
Élve temették a földbe, ám csodával határos módon sikerült megszabadulnia támadóitól
annak a Csepelen élõ székelyföldi fiatalembernek, akinek feljelentése nyomán a hatóságok
elkezdhették az utóbbi évek egyik leghátborzongatóbb magyarországi gyilkosságsorozatá-
nak felgöngyölítését. A megtorlásoktól rettegõ 31 éves férfi a Baptista Szeretetszolgálat vé-
dett házában kapott menedéket Lukács Csaba erdélyi újságíró segítségével. A Magyar
Nemzet munkatársa lapunknak elmondta: a fiatalember ismét munkába állt, arra sem sza-
kított idõt, hogy törvényszéki orvosi látleletet készíttessen a sérüléseirõl. 2. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2784 ▼
1 amerikai dollár 3,0057 ▼
100 magyar forint 1,5650 ▲

Drágult a vasúti jegy

Tizennyolc  százalékkal drágította a je-
gyeket vasárnaptól a román vasút. A kor-
mány már januárban jelezte, hogy az uta-
sok zsebébe nyúl majd a CFR, de ilyen
mértékû áremelésre senki sem számított. 

Vezércikk 3

Búcsú a Sziget Fesztiváltól

Elnéptelenedett tegnap délre a budapesti
Sziget Fesztivál helyszíne, a Hajógyári-szi-
geten véget ért Közép-Európa egyik leg-
rangosabb megabulija. Az elõzetes adatok
szerint mintegy 380-390 ezren fordulhat-
tak meg az idei fesztiválon, amely azon-
ban a jelek szerint veszteséggel zárt. 

Társadalom 7

Aktuális 3

A fal és a bandák
A múlt hét angliai erõszakhulláma, de
már korábban a szélsõjobboldali szer-
vezkedések egyre durvább fasiszta meg-
nyilvánulásai és különösen az oslói vá-
ratlan vérengzés nyomán felmerült a

kérdés, hogy vajon mi a tu-
dati, „ideológiai” háttere a
gyûlölet, a türelmetlenség
eme újabb és fokozódó vi-

lágföllángolásának.
Lehet ezen töprengeni,
lehet róla tudós konfe-

renciákat szervezni, ta-
nulmányokat írni.Ágoston Hugó

Rendbontó bányászvezér 
a tengerészet napján

Csendõrök akadályozták meg Miron
Cozma volt bányászvezért és „forradal-
már barátait” abban, hogy koszorút he-
lyezzenek el a román tengerészet napja
alkalmából a Tengerészek Keresztje nevû
emlékmû talapzatánál. 

Kultúra 8

Ünnepi beszédekkel, öt kiál-
lításmegnyitóval és a Szent-

egyházi Gyermekfilharmónia
koncertjével kezdõdött vasárnap
a Kolozsvári Magyar Napok.

Szilágyi Mátyás fõkonzul a meg-
nyitón bejelentette, augusztus 21-
én a rendezvény vendége lesz
Schmitt Pál, Magyarország köz-
társasági elnöke. 8. oldal 

A Bánffy-palotában öt tárlat nyílt a magyar napokon Fotó: ÚMSZ

Magyar napok, összefogásból

Székely horror Csepelen
Erdélyi túlélõ leplezte le a hátborzongató magyarországi gyilkosságsorozatot

Rémtörténet a csepeli erdõben. A székely fiatalember feljelentése nyomán négy, eddig azonosítatlan holttestre bukkantak a helyszínelõk

ÚMSZ

A kormány szándékai sze-
rint nemcsak a lakások adás-

vételéhez és bérletbeadásához,
hanem a felújításokhoz is szük-
ség lesz jövõtõl az energetikai
bizonylatra, 2020-tól pedig csak
a  „nulla energiaveszteséggel”
mûködõ ingatlanok számíthat-
nak építési engedélyre. Emellett
tovább szigorítják a hazai fûtés-
rendszerekre, hõszigetelésre vo-
natkozó jogszabályokat, a ter-
vek szerint a fûtés jellegétõl füg-
gõen két-, illetve ötévente ellen-
õrzik az ingatlanok hõház-
tartását. Akár húszezer lejes bír-
ságot is kaphat az, aki nem szer-
zi be a kötelezõ bizonylatokat.
7. oldal

Lakások: nõ

az energiaszigor
Negyvenöt napos mandátum-
mal ügyvivõ minisztert ne-

vezhet ki pénteken Emil Boc kor-
mányfõ az egészségügyi tárca élé-
re, ha a Cseke Attila lemondásá-
val megüresedett miniszteri tiszt-
ségre az RMDSZ addig nem ne-
vezi meg jelöltjét – nyilatkozta
tegnap Ioan Oltean, a Demokrata
Liberális Párt fõtitkára. A szövet-
ség sem tartja kizártnak, hogy au-
gusztus 19-tõl ideiglenesen Bor-
bély László vagy Kelemen Hunor
vegye át az egészségügyi tárca irá-
nyítását. Idõközben Vass Levente,
a tisztség egyik várományosa je-
lezte, nincs szándékában Cseke
örökébe lépni, inkább a jövõ évi
választásokon megméretné ma-
gát Marosvásárhely polgármeste-
ri tisztségéért. 3. oldal 

Melegít Borbély

és Kelemen?

Fotó: MTI
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Röviden

Gyurcsány kiadatása a kérdés

Megérkeztek a Magyar Országgyûlés illeté-
kes bizottságához a Gyurcsány Ferenