsarnok elõtti téren szer-
vezik meg. Mint ismert, a Szent
Mihály-templom melletti piac
megnyitása miatt az RMDSZ a
múlt héten felfüggesztette együtt-
mûködését a Demokrata Liberá-
lis Párttal. 

ÚMSZ

Többórás alkudozás után a
rendõröknek sikerült belátásra

bírni azt a fiatalembert, aki tegnap
két hónap leforgása alatt immár
másodszor mászott fel a román
elnöki hivatal elõtti tér egyik lám-
paoszlopára. A férfi ezúttal egy
légpisztollyal is hadonászott, és
azzal fenyegetõzött, hogy fõbe lö-
vi magát, ha nem szolgáltatnak
számára igazságot. Panasza sze-

rint igazságtalanul döntött a bíró-
ság abban a perben, amelyet ko-
rábban egykori munkaadója ellen
indított. Az oszlopra kifeszített
egy vásznat, amelyen ez állt: „Ro-
mániában nem tartják be az em-
beri jogokat”, és követelte, hogy
Traian Bãsescu államfõ is hallgas-
sa meg a sérelmeit.

A fiatalember és a rendõrök al-
kudozását több tucat szájtáti bu-
karesti követte figyelemmel a
helyszínen, a történteket a hírté-

vék is élõben közvetítették. Állító-
lag úgy sikerült végül lekönyörög-
ni az oszlopról, hogy hashajtót is
tartalmazó teát kínáltak fel neki.
A férfit a rendõrségre kísérték és
kihallgatták.

Mint kiderült, ugyanarról a fia-
talemberrõl van szó, aki június 8-
án felmászott ugyanerre az osz-
lopra az államelnöki hivatal
elõtt. A nála talált iratok szerint
súlyos pszichikai bántalmakban
szenved. 

Piac: utoljára 

a fõtéren?
Újabb oszlopmászás Bãsescunál

A pszichiátriai bántalmakban szenvedõ férfivel órákig alkudoztak a rendõrök, végül a hashajtó hatott Fotó: Mediafax

Kétfejûség. Cseke Attila miniszter nem vonhatta felelõsségre Lucian Duþát, a egészségbiztosító vezetõjét



Bogdán Tibor 

Jelentõsen szigorodtak a
fegyver- és lõszervásár-

lás, illetve -tartás körülmé-
nyei, miután az országban
augusztustól életbe léptek a
2004-ben elfogadott, idevágó
törvény módosításai.

Jog és tiltás

A változtatások fõ célja
nyilvánvalóan az volt, hogy
visszafogják az országszerte
mindinkább elburjánzó fegy-
veres támadásokat. A módo-
sítások alkalmával sokat át-
vettek a lõszer- és fegyvervá-
sárlást, -eladást, -behozatalt
szabályozó közösségi nor-
mákból. A törvény így most
már kitér a fegyverek enge-
dély nélküli gyártására és
összeszerelésére is, ami ezen-
túl 2 és 8 év közötti börtönnel
büntethetõ. Új cikkely foglal-
kozik a fegyvertartási enge-
délyek érvényességi idejével

is, ennek értelmében az ok-
mányt ötéves idõszakra állít-
ják ki vagy újítják meg.

Jelentõs változásnak te-
kinthetõ a szabályozás, mi-
szerint a gázfegyverek azo-
nos besorolásba kerülnek az
önvédelmi gumilövedékes
fegyverekkel és légpuskákkal,
ily módon valamennyi meg-
vásárlásához és tartásához
engedély szükséges. 

Az illetékes hatóságok
ezentúl sokkal nagyobb
gonddal válogatják meg azo-
kat a személyeket is, akik
fegyvert vásárolhatnak, illet-
ve tarthatnak. A módosított
törvény megvonja a fegyver-
vásárlási és -tartási a jogot
mindazoktól a személyektõl,
akik botrányokozás, agresz-
szív cselekedetek miatt rend-
õrségi nyilvántartásban sze-
repelnek. Így semmiféle, en-
gedélyhez kötött fegyver nem
lehet azok birtokában, akik
ellen korábban bûnvádi ítélet
született, szándékosan elkö-

vetett bûncselekmény miatt.
Hasonlóan rendelkezik a tör-
vény immár azoknak az ese-
tében is, akiket az illetékes
hatóságok veszélyesnek talál-
nak a közrendre, a nemzet-
biztonságra, mások életére és
testi épségére nézve. Nem
tarthat fegyvert az sem, aki-
tõl az utóbbi két év során idõ-
legesen megvonták a fegyver-
vásárlás, -tartás és -viselés jo-
gát. A módosított jogszabály
megvonja a fegyvervásárlás
és -tartás jogát mindazoktól
is, akiktõl az utóbbi öt eszten-
dõ során, gondatlanságuk
miatt fegyvert loptak el, vagy
akik fegyver elvesztését jelen-
tették be. 

Engedélyek, 
kötelességek

A törvénymódosítások ér-
telmében felszámolják a
fegyver- és lõszerhitelesítõ or-
szágos hatóságot, megjelen-
nek viszont a meghatalma-
zott fegyverszakértõk által
végzett rendszeres ellenõrzé-
sek nyomán kiadott, a fegy-
ver mûszaki állapotát feltün-
tetõ szakbizonylatok. 

Az új rendszabály lehetõ-
vé teszi azt is, hogy a rendõr-
ség nyomon kövesse a meg-

hatalmazott gazdasági társa-
ságok által gyártott fegyve-
rek útját, a termelési folya-
matot, egészen a leszállítá-
sig. A fegyvergyártók kötele-
sek nyilvántartást vezetni
mind a halálosnak minõsí-
tett, mind pedig a nem élet-
veszélyes kategóriába tarto-
zó fegyverek elõállításáról,
összeszerelésérõl, módosítá-
sairól, kipróbálásáról, meg-
semmisítésérõl; a nyilvántar-
tásban szerepelniük kell a
fegyverek fõ alkotó elemei-
nek, de a selejtnek nyilvání-
tott fegyvereknek is. A gyár-
tónak pontosan rögzítenie
kell a fegyverekkel és lõsze-
rekkel kapcsolatos minden
mûveletet, a nyilvántartást
pedig köteles bemutatni az
ellenõrzésre jogosult szer-
veknek. A fegyverekkel és
fegyveralkatrészekkel, lõsze-
rekkel kapcsolatos mûvele-
tekkel foglalkozó személyzet
alkalmazásánál ki kell kérnie
a rendõrség jóváhagyását,
amire egyébként ugyancsak
szüksége van a fegyvergyár-
táshoz helyiségeinek engedé-
lyeztetéséhez is. Ezeknek
megfelelõ munkavédelmi
technológiával, elektronikus
riasztóberendezésekkel kell
rendelkezniük, összekötte-

tésben kell állniuk a szakosí-
tott riasztó és intervenciós
diszpécserekkel. 

Fontos korlátozás az új tör-
vényben az a cikkely is,
amely a személyi fegyverkivi-
telt lehetõvé tevõ útlevelek ki-
adására vonatkozik. Ennek
megfelelõen ugyanis ezentúl
az ilyen útlevél megszerzésé-
hez a kérelmezõnek szüksége
van a fegyverkivitel célorszá-
gának engedélyére is. 

Módosított kategóriák

Módosult a fegyverek be-
sorolása is. Ennek során
azok társadalmi veszélyessé-
gét tartották mindenekelõtt
szem elõtt. Így az újabb sza-
bályozások értelmében az A
kategóriába a tiltott fegyve-
rek és lõszerek tartoznak. A
B kategóriát az engedélyhez
kötött, halálosnak minõsülõ
fegyverek és lõszerek alkot-
ják. A C kategóriába az en-
gedélyezést igénylõ. Nem
életveszélyes, önvédelmi
fegyverek – a gumilövedékes
és légfegyverek, valamint a
gázpisztolyok. Ide kerültek
most már azok a légpuskák
is, amelyeknél a lövedék se-
bessége meghaladja a má-
sodpercenkénti 220 métert.

Ez a fajta fegyver eddig az A
kategóriába tartozott. A D
kategóriát a bejegyzést
igénylõ, nem halálos altató
fegyverek és íjak alkotják, vé-
gül az E kategóriába az élet-
veszélyt nem jelentõ olyan tí-
pusú fegyvereket sorolták be,
mint az air-soft és a paint-
ball.

Az illetékes hatóságok ab-
ban bíznak, hogy a módosí-
tások nyomán csökken az or-
szág területén elkövetett
fegyveres támadások száma.
Az idei statisztikák szerint az
elsõ öt hónapban 82 személyt
büntettek meg törvénytelen
fegyverhasználatért; az érin-
tettek közül csupán 14 ren-
delkezett fegyvertartási enge-
déllyel. Január és június kö-
zött több mint ezer, illegáli-
san tartott  fegyvert koboztak
el, hétszázzal többet, mint
2010-ben.

Tavaly egyébként kétezer
fegyvertartási engedélyt von-
tak vissza, ötszázzal keveseb-
bet, mint egy esztendõvel ko-
rábban. Az elmúlt évben
egyébként a hatóságok több
mint 13 ezer fegyvertartási
engedélyt bocsátottak ki, öt-
ezer ezek közül halálosnak
minõsülõ fegyverekre vonat-
kozott. 
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Fegyvertartás: fokozódó szigor

Gy. Z.

Az elõterjesztés szerint a
népszámlálók olyan ada-

tokat gyûjtenek majd, mint a
nem, a születési idõ, az ál-
lampolgárság, a nemzeti és
etnikai kisebbséghez tarto-
zás, a családi állapot, a je-
lenlegi és egy évvel korábbi
lakóhely, a születési hely, a
háztartások és családok ösz-
szetétele, az iskolai végzett-
ség, a gazdasági aktivitás, a
foglalkozás, a munkáltató,
illetve a lakáshasználat jog-
címe.

Már a Bibliában is

A cenzusok történelmében
a leghíresebbrõl a Bibliából is
értesülhetünk: ezt Jézus szü-
letésének esztendejében tar-
tották. József és a várandós
Mária azért kelt útra Názá-
retbõl, mert betlehemi illetõ-
ségûek voltak, és a császár
parancsa szerint a népszám-
lálás idõpontjában mindenki-
nek eredeti lakóhelyén kellett
tartózkodnia. (Ez a magyará-
zata tehát annak, hogy a ná-
záreti Jézus Betlehemben
született.)

Népszámlálási lázban ég
egész Európa. Fõleg a posták
és a hivatalnokok, akik már
most nem gyõzik a teendõi-

ket. Legalábbis Csehország-
ban, ahol elég nagy káosz
uralkodik körülötte. Nem is
beszélve arról, hogy a nép-
számlálási biztosok házról
házra való járásával a szem-
fülesebbek visszaélnek, és az
idilli látogatásukat egy kis
rablással kombinálják. Az
idei év azért kivételes,
mert egész Európában meg-
számolják az embereket.
Lesz népszámlálás az osztrá-
koknál, a horvátoknál, a dá-
noknál, valamint a Balkán ál-
lamaiban és az ukránoknál
is. Az Európai Parlament tör-
vénytervezete elõírja az unió
minden tagjának a cenzust.
Európán kívül idén számol-
nak Kanadában, Ausztráliá-
ban, Új-Zélandban, valamint
a Dél-Afrikai Köztársaság-
ban és Botswanában. A nép-
számlálási ciklust tekintve ta-
lán Ausztráliában tartanak a
leggyakrabban összeírást:
minden ötödik évben. Ez a
szokás lehet, hogy még a Pá-
pua Új-Guineán élt kannibál
törzsek felfedezése óta fenn-
áll. A népszámlálási kérdé-
sek és szokások nemzettõl és
földrésztõl függõen külön-
böznek. Japánban a munka-
pozíción kívül rákérdeznek a
ledolgozott órák számára is,
a cég nevére és beállítottságá-
ra (mármint szakirányára),

ahol dolgoznak. Tavaly Indi-
ában rekordmennyiségû (2,5
millió) népszámláló biztos
vett részt az akcióban. 

II. József rendelte el

Egyes országokban már le
is zajlott, másutt õsszel kerül
rá sor. Szlovákiában a májust
választották ki, egészen pon-
tosan május 21-ét mint esz-
mei idõpontot. Ez azt jelenti,
hogy bár a kérdõívek kitölté-
se – amely akár internetes
formában is megtörténhetett
– a valóságban több napot-
hetet is igénybe vett, de a má-
jus 21-i állapotot kellett rög-
zíteni. Azt írták össze, aki eb-
ben az idõpontban még, illet-
ve már élt, aki csak ezt köve-

tõen született, annak nem
rögzítették az adatait, aki
azonban a kérdõív kitöltéséig
elhalálozott, még bekerült az
összeírásba. Ez egyébként ál-
talános rendezõ szabály, azaz
minden országnak ehhez az
elvhez kell tartania magát. A
tíz év után Szlovákiában el-
végzett széles körû statiszti-
kai felmérés nemcsak az or-
szág területén élõ lakossággal
kapcsolatosan szolgált új
adatokkal, hanem a demog-
ráfiai, a kulturális, a mûvelt-
ségi, a szociális és a gazdasá-
gi helyzetrõl is képet nyújt.
Ugyancsak megvolt már Né-
metországban is az összeírás,
amely ráadásul történelmi-
nek számított abból a szem-
pontból, hogy az ország egy-

ségének helyreállítása óta ez
volt az elsõ alkalom.

Magyarországon az el-
sõ népszámlálást II. József
rendeletére 1784 és 1787 kö-
zött hajtották végre, a hivata-
los magyar népszámlálások
sorozata pedig 1869-ben in-
dult el, azóta nagyjából tíz-
esztendõnként tartanak ösz-
szeírást. Az idén október 1.
és 16. között kerül rá sor.

Számlálóbiztosokat 
keresnek

Romániában, egészen
pontosan Erdélyben több
ezer magyar kérdezõbiztost
keresnek. A toborzást az
RMDSZ hirdette meg. Ko-
vács Péter, a párt fõtitkára je-

lentette be, hogy augusztus 1-
jétõl el is kezdõdött a számlá-
lóbiztosok toborzása. A jog-
szabályok szerint a helyi nép-
számlálási bizottságok tobo-
rozzák és választják ki a
számlálóbiztosokat, akik el-
sõsorban a polgármesteri hi-
vatalokban dolgozó közalkal-
mazottak, illetve a pedagógu-
sok közül kerülnek ki. Abban
az esetben, ha az elõbbiek
nem lesznek elegen, akkor
nyugdíjasokat vagy diákokat
is fölvesznek majd. Kovács
Péter hangsúlyozta, hogy az
érdeklõdõknek a polgármes-
teri hivatalokban kell jelent-
kezniük, és közölte, hogy a
www.nepszamlalas.ro honla-
pon elérhetõk azok a román
nyelvû ûrlapok, amelyeket a
jelentkezõknek kitöltve kell
leadniuk a polgármesteri hi-
vatalokban, ez elengedhetet-
len ahhoz, hogy valaki
számlálóbiztos legyen. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
a honlapon található ûrlap-
ok csak irányadónak számí-
tanak, ugyanis elképzelhetõ,
hogy helyi szinten részben
módosított változatokat
használnak. A fõtitkár a ro-
mániai magyar pedagógu-
sok segítségét kérte, hogy
minél többen jelentkezzenek
számlálóbiztosnak. A romá-
niai magyarság alapvetõ ér-
deke ugyanis, hogy a ma-
gyarok mind nagyobb szám-
ban vállalják nemzeti identi-
tásukat, és ezt kinyilvánítsák
a népszámláláson. A szám-
lálóbiztosok napi bruttó 50
lejes juttatásban részesülnek.
Erdélyben egyébként októ-
ber 22. és 31. között tartják
meg a cenzust. 

Európa népszámlálási lázban ég
Ez az esztendõ a népszámlálás éve 

az Európai Unió tagállamaiban: az 

Európai Parlament és az Európai 

Tanács ezt 2008-ban rendeletben írta

elõ. A lakosságé mellett a lakások 

számát is összeírják a kérdezõbiztosok.

Amolyan vadnyugati légkör kezd 
kialakulni Romániában, ahol szinte
mindennapossá váltak az utcai 
lövöldözések, fegyveres leszámolások
és rablások.



Olykor az embert a döbbenet készteti írás-
ra. Lehetséges ez? A demokratikus világ-
ban? Uniós tagországban, amely megsíny-
lette mind a fasizmust, mind a kommuniz-
must, súlyos árakat fizetve? 
Lehetséges ma az ölés apológiája Magyar-
országon? Legyenek erõsek, kedves becsü-
letben felnõtt-megöregedett olvasóink: le-
hetséges. 
Bár a rosszullét környékez, le kell írnom,
idéznem kell. A forrás az atv.hu-n olvasha-
tó tudósítás. Címösszeállítása: „Vona szö-
vetségese: Mi majd le merünk lõni egy ro-
hadt, tetves zsidót? A Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom által az idén 11. al-
kalommal megrendezett Magyar Sziget

fesztiválon a gerilla hadvise-
lésrõl tartott elõadást
Tyirityán Zsolt, a Betyárse-
reg vezetõje és Dér Zsolt, a

Betyársereg tagja.”
Tyirityán - aki elmondása
szerint „viszonylag hosszú
idõt” töltött börtönben – úgy
vélte, hogy az ember akkor
tud hatékonyan harcolni,

„ha életben és gondol-

kodásban egybe van rakva, tehát nincsenek ben-
ne kételyek: akkor tud valóban ölni”. Tyirityán
szerint a Betyárseregbe vágyó fiataloknak elõször
is le kell számolniuk magukban a fogyasztói tár-
sadalom okozta lustasággal, hedonizmussal, fe-
gyelmezetlenséggel és egoizmussal, majd ha ez si-
került, megnyílik az esélye,
hogy „szabadságharcos vagy
önfeláldozó mártír” váljon be-
lõlük. Tyirityán ezt követõen
azt mondta, hogy el kell jutni
oda, hogy „egy gépkarabély-
nak az elsütõ billentyûjét va-
laki meg tudja húzni, esetleg
akkor, hogyha egy másabb bõrszint lát”. A Be-
tyársereg vezetõje szerint a fajok háborúja zajlik,
ezért el kell jutniuk egy szintre: „arra, hogy újra
agresszívvá, erõszakosakká, szikárakká, mohók-
ká, szinte fenevadakká váljunk”.Ugyanis, tette
hozzá Tyirityán, saját értékeink megvédése más-
képp nem fog mûködni. „Mikor az izraeliek ide
fognak jönni Merkava harckocsikkal vagy Lopa-
kodó bombázókkal, bennük meglesz az a morális
kérdés, hogy lakóházat szétlõjön?” – tette fel a
kérdést a Betyársereg-vezetõ, majd a választ is
megadta: „Biztos vagyok benne, hogy nem! És
bennünk lesz-e annyi, hogy le merjünk lõni egy

rohadt, tetves zsidót?” – tette fel az újabb kér-
dést, mire a közönség soraiból többen azt kiabál-
ták, hogy „lesz”, majd kitört a taps. Az elõadás
végén a jelenlévõk kérdéseket tettek fel az elõ-
adóknak. Az egyik érdeklõdõ arra volt kíváncsi,
„hogyan tudjuk kikapcsolni magunkban azt,

hogy ne ölj?!” Tyirityán egy
kérdéssel válaszolt: „Ha eset-
leg, ott feküdne édesanyád
vérbe fagyva, és egy mocskos
cigány szurkálná belé a kést,
szerinted te hallgatnál arra a
parancsra, hogy ne ölj?”.
Elnézést a hosszú idézé-

sért, de saját szavaimmal ezt képtelen let-
tem volna leírni. Értelmezni sincs sok
amit. Izraeli tankok Budapest utcáin, vér-
be fagyott anyát késsel szurkáló cigány...
ez egy józan elme számára sok. 
De az ölés ezeknél az eszementeknél
nem csak ilyen helyzetekre szól – a „fel-
készülés” nem ilyen helyzetekre történik!
Hanem esetleg kiprovokált alkalmakra.
Hiszen az egész hagymázas, primitív
indoktrináció az ölésrõl – amelyben nem
nehéz felfedezni a rokon vonásokat az
oslói rém szélsõséges fajgyûlölõ „szemlé-

letével” – vajon nem a hallgatóság, a né-
zõsereg felkészítését szolgálja? Amely
máris sikeresnek mondható, hiszen – „ki-
tört a taps”! 
Istenem, milyen jó volt a mi Magyarorszá-
gunk: a jólét és a kultúra, a jog és a ráció,
a szervezettség és a szabadság egész vilá-
gon megbecsült hona! A sok rosszal együtt
mennyire vállalható, becsülhetõ, védhetõ,
szerethetõ volt. Most keserûen kell lát-
nunk, hogy ebbõl egyik sem. 
Milyen ország ez? Mit tettek vele? Egy
ilyen hazának, ahol így lehet büntetlenül
beszélni és – reális a veszély – talán csele-
kedni is, lesznek az állampolgárai a mi
nyitott szívû, a türelmesség tiszteletében
nevelt fiataljaink? Vagy õket is megfertõzi
a tömény gyûlölet? 
... Egykori cimborától kérdezem, akivel az
átkosban még „egy gyékényen árultunk”,
jóideje magyar állampolgár: hogyan képes
elviselni a mindennapos politikai rémál-
mot, nem látja, hova vezet mindez? Azt
mondja, õt ezek a dolgok nem érdeklik
(valamikor nagyon is érdekelte a politika),
úgy érzi, most jó magyarnak lenni. Csak-
ugyan? És embernek? 

A sikertõl vagy balsikertõl függetlenül, pusztán a mûben való teljes
kielégültség hatását csak a rég halott mûvész élete teheti.
Az utókorra büszkén fellebbezõk, Stendhal, Nietzsche, Manet stb. –
amíg éltek, bizony szerencsétlen, helyüket sehol sem lelõ emberek
voltak, akik gyerekesen, azaz mûvészien örültek a legkisebb elismerõ
szónak. Milyen szomorú látvány a beteg Manet, aki halála elõtt egy
évvel kis érmét jár ki maga számára, s azt még meg is köszöni a kits-
festõ zsüritagoknak. Nietzsche pedig, aki megtiltotta, hogy könyveit
ismertetés céljából szerteküldjék, izgatottan bizalmatlanul, felhor-
zsolt lélekkel lesi a róla szóló kritikákat.
Amily szánalmasak a megnyomorított hiúság játékai, oly szép a nyílt
homlokú, egészségesen kifejlett és erélyesen cselekvõ önérzet. A te-
hetség és az érvényesülési ügyesség nem zárják ki egymást. Az élhe-
tetlenség gõgjét csak az esztéta-meddõk kiáltották ki mûvésziesség-
nek. Mintha nem volnának élhetetlen kontárok is?! A mûvész önma-
gáért küzdõ hadjáratában, sõt önmaga felkínálásában is, több artisz-
tikumot, mert több életet látok, mint az elefántcsonttoronyba (mely
rendesen csak papírvár) zárkózó elkülönülésben.
Balzac, a mai mûvész elsõ típusa tanít rá, hogy a modern mûvész-
nek jogában áll érvényesülési harcát oly eréllyel megharcolni, mint a
politikusnak vagy üzletembernek. Minél kevesebb engedményre haj-
landó, annál keményebb harcot kell kiállnia. Ily küzdelmek idõnként
csoportokba egyesítik a mûvészeket – valóságos érdekkörök, pártok
alakulnak ki. 

Hatvany Lajos: Irodalompolitika, Nyugat, 1911, 15 szám 

Hogy lehet ott élni?
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Mondjuk, egy csoportosulásnak ilyesféle tervei van-
nak közvetlen régiójuk, országuk sorsát illetõen: sejt-
szintû sokktámadások, szabotázsakciók; hálózatszin-
tû csapások, felfegyverzett milíciák; államcsíny, és a
harc exportálása a szomszédos országokba. Klasszi-
kus eljárás, bevett módszerekkel felgöngyölíthetõ. 
De mi a helyzet a magányos farkasokkal, nehéz
vagy könnyû õket kiszûrni mielõtt még végrehajtják
tetteiket? Is-is. A magányos merénylõ könnyed elcsí-
pése ellen szól, hogy teljesen függetlenül dolgozik, s
bár ideológiailag egy adott csoportosuláshoz tartoz-
hat (ha nem alapfokon antiszociális õrült az illetõ,
de ez külön kategória), érzelmi, értelmi hovatartozá-
sa alapján, konkrét tagság nélkül, követhetetlen. Mi-
vel csoportfüggetlen, nem kell alkalmazkodnia a
megbízók terveihez, idõbeosztásához, így kedve sze-
rinti lassúsággal (akár évekig) építi terrorakcióját, s
az „alacsonyan röpülõ” merénylõket nem fogja a
biztonságiak radarja. 
A jelenlegi elhárító-divat szerint leginkább az etnikai
alapú csoportokat figyelik (például a muszlimokat),
így a magányos akcióhõs jól operálhat, ha elkevere-
dik egy nem azonos etnikai közegbe. Amikor a
szervek sok arabra figyelnek, kit érdekel egy õsho-
nos szõke „árja”? Vége a dicsõ kágébés idõknek,
amikor ha Nyevszkij proszpekten egy doboz
Kazbek-cigarettát valaki nem bennszülött könnyed-
jártassággal nyitott fel, azonnal elvitték kissé eltûn-
ni. A terror-egykéket nem köti szervezeti bejelent-
kezési kötelezettség, nem kell pokolgépszerelõ to-
vábbképzésre, kificamított Korán magyarázatra,
vagy Uzi-tagdíj befizetésre hetente bejárjanak egy
központba. Földrajzi sehova sem tartozásuk és
mindenütt ottlétük, nem utolsó sorban az uniós ha-
tárok figyelmetlen áteresztõképessége szintén ne-
hézzé teszi kiszûrésüket.
Hol lehet mégis elkapni õket? Mondjuk amikor be-
vásárolnak a szükséges fegyverekbõl, hisz meg lehet
tõlük kérdezni (nem Amerikában, hisz ott lassan a
McDonalds überszendvics mellé is adnak Charlton
Heston-akciós nemzetvédelmi gépkarabélyt), hogy
minek a panelba az ágyú, vagy éppen a hegynyi am-
mónium-nitrát alapú mûtrágya. 
A fent említett elvegyülés egy ellentétes etnikai cso-
portban is balul üthet ki, de egy feltétellel: a nem

odaillõ, oxigénszõke merénylõ gyanú-
san sokszor és sokat tartózkodjon egy

adott helyen, videózzon, fotózzon
miközben a helyszín megfigyelését

végzi. Ennyi „talán” mellett biztos,
hogy Európa-erõd a saját háztáján is

seperhet, s el kell tekinteni attól a
klisétõl, hogy minden, ami arab
gyökerû, kötelezõen bombát vi-
rágzik.
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Az egyik érdeklõdõ arra
volt kíváncsi, „hogyan
tudjuk kikapcsolni 
magunkban azt, 
hogy ne ölj?!”

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ellenséget mindig félre kell vezetni, a széles
körû közvéleményt is félre lehet vezetni néha a
saját érdekében, a szövetségest azonban sosem

szabad becsapni.” Winston Churchill

Definíció

Egy kis érme

Eset után 
profilozás

A nap címe. Patriciu: A kormány tagjai-
nak nem kellene elbódulniuk a számoktól,
amelyek azt mondják, hogy jobban állunk,
mint mások, Adevãrul

Magyarázat. Bár lehet, hogy nem lesz mi-
niszterelnök (ahogyan pletykálták),
Patriciunak helyén van az esze. Szerinte
bár globális összefüggésben a bukaresti
tõzsde (alakulása) jelentéktelen, jelzi, hogy
a kormánynak meg kell hozni bizonyos
döntéseket. Az elsõ az lenne, hogy Romá-
nia mihamarabb bejelenti: számára már
nem prioritás bekerülni az euróövezetbe,
és programot indít a fogyasztás és a beru-
házások meghitelezésére. Mindenesetre
azzal egyetértünk, hogy a kormánynak és
a Nemzeti Banknak nem kell megnyugod-
nia a makrogazdasági adatok láttán, ame-
lyek azt mutatják, hogy másoknál jobban
állunk. Ugyanis másoknál egyszersmind
sokkal érzékenyebbek és sebezhetõbbek
vagyunk. 

Drága dac. Adrian Nãstase szerint (Azi) a
román állam csak 2,5 milliárd eurót, nem
pedig hat milliárdot fizetett volna (a
Bechtel cégnek) az erdélyi autópályáért, ha
Traian Bãsescu és a 2004 után egymást
váltó kormányok nem állították volna le a
szerzõdést. Elhiggyük? Ne higgyük?
Elhisszük. Emlékszünk a hangulatra, amit
az szabott meg, hogy elnökké választása-
kor Traian Bãsescu a politikai ellenfeleinek
karóbahúzást ígért. Persze, a korrupció mi-
att – de akkor mi jár most neki és pere-
puttyának?! 

Szerencse. A România liberã ötvenezerre
becsüli a svájci frank román devizahitele-
seinek számát. Ha jól emlékszünk, Ma-
gyarországon a számuk háromszázezer.
Hiába, a románok mindig szerencsésebbek
voltak! 

Ostoba reflex. Megint megvásároltuk az
Academia Caþavencut, és megint bosszanko-
dunk, hogy mennyire elõvigyázatlanok
tudtunk lenni. Ezek a márkanévbe beköl-
tözött szemérmetlen kakukkfiókák a világ
legszellemtelenebb szerzõi, szerkesztõi, ka-
rikaturistái. A laposság csimborasszója!
Idén biztosan még a régi elõfizetések foly-
tán jár, két és fél lejért ez a szar. 

Ady András



Kovács Zsolt

A vártnál nagyobb sike-
re van a hét elején elindí-

tott sepsiszentgyörgyi  kö-
zösségi kártya akciónak.
„Három nap alatt kétezer
törzsvásárlói kártyát igé-
nyeltek a háromszéki me-
gyeszékhely lakói, így gya-
korlatilag elfogyott a Há-
romszéki Közösségi Alapít-
vány által megrendelt kár-
tyamennyiség” – tájékoztat-
ta lapunkat Bereczki Kinga.
A kezdeményezõ alapít-
vány igazgatója hozzátette:
örvendenek a közösségi ak-
ció óriási sikerének, amely
számukra is meglepetés
volt, hiszen Székelyudvar-
hely hasonló projektjében
két év alatt regisztráltak há-
romezren. 

Bereczki Kinga méltatta
az alapítvány önkénteseit, il-
letve a résztvevõ üzletláncok
alkalmazottait, akik a beve-
zetõ szakaszban reggeltõl es-

tig „állták a sarat", tájékoz-
tatták a vásárlókat és segítet-
tek a kártyák igénylésében.
A Háromszéki Közösségi
Alapítvány igazgatója türel-
met kért az érdeklõdõ lakos-
ságtól amíg az Amerikából
rendelt új kártyák megérkez-
nek – ezek várhatóan szep-
tembertõl lesznek újra kap-
hatóak a Bertis és Merkúr
üzletekben. 

Mint arról beszámoltunk
a „közösségi kártya” hasz-
nálatával minden vásárlás a
közösség érdekében végzett
jócselekedetté válik. A kon-
cepció gyakorlatilag egy
törzsvásárlói kártyát fed,
amelynek használatakor a
vásárló egyszázalékos ked-
vezményt kap a megvásárolt
termékek értékébõl. A be-
folyt összeget a partnerüzle-
tek megduplázzák, az így az
alapítvány számlájára kerü-
lõ összegbõl pedig különbö-
zõ közösségi programokat
finanszíroznak. 

Röviden

ÚMSZ

A két nappal ezelõtti pá-
nik valamelyest mérsék-

lõdött a világ pénzpiacain,
de nyugalom és bizalom he-
lyett a bizonytalanság vette
át a dominanciát a befekte-
tõk köreiben. Bár a tegnapi
nap jól indult – folytatódni
látszott a kedden kezdõdött
pozitív kiigazítás az olcsó
részvények növekvõ vonze-
reje miatt – a kereskedésre
újra rányomta bélyegét az
európai adósságválság és
elõtérbe kerültek a növeke-
dési félelmek is. Kezdetben
a jó hangulatot támogatta,
hogy az amerikai Fed eddig
példátlan módon, további
legkevesebb két évre elõre
megígérte a 2008 decembe-
re óta legalacsonyabb, 0,0–
0,25 százalékos alap-kamat-
sáv megtartását, amelyet
egyéb gazdaságösztönzõ in-
tézkedésekkel is „megtol-
dott”.

Késõbb azonban az ideges
piacokat elfogta a hisztéria
arra a manipulációkra, hogy
a Fed döntése tulajdonkép-
pen burkolt figyelmeztetés a
gazdaságra váró újabb prob-
lémákról, amelyeket a Fed
már ismer, ám a befektetõk
még nem.

Párizson a világ szeme

A félelemre további olajat
öntöttek a pletykák, misze-
rint a Standard&Poor’s le-
minõsítené Franciaorszá-
got. Habár a befektetési ház
szakértõje a Reuters szerint
piacnyugtató üzenetben kö-
zölte, hogy megmarad Fran-
ciaország AAA-besorolása,
stabil kilátással, a befekte-
tõk büntették a francia
pénzintézetek kötvényeit –
elsõsorban amiatt, hogy
portfoliójukban 350 milliárd
eurót az olasz államadósság
tesz ki. A Société Générale
értékpapírjai 16 százalék-
kal, a BNP Paribasé 13,2

százalékkal estek, a Crédit
Agricole 11,8 százalékot, az
európai bankok átlagosan
6,5 százalékot veszítettek. A
franciaországi fejlemények
a New York-i börzén is há-
rom százalékos zuhanást
produkáltak már nyitáskor,
a londoni értéktõzsde 3,05
százalékos, a frankfurti 5,13
százalékos, a varsói pedig
6,53 százalékos romlással
zárt. 

Csak a frank stabil

A bizonytalanságot jól
tükrözi a svájci frank újabb
erõsödése, amely ellen ma-
ga a svájci jegybank is szin-
te teljesen tehetetlen. Romá-

niában az alpesi valuta
újabb rekordot döntött, mi-
után két napja átszakította a
lélektani négylejes határt: a
Román Nemzeti Bank által
megszabott árfolyam tegnap
4,0865 lej volt, 6,44 banival
drágább, mint kedden.

Mindazonáltal erõsebb-
nek bizonyult az euró, mint
kedden, amikor 1,0080-as
árfolyamon újabb történel-
mi mélypontot ért el a svájci
frankkal szemben. Tegnap
1,0520–1,0264 frank között
alakult az átváltás, amely
tulajdonképpen a dollárnak
köszönhetõ, miután az a
Fed döntése után nagyot zu-
hant az alpesi fizetõeszköz-
zel szemben.

„Az uniós politika nem
tud már sokat segíteni a
gazdasági helyzet javításán.
Ha meg is egyeznek egy-
mással a politikusok, az
nem nyugtatja meg a hitel-
minõsítõket” – mondta az
InfoRádiónak Rácz Margit,
a Magyar Tudományos
Akadémia Világgazdasági
Kutatóintézetének kutatási
igazgatója. A szakértõ el-
képzelhetõnek tartja, hogy
kialakul az eurózónának
egy magja, amelyben radi-
kális mélyülés veszi kezde-
tét és akár közös pénzügy-
minisztérium is létrejöhet.
„Ebben az esetben a közös
fizetõeszköz megerõsödne”
– vélekedett Rácz.

Világszerte „lehúzta” a tõzsdéket a hír, hogy Franciaország is elveszítheti AAA-hitelminõsítõi besorolását

Csökkent az infláció

Júliusban öt százalék alá,
4,85 százalékra csökkent Ro-
mániában az éves infláció –
derült ki tegnap az Országos
Statisztikai Intézet adataiból.
Havi szinten 0,35 százalék-
kal csökkentek az árak –
ezen belül az élelmiszerek 2
százalékkal lettek olcsóbbak,
ám egy százalékkal drágul-
tak a szolgáltatások, vala-
mint 0,44 százalékkal a nem
élelmiszeripari termékek is. 

Nõtt a Petrom-profit

Az idei második negyedév-
ben 26 százalékkal növeke-
dett az OMV Petrom cég
nyeresége az egy évvel ko-
rábbi szinthez viszonyítva,
ami 903 millió lejes profitot
jelent. Így az ország vezetõ
olaj és gázipari cégének fél-
éves nyeresége 1,77 milliárd
lejre növekedett. Mariana
Gheorge, a vállalat elnöke
szerint a profitnövekedés-
hez a kõolaj kedvezõ ára já-
rult hozzá. A Petrom rész-
vényei különben a tõzsdén
is többet érnek tavalyhoz
képest: átlagban 2,5 száza-
lékkal növekedtek a máso-
dik negyedévben.

Veszített az E.ON

A német kormány atom-
energia-leépítõ intézkedései
miatt az idei elsõ félévben
71 százalékkal esett vissza
az E.ON energiaszolgáltató
vállalat nettó profitja – írta
a Mediafax. Az elszenvedett
veszteségek miatt a cég 11
ezer dolgozójának elbocsá-
tását, illetve az osztalékok
csökkentését helyezte kilá-
tásba.

Adócsalási ellenreklám

Nagyszabású reklám- és saj-
tókampányt indítottak
Olaszországban az adócsa-
lók ellen, amellyel az adóhi-
vatal a potenciális törvény-
szegõk lelkiismeretére
igyekszik hatni. 

HIRDETÉS
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Közösségi „kártyások”

Tébécsökkentés 

elodázva
Hírösszefoglaló

A kormány meghatáro-
zatlan idõre elhalasztotta

a munkáltatók társadalom-
biztosítási járulékának csök-
kentését – közölte tegnap
Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter (képünkön). A
tárcavezetõ elmondta: „opti-
mális pillanatra” halasztotta
a kormány ennek a tervezett
intézkedésnek az elfogadá-
sát, a jelenlegi gazdasági
helyzet ugyanis nem teszi le-
hetõvé a járulék csökkenté-
sét. A kabinet szerdán fogad-
ta el a 2014-ig szóló adó- és
költségvetési stratégiát,
amelyben a miniszter szerint
a Nemzetközi Valutaalappal
közösen meghozott intézke-
dések szerepelnek. A most
elfogadott dokumentum sze-
rint a kormány 2012-ben az
állami szektorban dolgozók
személyi kiadásaira a bruttó
hazai termék (GDP) 7,2 szá-
zalékát költi, amelyet 2014-
ig folyamatosan 6,79 száza-
lékra csökkent. A költségve-
tési hiánycélt 2012-ben
GDP-arányosan 3 százalék-
ra tûzték ki, 2013-ban 2,5
százalékos deficittel számol-
nak, 2014-ben pedig 2,2 szá-
zalékkal. Traian Bãsescu ro-
mán államfõ egy nappal ko-
rábban a kormány több tag-
jával és a központi bank ille-
tékeseivel a nemzetközi
pénzügyi folyamatok kap-
csán tartott tanácskozást kö-
vetõen felelõsségre intette a
román pártokat, hogy ne
ígérjenek béremelést a közal-
kalmazottaknak, hiszen Ro-
mánia makrogazdasági
egyensúlya is törékeny és a
nemzetközi gazdaság hely-
zete is óvatosságra int. 

Mélyrepülõ pénzpiacok

A svájci frank árfolyamának erõsödésére
válaszul az OTP Bank Románia egy sor
rendkívüli intézkedéssel sietett az ebben a
pénznemben eladósodott ügyfelek segítsé-
gére amíg a pénzpiaci helyzet újra stabili-
zálódik. A pénzintézetnél lehetõség nyílik

arra, hogy a korábban felvett frankhitelek
törlesztését két évig felfüggesszék, és csak a
kamatokat kelljen fizetni. Egy másik opció
a kamattörlesztés egyszázalékos csökkenté-
se, amelyet hat hónapig vehetnek igénybe a
kliensek. 

Frankhitel: rendkívüli intézkedés az OTP-nél
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ÚMSZ-összeállítás

Nem panaszkodhatnak
hátrányos megkülönböz-

tetésre a Communitas Alapít-
vány részérõl az RMDSZ-
szel szemben álló politikai
szervezetek: az Erdélyi Ma-
gyar Ifjak (EMI) által szerve-
zett hagyományos nyári tá-
bor az RMDSZ-es elnök által
vezetett Hargita Megyei Ta-
nács és az RMDSZ által ala-
pított Communitas Alapít-
vány anyagi támogatását is
élvezi. Borboly Csaba Hargi-
ta megyei tanácselnök már
harmadik éve mecénása a
magyarországi és erdélyi ma-
gyar szélsõjobb „színe-javát”
felvonultató rendezvénynek,
premiernek számít viszont a
Communitas megjelenése a
programsorozat kiemelt tá-
mogatói között. Ami a mé-
diapartnereket illeti, a kép
igencsak „tarka”: a Krónika
és a Háromszék erdélyi lapok
mellett ott vannak olyan szél-
sõjobboldali magyarországi
sajtóorgánumok, mint a
Kurucinfó portál és a Jobbikos
politikusok által tulajdonolt
Barikád hetilap.

A Magasbükk szomszéd-
ságában zajló EMI-tábor el-

sõsorban a magyarországi
szélsõjobboldali párt, a Job-
bik politikusainak biztosít ki-
emelt szerepet. Szombaton
elõadást tart Vona Gábor, a
Jobbik elnöke és Szávay Ist-
ván, a párt nemzetpolitikai
kabinetvezetõje. A következõ
napokban felszólalnak a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP), a
Székely Nemzeti Tanács
(SZNT), illetve az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) képviselõi is. Az
RMDSZ-t a jövõ évi önkor-
mányzati választásokról szó-
ló beszélgetésen Csegzi Sán-
dor, Marosvásárhely alpol-
gármestere képviseli.  

„Természetes” 
támogatás

Az Erdélyi Magyar Ifjak
táborában évek óta helyet
kapnak a szélsõséges politi-
kai eszmék és jelképek, ta-
valy felsorakoztak a Magyar
Gárda tagjai is. Bár a szerve-
zõk több koncertet is meghir-
dettek a vasárnap estig tartó
rendezvénysorozaton – töb-
bek között olyan szélsõjobb-
oldaliként ismert együttesek
is fellépnek, mint a Hun-
garica és Kárpátia –, az idei

EMI-tábor sem elsõsorban
kulturális rendezvénysoro-
zat. Túlsúlyban vannak
ugyanis a politikai jellegû
rendezvények, pártpolitikai
propaganda folyik a Gyilkos-
tó felé vezetõ út mentén levõ
táborhelyszínen. 

Borboly Csaba tanácsel-
nök a Hargita megyei önkor-
mányzat által nyújtott támo-
gatást tavaly azzal indokolta,
hogy a tanács a térségben
élõk „kulturális és közösségi
igényeit” finanszírozza, ideo-

lógiai megszorítások nélkül.
A Communitas Alapítvány
ifjúsági szaktestületének el-
nökét, Bodor Lászlót tegnap
arról kérdeztük, miért támo-
gatta a Communitas a szélsõ-
jobboldali politikusoknak he-
lyet adó rendezvényt? Bodor
azzal indokolta az egyébként
csekély összegû, 1000 lejes
támogatást, hogy „az EMI
ifjúsági szervezet, és mint
ilyen nyújtott be és nyert pá-
lyázatot”. A radikális meg-
nyilatkozásairól ismert Erdé-
lyi Magyar Ifjak egyébként
tagja az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórumnak
(EMEF), amely az RMDSZ
és az ellenlábas erdélyi ma-
gyar politikai szervezetek kö-
zötti egyeztetés fórumaként
jött létre, és amelynek kereté-
ben a rivális szervezetek az
RMDSZ által alapított
Communitas Alapítvány ál-
tal megítélt támogatásokból
követeltek maguknak részt.

MIÉRT: 
ha megdobnak kõvel, 
dobj vissza kenyérrel

Az EMEF ugyan nem ülé-
sezett az utóbbi egy év során,
az EMI ennek ellenére elérte,

hogy idéntõl a Communitas
támogassa rendezvényeit,
mégha szélsõséges eszmék
hirdetését is szolgálják. Bo-
dor László egyébként – aki
„természetesnek” nevezte a
támogatást – kérdésünkre el-
ismerte, hogy nem ismeri a
Gyergyószentmiklós melletti
EMI-tábor pontos program-
ját, és azt állította, hogy nem
tudott Vona Gábor Jobbik-el-
nök ottani fellépésérõl. A
Communitas ifjúsági szaktes-
tületének elnöke csupán any-
nyit fûzött hozzá felvetésünk-
höz, hogy a Communitas
Alapítvány ellenõrzi: a pá-
lyázati kiírásnak megfelelõen
valósult-e meg a program, és
ez az EMI-tábor idei rendez-
vényeire is érvényes. 

Az Erdélyi Magyar Ifjak
táborának egyik fõtámogató-
ja a magyarországi Bethlen
Gábor Alap, amely 1,8 millió
forintot szánt erre a célra.
Ugyanaz a Bethlen-alap el-
utasította egyébként a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet (MI-
ÉRT) által július elején
Marosfõn szervezett EU-
tábor támogatását. A MI-
ÉRT elnöke és az EU-tábor
alapítója nem más, mint Bo-
dor László. 

Egy fedél alatt a Jobbikkal
Borboly és a Communitas is támogatja a Vona Gábort és gárdásokat felvonultató EMI-tábort 

Sipos M. Zoltán

„Mit érdemel az a bol-
gár kamionsofõr, aki a

járdán gázolt el egy gyalo-
gost?”, „Mit látott az a fiatal
fiú, aki mellett a zebrán gá-
zoltak el egy gyereket?” –
ehhez hasonló sokkoló tör-
ténetekkel szemlélteti hon-
lapján a hazai Balesetkáro-
sultak Egyesülete, milyen a
romániai közlekedési mo-
rál. A civil szervezet kezde-
ményezésére tegnap orszá-
gos demonstrációt tartottak
rossz baleseti statisztikák el-
len és az áldozatokkal való
szolidaritás jegyében: fehér
karszalagot kötöttek a rend-
õrök és Balesetkárosultak
Egyesülete felhívásához
csatlakozó autósok

Célkeresztben 
a gyalogosok, 
kerékpárosok

A szervezet által közzétett
dokumentumok szerint sem
a jogszabályok, sem a közle-
kedésben résztvevõk hozzá-
állása nem teszi lehetõvé,
hogy biztonságosak legye-
nek a hazai közutak. „Nem
igaz, hogy nem lehet javu-
lásról beszélni, mert amióta
szigorodtak a közlekedési
szabályok, azóta mérhetõen
kevesebb a baleset. Ez azon-
ban nem elég, még mindig
további szigorításokra lenne
szükség a jogszabályok te-
rén, és pontosabb, hatéko-
nyabb ellenõrzésre van
szükség a közutakon is. Ma
gyakorlatilag a mázlin mú-
lik, ha lemeszel a rendõr” –
nyilatkozta lapunknak Sil-

via Brumaru, Balesetkáro-
sultak Egyesületének buka-
resti aktivistája, aki szerint
leginkább a gyalogosok és a
kerékpárosok vannak ve-
szélyben. 

Marosvásárhelyen a biz-
tonságos közlekedésért szer-
vezett országos akció elsõ-
sorban nem az autósokat,
hanem a kerékpárosokat
mozgatta meg. „Nagyon
sok ígéret volt ebben a vá-
rosban a kerékpáros közle-
kedés ésszerûsítésére, de a

gyakorlatban alig történt va-
lami. A belvárosban, sõt a
külváros jelentõs részében
sincs kerékpárút kialakítva,
ahol van ilyen nyomvonal,
az szinte használhatatlan.
Jellemzõ, hogy a Marosvá-
sárhelytõl Nyárádszereda
felé vezetõ úton külön sávot
építettek, de a szintkülönb-
ségek, a rossz átkötések mi-
att szinte használhatatlan” –
nyilatkozta a 23 éves Péter
Botond, aki biciklis baráti
társaságával azt fontolgatja:

hamarosan demonstrálni
hívja a városban kerekezõ-
ket. A civilek úgy vélik: ma
életveszélyben van az, aki
nyeregbe pattan.

Nincs türelmi zóna

Ezt a vélekedést  erõsítette
meg tegnap a marosvásárhe-
lyi Tudor negyedben poszto-
ló rendõr. „Mi rendszeresen
ellenõrizzük a városba beér-
kezõ forgalmat, és jellemzõ
az, hogy fõleg a messzirõl ér-

kezõ, terepismerettel nem
rendelkezõ autósok követik
el a legtöbb kihágást. Úgy
gondolják, hogy a város szé-
lén még türelmi zónában
vannak, nem figyel rájuk sen-
ki, ezért megengedhetik ma-
guknak a gyorshajtást, a sza-
bálytalanságot” – nyilatkozta
lapunknak a járõr, aki maga
is csatlakozott a fehérszala-
gos demonstrációhoz. Mint
mondta, közvetlen hozzátar-
tozóját ütötte el nemrégiben
egy autó a zebrán. „Maros-
vásárhelyen a parkoló autók
miatt történik nagyon sok
baleset, a gépjármûvek nem
tartják be a biztonsági távol-
ságra vonatkozó elõírást, és
takarják a járdáról úttestre le-
lépõket. A gyalogosok pedig
úgy érzik, biztonságban van-
nak” – mondta a rendõr. Ma-
gyarázata szerint vannak
úgynevezett „halálzónák”,
például a Pandúrok
sétányán, ahol majdhogy-
nem napi rendszerességgel
történnek balesetek.  

Kolozsváron is csatlakoz-
tak az országos szolidaritási
akcióhoz, mert ebben a ré-
gióban a hazai átlagnál ma-
gasabb a balesetek száma.
„A szokásosnál több rend-
õrt vezényeltek ki a baleset-
mentes napon Kolozsvár és
a megye forgalmasabb út-
szakaszaira. A járõrök nem
csak ellenõriznek, de figyel-
meztetik is az autósokat a
megelõzés és a fokozott fi-
gyelem fontosságára” – nyi-
latkozta megkeresésünkre
Brehariu Bruja Alma Livia,
szóvivõ, aki hozzá tette, az
elmúlt hónapok megszorító
intézkedéseinek köszönhe-

tõen csökkent a térségben a
balesetek száma. Az év elsõ
felében összesen 318 súlyos
közúti balesetnél helyszínel-
tek a rendõrök, vagyis ta-
valyhoz képest 65 esettel ke-
vesebb közúti szerencsétlen-
ség történt. Tavaly Kolozs
megye területén 68 ember
vesztette életét a közutakon.

Tragikus listavezetõk

Lucian Diniþã, az orszá-
gos rendõrkapitányság ve-
zetõje hangsúlyozta, másfél
éve csökken a balesetek
száma, az idei elsõ fél év-
ben 11,7 százalékkal keve-
sebb szerencsétlenséghez
vonultak ki a rendõrök,
mint tavaly. „Ha a hazai
jogszabályokat sikerül az
eddiginél is pontosabban
összhangba hozni az Euró-
pai Unióban érvényben lé-
võ szabályokkal, várható,
hogy tovább csökken a sze-
rencsétlenségek száma” –
nyilatkozta tegnap Lucian
Diniþã. A múlt évben 2363
ember halt meg a hazai uta-
kon, ez a 2009-es évhez 15
százalékos csökkenést je-
lent. Súlyos sérüléseket
9213 ember szenvedett el,
1000 emberrel több volt a
szerencsés a múltévben,
mint tavalyelõtt. A javuló
adatok ellenére Romániá-
ban halnak meg a legtöbben
közlekedési balesetben az
Európai Unióban, egymil-
lió lakosra 130 halálos bal-
eset jut. A szomorú listán a
második Görögország – a
harmadik és negyedik he-
lyezett pedig Lengyelország
és Bulgária. 

Rendkívül nagy teljesítményû gépkocsik-
kal bõvül a hazai közlekedésrendészet
gépparkja, tegnap egy Lotus Evora márká-
jú autót vehettek át az állomány tagjai. Ez
a 350 lóerõs autó 4,8 másodperc alatt éri el
a 100 km/h sebességet, és óránként akár
280 kilométer megtételére is alkalmas. Ér-
téke meghaladja a 70 ezer eurót. Év végé-

ig hat hasonló gépjármûvet kap a belügy a
Lotus Evora forgalmazójától, a csodajár-
gányokat két évig használhatják a rend-
õrök. Hasonló rendõrautókat csak Nagy-
Britanniában, és Olaszországban használ-
nak a hatóságok. A tervek szerint itthon
különleges bevetéseken vesznek majd részt
a rendkívül gyors autók.

„Lovat adtak” a rendõrök alá

Halálzónában a román közutak

ÚMSZ

Egyre több ellentmondá-
sos részlet lát napvilágot

a hét eleji aranyrablással kap-
csolatban. Mint arról koráb-
ban hírt adtunk, Bukarest és
Piteºti között ismeretlen tet-
tesek kiraboltak egy ékszert
szállító személyautót, az ed-
digi adatok szerint 22,8 kilo-
gramm arany ékszert vittek
magukkal, a kár értéke meg-
haladja az egymillió eurót.
Ügyészségi források szerint
Mihnea Alexandru Ghi-
geanu és Husseyn Karaback
vallomásukban elõször Sze-
bent, majd Râmnicu Vâl-
ceát, késõbb pedig Nagyvá-
radot jelölték meg úticélul.
Elmondásuk alapján az ék-
szereket egy kiállításra szál-
lították volna, ám az általuk
említett három város egyi-
kében sem tartottak ékszer-
kiállítást. Karabacak, az ello-
pott javakat tulajdonló cég
képviselõje elmondta,  az au-
tó nem volt biztosítva, és
nem rendelkezett a szállít-
mány sem az ilyenkor szoká-
sos biztosítással. A rendõrség
várhatóan hazugságvizsgáló
géppel is ellenõrzi, hogy a tö-
rök cég munkatársainak val-
lomása megfelelnek-e a való-
ságnak. 

Homályos
aranyrablás

Vona Gábor a Jobbik elnöke
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Totka László

Mi ihlette a napokban
zárult tábor, kissé ellent-
mondásos „Jeltelen érzel-
mek” mottóját, és az ho-
gyan hatott a részt vevõ al-
kotókra?
– A mottót minden évben a
mûhelyvezetõkkel való
egyeztetés és ötletelés során
találjuk ki, az elõzõ táborok
tapasztalatai alapján, mindig
a természetben a helyszínhez
illõ koncepciókat igyekszünk
megalkotni. Az idei „Jeltelen
érzelmek” mottó azt jelenti,
hogy a jelek állandó kihívást
jelentenek a táborban, nyo-
mot hagyunk a természet-
ben, mindenképp szeret-
nénk, hogy valamiképp vi-
szonyuljunk ahhoz a környe-
zethez és jeleket hagyjunk
ott. A mindennapok szomo-
rú tapasztalata az, hogy az
érzelmek másként formálód-
nak, sematizálódnak, a szap-
panopera-érzelmek erõsöd-
nek és az igazi érzelmek
mintha alulmaradnának. 

Honnan indult a Mini-
mum Party és hová ért el
mostanra, a XVI. kiadással? 
– A tábor szervezõi a Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség
keretében dolgoztak, kulturá-
lis programokat szerveztek,

95-ben a homoródi diáktábo-
rokban, és amikor ezek véget
értek, úgy gondolták, hogy
szükség van egy olyan tábor-
ra, ahol az alkotás folyamatá-
ba nyerhetnek betekintést az
ez iránt érdeklõdõk, így jött
létre a Minimum Party alko-
tótábor. Ez azóta sokat fejlõ-
dött, jóval profibb lett, holott
amatõrök és profik egyaránt
találkoznak a táborban. 1996
óta dokumentáció készül a
táborról, fotós, filmes, vala-
mint nagyon sok írás keletke-
zik, katalógusok születnek,
igazi összmûvészeti alkotótá-
borrá nõtte ki magát a ren-
dezvény.

Melyik mûvészet kapta
idén a legnagyobb hang-

súlyt? Lehet-e egyáltalán
külön mûvészetekrõl be-
szélni vagy összefonódnak
ezek?
– Nincs olyan, hogy valame-
lyik mûvészet nagyobb hang-
súlyt kapna, mint a másik.
Bár az egyes mûhelyek külön
mûködnek, a mûhelyvezetõk
folyamatosan egyeztetnek
egymással, így ha egy kon-
cert vagy elõadás készül, ab-
ban más mûhelyek is közre-
mûködnek – így összmûvé-
szeti produkciók születnek.
A fontos az, hogy az alkotók
egyetlen kisközösségben van-
nak, folyamatosan kommu-
nikálhatnak egymással, ta-
pasztalatokat cserélhetnek,
továbbgondolhatják egymás
alkotásait.

Akkor úgy kérdezem,
hogy melyik mûhelybe je-
lentkeztek a legtöbben? 
– Már két éve nagyon nép-
szerû Selyem Zsuzsa írómû-
helye, õt a beszélgetéseken
mindig közel húszan veszik
körül. De Molnár Zoltán fo-
tómûhelye is nagyon nép-
szerû volt és a filozófia mû-
hely elõadásain, esténként
az egész tábor részt vehetett,
a vizuális mûhelyben is kö-
rülbelül tíz-tizenöten fordul-
tak meg. 

Mi lesz az alkotások sor-
sa, gondolok itt például az
irodalmi alkotásokra?
– Vannak egyszeri és megis-
mételhetetlen mûvek, mint
például a különbözõ per-
formance-ok, vannak olyan
ott elkészített installációk,
amelyek nyomait a követ-
kezõ évben is láthatjuk a tá-
borban, valamint vannak
olyanok, amelyek a tábor
után eltûnnek, de a doku-
mentáció õrzi õket. Na-
gyon fontos a kortárs mû-
vészetek szempontjából,
hogy jól dokumentált alko-
tások szülessenek, a leírá-
sok is nagyon jók kell le-
gyenek, így az utókor szá-
mára értékelhetõvé tudjuk
tenni a Minimum Partyn
született munkákat. 

Alkotók kisközössége
Interjú Lõrincz Ildikóval, a Minimum Party szervezõjével

Röviden

ÚMSZ

Ma ér véget a csíksom-
lyói Szent István Gyer-

mekvédelmi Központban a
Gyökereink Irodalmi Tábor,
amelyet Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes szervezett
a rá bízott, irodalmat kedve-
lõ gyermekeknek. „A költé-
szet felöltöztetett mondani-
való, járjanak szép ruhában
a gondolataink!” – fogalma-
zott a tábor ötletével kapcso-
latban Csaba testvér. El-
mondta, azt szeretné, hogy a
gyermekek alkotó írókkal ta-
lálkozzanak, közös élmé-
nyekbõl meríthessenek, szó-
kincsük, kifejezõkészségük
gazdagodjék. „A gondolat

akkor szép, ha szárnyal. Így
szervezõdik a tábor prog-
ramja, háttere is. Mindenki
tehetségét, lehetõségeit adja
hozzá. Szeretnénk igazi,
szívhez szóló, élményeket
vinni, értéket adni a gyere-
keknek” – mondta az Er-
dely.ma tájékoztatása szerint
a szerzetes. A táborozók dél-
elõtt a versek, novellák írásá-
nak, elõadásának alapjaival
és a díszítõelemeivel ismer-
kedtek, délután pedig gya-
korlatba ültették a tanultakat,
este pedig verses, zenés iro-
dalmi mûsorok, népzene és
néptánc volt a program. „A
magyarság gazdag. Nyelvé-
ben, tehetségében, gondolko-
dásában, hitében oly értéke-

ket hordoz, amelyekre bár-
mely nemzet büszke lenne.
Ennek lenyomata és élõ fája
irodalmunk. Ahogy a fát,
úgy az irodalmunkat is ültet-
ni, öntözni, ápolni kell, hogy
tápláló földbõl, életerõs törzs,
ág, virág fejlõdjön, s majdan
színes versek, novellák, elbe-
szélések hulljanak” – fogal-
mazott Keresztes Gabriella,
a tábor egyik szervezõje.
Kedden Kányádi Sándor volt
a tábor vendége, aki verseirõl
és életérõl beszélt a gyerme-
keknek. Ma délután 4 órától
elõadás keretében adják elõ a
gyermekek az ötnapos tábor
ideje alatt született alkotáso-
kat, majd tábortüzet gyújta-
nak a Nyeregben. 

Költészet árva gyermekeknek

Kányádi Sándor (középen) verseirõl és életérõl mesélt Böjte Csaba (balra) gyerekeinek

Hírösszefoglaló

Az Új-Szegedi Szabad-
téri Színpadon mutatja

be a Kolozsvári Magyar
Opera társulata holnap és
holnapután este Hero Lu-
pescu és Békés András szín-
ház-történetileg fontos ren-
dezését. „Két egyfelvoná-
sossal vendégszerepelünk a
Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon, Puccini Gianni Schich-
chijével és Vajda János
Mario és a varázsló címû mû-
vével, a fesztivál utóbbi két
évtizedében elõször. Ez
azért különös adat, mert a
szegedi operajátszás fényko-
ra, amely Vaszy Viktor ne-
véhez fûzõdik, ezer szállal
kötõdik Kolozsvárhoz” –
mondta el az MTI-nek a
próbák közben Selmeczi
György karmester. „Opera-
történetileg kiemelkedõ je-
lentõségû rendezéseket ele-
venítettünk föl remek sze-
reposztásban. Békés András
az 1988-as budapesti Mario
és a varázsló rendezését 1990-
ben Kolozsváron is színpad-
ra állította, most ezt a na-
gyon hatásos, drámai elõ-
adást újítjuk föl. A 2007-ben
elhunyt Hero Lupescu, a ro-
mán rendezõk egyik „nagy
oroszlánja” csaknem 30
operát rendezett gazdag pá-
lyája során – hívta fel a fi-
gyelmet a karmester. 

Szegeden 

a kolozsvári

opera

Fotó: Tiboldi Bea

Örökségvédelmi nap
Sepsibesenyõn

Örökségvédelmi napot tar-
tanak augusztus 14-én
Sepsibesenyõn, ahol Há-
romszék egyik legrégebbi
mûemlék temploma találha-
tó. A rendezvény célja,
hogy felhívja a közvéle-
mény figyelmét a helyi épí-
tett örökség megóvásának
fontosságára. Az örökségvé-
delmi nap istentisztelettel
kezdõdik, majd elõadások,
film- és könyvbemutatók,
néptáncelõadások és legen-
damondó-verseny színesítik
a programot. 

A KGB felelõs 
Camus haláláért?

Jan Zabrana néhai cseh író,
mûfordító naplójának eddig
ismeretlen részében írt ar-
ról, hogy Dmitrij Sepilov
egykori szovjet külügymi-
niszter halálkommandót
küldött Camus-re – írta a
The Observer címû brit lap
és az olasz Corriere della
Sera címû olasz újság. Az
1984-ben elhunyt Jan
Zabrana meg nem nevezett
forrásra, egy olyan férfira
hivatkozott, aki „sokat tud
és jól informált”. A férfi
szerint szovjet kémek ron-
gálták meg annak a jármû-
nek a kerekeit, amellyel Ca-
mus és Michel Gallimard
útnak indult Provence-ból
Párizs felé.
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Toronyi Anikó, Budapest

Most aztán törhetik a fejüket
a fesztiválozók, tegnaptól

ugyanis a Sziget összes színpada
várja a látogatókat. A koncertek
egymással párhuzamosan foly-
nak, így a bõség zavarában nem
könnyû a választás. Szemléltetés-
képpen említsünk meg a mai
programok közül néhányat: fel-
lép a többi között a Good
Charlotte, a Kasabian, a The
Chemical Brothers; magyar rész-
rõl pedig Lajkó Félix, valamint a
Kiscsillag együttes. 

Prince: „Ó, Hungary”

Ami pedig a felvezetõ, vagyis a
nulladik napi programot illeti: a

Prince-koncert kétségkívül na-
gyot szólt. A sokak által az „év
koncertjének” titulált eseményre
már régóta áhítoztak az afro-
amerikai herceg rajongói, nem
csoda tehát, hogy rendkívül fe-
szült várakozás elõzte meg az 53
éves popikon elsõ magyarországi
koncertjét. Igaz ugyan, hogy az
eredetileg este hét órára meghir-
detett eseményt a színpadra lépõ
Prince még egyórányi várakozta-
tással megtoldotta, ám hatásosra
sikerült bevonulása elfeledtette a
kellemetlenséget.

Prince a koncert folyamán
többször is megénekeltette kö-
zönségét. Az egyik számba
ámulatba ejtõen rutinos rögtön-
zéssel az „ó, Hungary” sort épí-
tette be, amit a tömeg mámoros
örömmel énekelt utána. Ráadá-

sul a popcsillag nemcsak meg-
énekeltette, meg is táncoltatta a
rajongókat. A színpadtól távo-
labb, kihasználva a szellõsebb
teret, többen is eszeveszetten
ropták.

A koncert vége felé Prince is-
mét próbára tette a közönség tü-
relmét. Többször nyolc-tíz percre
levonult a színpadról, amely a
visszatéréséig teljes sötétségbe
borult. Majd különféle szerelé-
sekbe átöltözve megint berob-
bant, és két-három szám erejéig
ismét felpörgette a rajongókat.

Ötletes partikellékek

A fesztiválhangulat fokozódá-
sa a „szigetelõk” sokszínû, ötle-
tesebbnél ötletesebb partikel-
lékeiben is megmutatkozik.
Vannak, akik szerelésüket csak
egy-egy feltûnõ kiegészítõvel
dobják fel, ilyenek például a szí-
nes partiszemüvegek, a parókák
vagy a feltûnõ kalapok, a bolon-
dos fejfedõk. E kategórián belül
is az egyik legdivatosabb viselet
a különbözõ állatokat formázó
sapka – egyesek csirkét, flamin-
gót, pandát hordanak a kobakju-
kon. Sokan azonban teljes dísz-
jelmezben pompáznak: indián-

nak, bajor tehenészlánynak, va-
rázslónak öltöznek, ami karne-
váli jelleget kölcsönöz a feszti-
válnak. Sõt, néhány holland fia-
tal az egyik közeli bevásárlóköz-
pontban „gazdaságos” gitárt is
beszerzett, hogy emelje az egy-
hetes szigetes itt-tartózkodás
hangulatát.

Esélyegyenlõség 
a Szigeten

A rendezõk nem feledkeznek
meg a fogyatékkal élõ fesztiválo-
zókról sem. A mozgássérültek-
nek nemcsak a nagyszínpadnál
nyílik lehetõségük a szórakozás-
ra, ahol külön emelvényrõl kö-
vethetik a koncerteket, hanem
általában a színpadsátorokba is
akadálymentes a bejutás. A Szi-
get szervezõi már több éve
ügyelnek arra, hogy a rendez-
vénysorozatot a fogyatékkal élõk
számára is élvezhetõvé tegyék:
braille-mûsorfüzet, jelnyelvi tol-
mács, valamint speciális autó-
buszjárat és kerekesszék-mûhely
is segíti õket. A korábbi évekhez
hasonlóan a fesztivál több pont-
ján idén is rendelkezésükre áll-
nak akadálymentes vécék és zu-
hanyzók. 

Mintegy kétszázezer BitTorrent-felhasználót
perelnek, a cél: a szerzõi jog tulajdonosainak
megtéríteni a fájlmegosztók által okozott kárt.
Az eljárások érdekessége, hogy egyrészt elsõ-
sorban a BitTorrent program felhasználóit cé-
lozzák, másrészt a perek nem szoktak bíró és
esküdtszék elé kerülni. Az egyes vádlottaknak
egyezséget ajánlanak: a hosszas pereskedés és
akár 150 ezer dollárnyi bírság helyett fizesse-
nek néhány száz vagy néhány ezer dolláros
fájdalomdíjat és az egész ügy el van felejtve.
Ha a 2010 eleje óta per alá vont 201 828 sze-
mély mindegyike csak ezer dollárral „bûnhõ-
dik” digitális bûneiért, a zene- és filmiparnak
200 millió dolláros nyereség üti a markát.
Azt hiszem, elérkeztünk ahhoz a ponthoz,
amikor egy kis fizetség ellenében törvényesen
mûvelhetjük az amúgy illegális fájlcserét, a
bûnözést.

(efi)

Kettõs tükör 

Mától bekeményít a Sziget 
A visszaszámlálást követõen beindult a nagyüzem a budapesti fesztiválon
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Az Anonymous megbénítja 
a Facebookot

Az Anonymous hackercsoport a Facebook
november 5-i megbénításával fenyegetõzik
a YouTube nevû videomegosztón közétett
videoüzenetében. Állításuk szerint a világ
legnépszerûbb közösségi oldala, amelynek
jelenleg 750 millió felhasználója van,
visszaél az általa megszerzett adatokkal,
mert azokat kormányoknak és biztonsági
cégeknek adja el. A hackercsoport a
Facebook elleni harcra és a magánszférájuk
védelmére szólítja fel a videó nézõit. A
Facebook szóvivõje a CNN-nek nem kíván-
ta kommentálni a bejelentést. A hackerc-
soport közleménye szerint AnonPlus.com
néven egy olyan közösségi oldal létreho-
zásán dolgoznak, amelynél nem kell tar-
tani a cenzúrától vagy a hírzárlattól, a fel-
használóknak pedig nem kell visszafogni-
uk magukat.

A médiatörvény átrendezheti
a magyarországi sporttévépiacot

Az új médiatörvény szerint „a társadalom
számára kiemelten nagy jelentõséggel bíró
események” közvetítéseit a lakosság leg-
alább nyolcvan százaléka számára elérhe-
tõvé kell tenni, és ez jelentõsen átrendez-
heti a sportközvetítések piacát – írja a
Népszabadság. A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság szóvivõi irodája a buda-
pesti napilapot arról tájékoztatta: nincs
még pontos lista az eseményekrõl, ám a
felsorolásban „minden bizonnyal nagy
számban szerepelnek majd sportesemé-
nyek”. A lap elemzõi szerint a jogszabály
hatással lehet a televíziós sportközvetíté-
sek piacára, tekintettel arra, hogy a legna-
gyobb kereskedelmi csatornák legfeljebb a
nagy sportesemények egy részével foglal-
koznak, a többi érdektelen számukra, de
ha esetleg kötelezõ lesz számukra egy-egy
esemény közvetítése, akkor változtatniuk
kell a gyakorlatukon. 

Az amerikai nagykövet díja a Klezmatics együttesnek

A világhírû New York-i klezmerzenekar, a Klezmatics vehette át
az idei Kulturális Diplomáciáért díjat, amelyet az amerikai nagy-
követ ítél oda évente olyan amerikai mûvészeknek, akik a kultu-
rális kapcsolatok elõmozdításában jeleskedtek. A díjat a Szi-
get nulladik napján, kedd este nyújtotta át Eleni Tsakopoulos
Kounalakis budapesti amerikai nagykövet. A diplomata azzal in-
dokolta a Klezmatics elismerését, hogy a banda „kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott a Magyarország és az Egyesült Államok köz-
ti baráti kapcsolatok elmélyítésében”. 

Hírösszefoglaló

A kifáradás jeleit mutatja a
Wikipédia, a világ legismer-

tebb online lexikonja – nem az
olvasók, hanem a szerzõk kezde-
nek elfogyni a projekt mögül –
vélik az elemzõk. Bár a lexikon

továbbra is 270 nyelven érhetõ el,
és minden hónapban közel 500
millió egyedi látogató keresi fel,
szerzõi és szerkesztõi kezdenek
elpártolni az oldaltól. Az elem-
zõk szerint ennek elsõdleges oka
az, hogy a Wikipédia egy a jelen-
legi megoldásokhoz képest meg-

lehetõsen bonyolult szerkesztési
felületet használ, a feltöltött
anyagoknak pedig egy úgyneve-
zett szerkesztõségi szûrõn is ke-
resztül kell meniük, ami eltánto-
rítja a szerzõket a cikkírástól.
Jimmy Wales, a Wikipédia alapí-
tója azonban úgy véli, továbbra
is életképes az internetezõk által
fenntartott és az õket szolgáló
média gondolata. Meglátását az-
zal támasztja alá, hogy az online
lexikont továbbra is az olvasók
tartják el. A hiba tehát valószínû-
leg valahol a „rendszerben” van.
Kilátásba helyezte, hogy egysze-
rûsíteni fogják a portál admi-
nisztrációs felületét, illetve tuda-
tosan bõvíteni fogják a szerzõk és
szerkesztõk körét. Elmondása
szerint egyetemekkel fogják fel-
venni a kapcsolatot, és olyan
egyetemi oktatókat keresnek,
akik hallgatóiktól dolgozatként
elfogadják a Wikipédia bõvítésé-
ben való részvételt. 

Elfogynak a Wikipédia szerzõi?

Az afroamerikai Prince sokak szerint az „év koncertjét” tartotta a Sziget fesztivál nulladik napján Fotó: MTI

Immár második

napja tart hivatalo-

san a budapesti Szi-

get fesztivál. Mára

minden bizonnyal

tovább emelkedik,

talán tetõfokára is

hág a partihangu-

lat, hiszen – a fel-

vezetõ „mínusz

egyedik” és „nulla-

dik” napot beleszá-

mítva – a mai nap-

pal el is érkezünk a

rendezvénysorozat

feléhez.

Jimmy Wales Wikipédia-alapító a borúlátó jóslatok ellenére bízik a lexikonban



8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.40 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
10.05 A dzsungel könyve
10.30 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.35 Virágzó Magyaror-
szág (magyar ism. sor.,
2009) - Kunhegyes
17.00 Arcélek
17.15 Építészet XXI
17.45 Duna anzix
18.05 (német sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 A törvény és Jake
Wade (am. western,
1958)
23.25 Dunasport
23.30 Bogányi Gergely
zongorázik
0.05 Joe Strummer 
- A jövő nincs megírva
(dok. f.)
2.20 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge: Ágyúgo-
lyó (német-olasz akció-
film) 12.55 Kölcsönkenyér
visszajár (am. filmdráma)
14.50 Mentősök (am.
vígjáték) 16.30 Murdoch
nyomozó rejtélyei (soro-
zat) 18.10 Airport ‘77
(am. film) 20.20 Robot-
zsaru 6. - Feltámadás (kan.
akciófilm) 22.00 Terminá-
tor 3. (amerikai-német-an-
gol akciófilm) 0.00 Vilá-
gok harca (amerikai sci-fi
akciófilm)

7.30 Egyedülálló anyák
10.00 Családi történet
(sorozat) 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 A sztár papu-
csában 14.30 Teleshop-
ping 14.45 A szív úrnője
(sorozat) 16.45 Nevetés
tabletta 17.15 Légy a há-
zastársam 18.45 A nap hí-
re 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Nevetés tabletta
20.30 A szülők pénzén
22.00 Célkeresztben
(amerikai filmdráma) 1.00
Gyilkos szellemek (ameri-
kai horror) 

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Er-
délyi Kávéház, ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere, ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Lugossy István: Ge-
nezis, dokf. 21.00 Kultúrc-
sepp 21.30 Híradó 22.00
Többszemközt, ism. 22.30
Híradó

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 19.30 Az örökö-
sök (kol.-am. sorozat)
20.30 Kassandra (mex.
sorozat) 22.00 Auróra
(amerikai sorozat) 0.00
Clase 406 (sorozat) 1.00
Igaz történetek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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Antena1, 16.55
Csak a testeden át!

Henryt szörnyű tragédia éri, menyasszonya, a gyönyörű
Kate az esküvőjük napján halálos balesetet szenved. Húga
tanácsára Henry pszichológushoz fordul segítségért, hogy
feldolgozza a történteket. Meglepetésére nemcsak csinos
nő a lélekbúvár, a módszere is sajátos: a szerelem erejével
gyógyít. Olyannyira, hogy rögvest egymásba is szeretnek.

RTL Klub, 21.20
Az elsüllyedt város kincse

Egy emberöltő elmúltával a növekvő felmelegedés miatt
több tíz méterrel megnőtt a tengerek szintje és a világ nagy-
városainak egy részét elárasztotta a víz. Azért e nehéz idők-
ben is akadnak élelmes emberek, mint amilyen John és két
fia, Jack és Thomas, akik társaikkal hajóra szállva kutatnak
a víz alatt maradt értékek után. Egy napon vallási vezetők
keresik fel őket egy különleges megbízással.

DUNA Tv, 0.05
Joe Strummer - A jövõ nincs megírva

A neves rockfilmes Julien Temple rendkívül igényesen fény-
képezett interjúk és rengeteg archív felvétel segítségével
idézi fel Joe Strummer, a Clash egykori frontemberének
alakját, aki pályáját rádiós műsorvezetőként kezdte, majd a
punkkorszak egyik vezető együttesének énekese lett, a
nyolcvanas években pedig Jim Jarmusch, Alex Cox és Aki
Kaurismaki filmjeiben is feltűnt.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.00 A nagy küszöb
15.45 Egymillió fontos
hangjegy
16.05 Caterina 
és a lányok
(olasz sor.)
16.55 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (olasz sor.)
17.50 Kalandozó
18.20 Magyar bulizene
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Esti mese: 
Zorro legendája
20.10 Az Ushuaia 
expedíció
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
22.50 Rózsaágy 
(sor.)
23.40 Gyilkosság a fejben
(francia életr. film, 2004)
1.25 Szerelmem, Afrika
(német-olasz sor.)

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin 
a legjobb történetekkel
15.50 Külvárosi tinisors
(am. családi vígj., 2004)
17.40 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
21.20 Az elsüllyedt város
kincse (német akcióf.,
2008)
23.25 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sor.)
0.30 A főnök 
(amerikai krimisor.)
1.30 Reflektor 
- Sztármagazin
1.45 Törzsutas (ism.)
2.10 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)
3.10 Autómánia 
(ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Galaxy Quest -
Galaktitkos küldetés
(amerikai vígjáték, 1999)
14.25 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám
21.25 Irigy Hónaljmirigy
22.25 Lopakodók 2.  
(amerikai akcióf., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.15 Tények Este, 
Hírműsor
0.50 EZO.TV
1.50 Eureka
(am. sci-fi sor.)
2.45 Eureka (am. sci-fi
sor.)
3.35 Alexandra Pódium
(ism.)

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

9.00 Chicago Hope Kórház
(sorozat) 9.55 Nyomtala-
nul (sorozat) 10.50 Hagyj
futni testvér (am. west.)
12.45 Két pasi (sorozat)
13.15 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 13.45 A
Nagy Ő 15.35 Doktor
House (ism.) 16.30 Nyom-
talanul (sorozat) 17.25
Gyilkos számok (sorozat)
19.15 Lehetetlen küldetés
(ism.) 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 Azonos-
ság (am. thrill.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk 20.00 Euro-
pean Poker Tour 21.00
Wrestling RAW 23.00
Gladiators UK 0.00
Sport.ro Hírek 0.30 Play-
mate of the year 2006

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(olasz vígjáték sorozat)
13.10 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
15.25 Körzeti magazinok
15.15 Útravaló
15.35 Találkozás 
az afrikai kultúrával 
(dok. f.)
16.25 70 ezer negatív
(dok. f.)
17.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.45 Szerelmem, Afrika
(német-olasz sorozat)
19.35 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Hyppolit, a lakáj
(színházi felv.)
23.45 24 
(amerikai sor.)
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Sziget Fesztivál
2011
1.10 Ma Reggel 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
11.20 Zoom
11.25 Disney klub
12.20 Győztesek
12.30 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
12.35 Kontur
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.35 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
17.30 Beaver mindent
megold 
(amerikai vígjátéksorozat)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Rablás 
fényes nappal
(angol krimi, 2008)
22.55 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
23.10 A kívülálló 
(amerikai-német akcióf.,
2008)
1.10 Nők bajban 
(amerikai vígjáték)

5.00 Románia szeretlek!
(ism.)
6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Éljen a vakáció!
(francia sorozat)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Az álomherceg 
legendája 
(olasz-német kalandfilm,
1996)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
(szórakoztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Jackie, a jó fiú
(amerikai-hongk.-auszt.
akció-vígj., 1997)
22.30 Mocskos zsaruk
(amerikai akcióf., 1999)
0.45 Jackie, a jó fiú 
(amerikai-hongkongi-
ausztrál akció-vígj., 1997)
(ism.)
2.30 Mocskos zsaruk
(amerikai akcióf., 1999)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Karantén 
(am. akcióf., 1999)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Vénkisasszony 

(reality show) (ismétlés)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
16.55 Csak a testeden át!
(amerikai romantikus víg-
játék, 2008)
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Halálos iramban
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2001)
22.45 Kickboxer 2.: 
Visszatérés 
(amerikai akciófilm, 1991)
0.45 Szerelemhajó 
(reality show) (ismétlés)
2.15 Halálos iramban
(amerikai -német ak-
cióthriller, 2001 , ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 XIII 
- Az összeesküvés 
(francia-kan. akció sor.)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Nézd ki főz! (ism.)
11.30 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
16.00 Hógömb 
(amerikai családi film,
2007)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Annapolis 
- Ahol a hősök születnek
(amerikai filmdráma,
2006)
22.30 Legyőzhetetlen
(amerikai életrajzi dráma,
2006)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Nézd ki főz! (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Fiat 500
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi 
szörnyek 
- Japán szörnyek
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
15.00 Állítólag... 
- Rendőrségi kamerák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- ‘Én, a robot’ motor
18.00 Édesvízi 
szörnyek 
- Dzsungel
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Az útkereső
20.00 Állítólag... 
- Hogyan tisztítsunk
borzot? 
Mi az, hogy golyóálló?
21.00 Hogyan készült?
Aligátorbőr táskák, 
csomagmegőrzők, 
univerzális gyaluk
22.00 A világ
legkövérebb embere

23.00 Elraboltak 
- megmentettek
0.00 Lehetséges lenne?
1.00 Ross Kemp: 
Extrém világ
2.00 A túlélés 
törvényei
3.00 Állítólag...

8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.35 Anya, az állatorvos
(sor.)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen!
10.00 The Hairy Bakers
(angol dok. sor.)
10.30 Dobro urban (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Miért ABC
14.00 A bajkeverő majom
(anim. sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Motomágia
16.00 Anya, az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
18.55 Adio
19.00 The Hairy Bakers
(angol dok. sor.)
19.30 Három királyság
(kínai sor.)
20.25 Győztesek
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Három királyság 
(kínai sor.)
0.55 Mile High
(angol vígj. sor.)

1.45 Légy formában!
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.15 Hangoló 9.30 Cif-
ra palota 9.50 Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek,
rendezvényajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Sor-
sok az operaszinpadon 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 Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Zsuzsanna, Klára,
Lujza és Tibor napja van.
A Zsuzsanna ókori egyip-
tomi eredetû név, mely hé-
ber közvetítéssel került át
más nyelvekbe. Eredeti je-
lentése lótuszvirág, a hé-
ber változaté liliom.
A Klára nõi név, a latin
clarus melléknév nõnemû
alakjából származik, je-
lentése: világos, fényes,
ragyogó, híres.
A Lujza a Lajos férfinév
francia megfelelõjének
(Louis) nõi párjából, a
Louise névbõl származik. 
A Tibor férfinevet a Ti-
borc név rövidülésének
tartják, de más vélemény
szerint Bod Péter alkotta
egy erdélyi település nevé-
bõl. Csak magyar nyelvte-
rületen használt név.
Holnap a Hilda nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• Kr. e. 3114 – A maja idõ-
számítás kezdete.
• Kr. e. 480 – A Xerxész
vezette perzsák legyõzik a
Leonidász vezette spártai-
akat a thermopülai csatá-
ban.
• 1849 – Lemond Kossuth
Lajos, Magyarország kor-
mányzója, és átadja a telj-
hatalmat Görgey Artúr-
nak.
• 1877 – Asaph Hall felfe-
dezi a Mars két holdját,
melyeket Phobosnak és
Deimosnak nevez el.

Vicc
– Képzeld, a férjem ma azt
vágta a fejemhez, hogy hár-
pia vagyok!
– Nyugodj meg, ha azt mer-
te mondani neked, hogy
hárpia vagy, akkor nem is
vagy hárpia.

Recept
Barackos-csilis csirkemell
Hozzávalók: 2 kicsi (vagy 1
nagy) csirkemell, 2 nagy fej
vöröshagyma, 8 szem érett
sárgabarack, 5 dkg mandula
(vagy 1 teáskanál mandula-
aroma), 3 evõkanál olaj, 1
teáskanál currypor, 1-1
mokkáskanál õrölt fehér
bors, csili (vagy csípõs pap-
rika), ízlés szerint cukor, só,
csipet gyömbérpor.
Elkészítés: A vöröshagy-
mát finomra metéljük, és
forró olajon sárgára fony-
nyasztjuk. Megsózzuk,
majd lepirítjuk a vékonyra
szeletelt csirkemellet. Az
olajból kivéve melegen tar-
tjuk. A visszamaradt szaftra
rátesszük a kimagozott, fel-
darabolt sárgabarackot,
megszórjuk a fûszerekkel és
addig pároljuk, míg a gyü-
mölcs levet ereszt. Ezután
hozzáadjuk a durvára darált
mandulát, és jól összeforral-
juk. Tûzálló tálra fektetjük
az elõsütött csirkemellet, rá-
kenjük a barackos mártást
és elõmelegített, forró sütõ-
ben addig pirítjuk fedetle-
nül, míg szép barnáspiros
lesz. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egzisztenciális helyzete javul,
különösen, ha nyitott szemmel
jár, és nem hagy ki egyetlen kí-
nálkozó lehetõséget sem. Vesse
magát az élvezetekbe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Magánéleti kilátásai jók, nem
kell állandóan reagálnia a külsõ
kellemetlenségekre. Rengeteget
profitálhat a jó baráti kapcsola-
tokból, amelyeket állandóan
ápolnia kell.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Senkitõl és semmitõl ne várjon
segítséget. Önnek kell megolda-
nia a problémáit. Tegye a dolgát,
végezze munkáját maximálisan,
amit elvállalt. Ne tervezzen éj-
szakába nyúló szórakozásokat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A haszontalan bürokrácia láttán
elképed. Képtelen lesz az érdemi
kommunikációra. Nem tehet
mást, õrizze meg a hidegvérét.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Megoldhatatlannak tûnõ felada-
tot kap. Ha elvállalja, harcoljon
több pénzért, mert van rá keret,
csak a munkaadója vonakodik
kifizetni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Külföldi cégnél vállalt állás biz-
tonságérzetet sugall. Emberis-
meret és pénzkereset dolgában
azonban nem áll a helyzet ma-
gaslatán.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha utazni készülne, most bátran
belevághat. Ne ragaszkodjon
görcsösen egy korábbi tervéhez.
Ma még élhet a jutányos árú
üdülés lehetõségével.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Csavaros eszû, kitartó ellenfelet
kell ma legyûrnie. Különös küz-
delemre készüljön. Ha jogi útra
terelik az ügyet, keressen új ügy-
védet.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Javában tart a nyári szünet, és
ön még mindig egyedül van? Ne
lógassa az orrát, nem kell sokáig
várnia. Kisasszony havában kel-
lemes meglepetés éri!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Merész ötletei kivitelezéséhez
erõt adnak a csillagok. Ne hagy-
ja, hogy bárki megzavarja nyu-
galmát vagy meghiúsítsa terve-
it! Csak saját magára támasz-
kodjon!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Óriási karriertervei vannak, ám
jelen esetben ön mellé szegõdik a
szerencse. Tehetségét elismerik, és
több pénzre tehet szert. Egy esti
találkozás gondolata izgalom-
ban tartja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bolygója feltölti optimizmussal.
Mégis lassítson egy kicsit, min-
dent alaposan gondoljon át, mie-
lõtt cselekszik, aláír vagy szerzõ-
dést köt. Becsülje meg azt az
egyént, aki törõdik önnel.
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Kézilabda

Ilyés András

Az 1996-ban születettek
korosztályos válogatott-

jának lett oszlopos tagja Sza-
bó Szilvia és Kalapács Kin-
ga, a zetelaki Dr. P. Boros
Fortunát Elméleti Középis-
kola két tanulója, így két évti-
zed után újra van válogatott
kézilabdázója Hargita me-
gyének. 

A Tamás Zoltán által fel-
készített lányok élõ példái
annak, hogy kitartó munká-
val egy községi iskolából is el
lehet jutni a válogatottig.
Szilviára és Kingára a két év-
vel ezelõtt Segesváron meg-

szervezett válogatón figyel-
tek fel a szakemberek, s azóta
sosem maradtak ki a bõvített
keretekbõl, amelyek rendsze-
rint Râmnicu Vâlceán vettek
részt kéthetes felkészülése-
ken. Rátermettségüknek és
szorgalmuknak köszönhetõ-
en a zetelaki lányok kiharcol-
ták helyüket a szûkített keret-
ben, amelyben immár alap-
emberekként tartják számon
õket. A román korosztályos
(junior 2) válogatott július-
ban olaszországi tornán vett
részt, s így Szilvia és Kinga is
kipipálhatta elsõ válogatott-
ságát. S nem is akárhogy, hi-
szen a teramói megmérette-
tésen a trikolórok bizonyul-
tak a legjobbaknak a 32 részt

vevõ csapat közül. A székely
lányok a sportág hazai re-
ménységei közül valók, amit
mindennél beszédesebben bi-
zonyít az a tény, hogy több
együttes, nagybányai, Râm-
nicu Vâlcea-i, bukaresti és
marosvásárhelyi is élénken
érdeklõdik irántuk. Tamás
Zoltán és Rigó Béla tehet-
ségcsiszoló munkáját igazo-
landó a zetelaki Dr. P. Boros
Fortunát Elméleti Középis-
kola csapata az utóbbi két év-
ben országos bajnoki címet
szerzett a falusi iskolák vetél-
kedõjén, s Szilvia és Kinga
közremûködésével a Székely-
udvarhelyi Iskolás Sportklub
junior 3-as csapata is orszá-
gos döntõig jutott. 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Megyei bajnokságokban
és harmadosztályban

szereplõ együttes részvételé-
vel már júliusban elindult a
labdarúgó Román Kupa
201112es idényének kara-
vánja, kedden délután pedig
már a második forduló mér-
kõzéseit is lebonyolították.
Ha az elsõ fordulóban 12
meccs maradt el különbözõ
okokból kifolyólag, augusz-
tus 9-én már “csak” nyolc,
így az erdélyi csapatok közül
játék nélkül jutott tovább az
Óvári Someºul, a Temesvári
Poli II és a Vajdahunyadi
FC. 

Ha az Aradi Gloria CTP, a
Szebeni Vointa II, a Maros-
vásárhelyi Gaz Metan, a
Székelyudvarhely, az
Alsódetrehemi Leii, az Er-
dõszádai Spicul, a Belényesi
Bihorul, a Zalatna és a
Szentegyháza már az elsõ
körben kiesett, kedden már
jobban ment az erdélyi csa-
patoknak. Nyolc közülük
idegenben harcolta ki a to-
vábbjutás: a Piski CFR a
Minerul Motrut (2-0), a
Borossebesi Naþional a CS
Vladimirescut (3-1), a
Nagydisznódi FC az Aurul
Bradot (4-0), a Resicabányai
ªcolar FC a Moldoforest
Moldova Nouãt (3-0), a Ko-
lozsvári Sãnãtatea a

Szászfenesi Unireat (3-1), a
Medgyesi Gaz Metan II a
Szászkõrösi FC-t (9-2), a
Tatrangi Unirea pedig az
Olimpia Sânpetrut (1-0) bú-
csúztatta. 

Erdélyi csapatok további
eredeményei: FC Zágon–Bá-
kói ACS 0-1, Gyulafehérvári
Europa–Zilahi FC 5-0,
Nagyváradi Luceafãrul
II–Aradi ACU 3-0 (a vendé-
gek nem jelentek meg), Elec-
trosid Titu–Brassói CSM 1-0,
Temesgyarmati Millenium–
Karánsebesi Autocatania 5-
4, Besztercei Gloria II–
Szászrégeni FCM Avîntul 3-
0, Jádi Voinþa–Nyárádtõi
Unirea Ungheni 4-0, Dési
Unirea–Aranyosgyéresi FC
Seso 3-0, Kisbecskereki Nova
Mamma Mia–Temesrékási
ACS 2-1. 

Továbbjutott még a
Minerul Mãtãsari, a Krajovai
CS Prometeu, a CS Buftea, a
Pandurii II Târgu Jiu, a FC
Voluntari, a FC Caracal, a
Dunãrea Turris Tunu Ma-
gurele, a Viticultorul Breaza,
a Dunãrea Cãlãraºi, a Galaci
Oþelul II, a CSM Focºani, a
Petrotub Roman, az FC
Gîrceni, a Minerul Iacobeni,
a Phoenix Ulmu, a FCM
Alexandria, az Unirea
Slobozia, a CS Viºina Nouã,
a Bukaresti Rapid II, az ACS
Berceni, a Chimia Brazi, a
CSO Plopeni, az Inter
Clinceni és a Rapid Dumeºti.
Kizárások és visszalépések

miatt játék nélkül jutott a
harmadik fordulóba a FCM
Oneºti, a Fortino Ianca, a
Concordia II Chiajna, a CS
Tunari és az Oltchim
Râmnicu Vâlcea. 

A harmadik forduló mér-
kõzéseire augusztus 16-án,
kedden kerül sor, s még eb-
ben a hónapban lebonyolít-
ják a negyedik forduló
meccseit is (23-án és 24-én).
Szeptemberben rendezik
meg az ötödik forduló
meccseit és a tizenhatoddön-
tõket is, 6-7-én, illetve 20-a és
22-e között.  

A legjobb 16 között októ-
ber 25. és 27. között játsza-
nak, a negyeddöntõket pe-
dig december 6. és 8. között
rendezik meg. Az elõdöntõk
oda-vissza alapon zajlanak,
2012. március 27. és 29., il-
letve április 10. és 12. között.
A döntõ idõpontja május
23., színhelye pedig a kin-
cses város rövidesen készen
álló Cluj Arena-ja. Könnyen
megeshet, hogy az új stadi-
on fõ haszonélvezõje, az él-
vonalbeli Kolozsvári U ha-
zai közönsége elõtt játszhat
a serlegért, hiszen a Román
Kupa-siker a Florian Walter
mecénás által megszabott
célkitûzések közt szerepel.
Legutóbb 2007-ben játszott
saját pályán Román Kupa-
döntõt egy csapat, a Poli Te-
mesváron maradt alul a Bu-
karesti Rapiddal szemben
(0-2). 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Súlyos büntetéseket sza-
bott ki a júniusban ki-

robbant bundabotrány után
az Olasz Labdarúgó-szövet-
ség (FIGC), Giuseppe Sig-
norit például örökre kizár-
ták a profi futballból, írja az
MTI.  

A meccsek manipulálásá-
val vádolt csapatok közül az
élvonalba frissen feljutott
Atalanta hatpontos levonás-
sal kezdi meg az idényt, rá-
adásul Cristiano Doni nél-
kül, ugyanis a csapatkapi-
tányt három és fél éves eltil-
tással sújtották. Mivel õ már
38 éves, ezzel vélhetõen a
pályafutása is véget ért. En-
nél is keményebben bûnhõ-
dött a korábbi válogatott
csatár, Giuseppe Signori,

aki – kilenc társával együtt –
a maximálisan kiszabható
megrovást kapta, azaz öt év-
re eltiltották, és örökre ki-
zárták a profi futballból.

Az 50 ezer eurós bírsággal
is sújtott Ascoli ugyancsak
mínusz hat pontról vág neki
a másodosztályú szezonnak,
míg a harmadik ligás Ales-
sandriát és Ravennát egy
osztállyal lejjebb sorolták. A
Benevento és a Cremonese
egyformán 9 büntetõponttal
kezdi a bajnokságot, a
Chieti, a Viareggio, a Pia-
cenza, a Reggiana, a Spezia
és a Taranto pedig egyaránt
egy mínuszponttal. „Csak”
pénzbüntetést kapott a Vero-
na, a Portogruaro és a
Sassuolo (egyformán 20
ezer eurót), valamint a Vir-
tus Entella (15 ezer eurót). A
FIGC fegyelmi bizottsága
összesen 18 játékost és 17
klubot büntetett meg, az
óvásokat jövõ héten tárgyal-
ják.

Múlt szerdán a Serie A-
ban szereplõ Chievót nyolc-
vanezer eurós bírsággal súj-
tották, mivel a veronai egye-
sületnél tanácsadóként tevé-
kenykedett Stefano Bettari-
ni a gyanú szerint a fogadá-
si maffia tagja volt.

A korábbi hírek szerint az
AS Roma és a Fiorentina is
érintett a bundabotrányban.
Az egyik feltételezett tettes
azt állította a cremonai
ügyészségnek, hogy a két
csapat egymás elleni mérkõ-
zése (2-2), továbbá a Lecce–
Cagliari- (3-3) és a Genova–
Lecce- (4-2) találkozó ered-
ményét is manipulálták. 

Labdarúgás

T. J. L. 

Újabb botrány rengette
meg a hazai sportsajtó

szerint tegnap a román lab-
darúgó-válogatottat. Fittyet
hányva Victor Piþurcã edzõ
közismerten szigorú fegyelmi
szabályaira, Adrian Mutu és
Gabriel Tamaº valamikor éj-
féltájt tért vissza a rimini
szállodába, egy kiadós poha-
razgatást követõen. A két já-
tékos kijátszotta a szövetségi
kapitány éberségét, s nem
vett részt a többiek másfél
órás kikapcsolódási prog-
ramjában. Piþurcã stábjától
értesült a történtekrõl, és
azonnali hatállyal haza akar-
ta küldeni a két mulatozót.
Erre végül is nem került sor,
de a kapitány leszögezte,
hogy Mutu és Tamaº sem
játszhat a szerda esti mérkõ-
zésen. 

Tegnap délután a két lab-
darúgó együtt ebédelt társai-
val és tagadta az esetet, s azt
is, hogy Piþurcã kizárással
büntette volna. Piþurcã nem
nyilatkozott a Riminiben
tartózkodó újságíróknak, de
Paul Zaharián, a válogatott
sajtófõnökén keresztül azt
üzente, hogy ha a Romániai
Labdarúgó-szövetség hivata-
los közleményt bocsát ki az
esettel kapcsolatban, akkor
maga is a San Marino elleni
mérkõzést követõ sajtókonfe-
rencia napirendjére tûzi

Mutu és Tamaº ügyét. Mind-
két játékosnak volt már ha-
sonló problémája korábban
is. Mutu 2006-ban, az egye-
sült államokbeli portyán rú-
gott ki a hámból. Napokon
át szórakozott éjszakába
nyúlóan, itallal és konzum-
hölgyek társaságában, ezért

Victor Piþurcã, az akkori
szövetségi kapitány kizárta
a keretbõl. Tamaº a dél-
amerikai turnéról maradt le
egy hajnalig tartó italozás
miatt, s Piþurcã akkor leszö-
gezte, hogy a következõ ki-
hágásnál végleg kizárja a
válogatottból. 
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Mutu és Tamaº ivócimborák voltak Riminiben 

Milliók a CFR-nek? 

Az uruguayi Alvaro Pereira
közel áll ahhoz, hogy a
Chelsea-hez igazoljonm mi-
után az angolok hajlandók
kifizetni a 25 millió fontos
kivásárlási záradékot. Ha a
londoni csapathoz kerül,
Pereira 5 millió fonthoz jut-
tatja a Kolozsvári CFR
1907-et, amely annak idején
egy következõ tranzakció 20
százalékáért engedte át az
FC Portónak.  

Mészöly ment, 
Spisljak jött

Tegnap menesztették poszt-
járól Mészöly Gézát, a ma-
gyar  labdarúgó-OTP Bank
Ligában pont és rúgott gól
nélkül álló Újpest FC veze-
tõedzõjét. A 44 éves szak-
ember helyét a  szerb Zoran
Spisljak vette át, aki koráb-
ban Herczeg András segítõ-
jeként a Debreceni VSC-nél
dolgozott. 

Remi Bulgáriában 

A román utánpótlás labda-
rúgó-válogatott 1-1-re mér-
kõzött Lovecsben a hasonló
bolgár csapattal, a dinamós
Þucudean egyenlített a triko-
lóroknak. 

Portugáliai vereség 

A magyar férfi kosárlabda-
válogatott 71-66-ra kikapott
Portugáliában az Európa-
bajnoki pótselejtezõ-sorozat
keddi nyitányán. 

RövidenKizárják Mutut?

Fotó: Gazeta Sporturilor

Labdarúgás 

T. J. L. 

Elkészült a labdarúgó-
Liga-3 2011/12-es idé-

nyének meneterendje, az
õszi szezon augusztus 19-én,
pénteken rajtol. Az erdélyi
csapatok zömét az 5. és a 6.
csoportba osztották. Az 5.
csoportban szerepel a má-
sodosztályból kiesett Aradi
ACU, valamint a Temesré-
kási ACS, a Kisbecskereki
Nova Mama Mia, a Karán-
sebesi Autocatania, a Belé-

nyesi Bihorul, a Piski CFR
Marmosim, a Borossebesi
Naþional CS, a CS Vladimi-
rescu, a Vajdahunyadi FC, a
Resicabányai ªcolar FC, a
Facsádi Flacãra, az Aradi
Gloria CTP, a Resicabányai
Gloria, a Temesvári Poli II, a
Temesgyarmati Millenium
és az Érmihályfalvi Unirea.
A 6. csoportba osztották há-
rom élvonalbeli klub, a Ko-
lozsvári CFR 1907, a Maros-
vásárhelyi MFC és a Kolozs-
vári U második csapatát,
csakúgy, mint a Liga-1-bõl
visszaminõsített Besztercei

Gloria utánpótlás-együtte-
sét. Rajtuk kívül a Szászré-
geni Avântul, a Zalatnai CS,
a Brassói CSM, az Aranyos-
gyéresi FC Seso, a Zilahi
FC, a Szatmárnémeti Olim-
pia, a Kolozsvári Sãnãtatea,
a Dési Unirea, a Szászfenesi
Unirea, a Tatrangi Unirea, a
Nyárádtõi Unirea és a Jádi
Voinþa küzd a feljutásért. To-
vábbi 64 együttes az elsõ
négy csoportban indul út-
nak, kérdés, hogy hánynak
sikerül majd legyõznie az
elõbb-utóbb jelentkezõ anya-
gi gondokat. 

Rajtol a harmadosztály is

Zetelakiak a válogatottban

Dagad a bundabotrány 

Válság a Román Kupában 

Giuseppe Signori
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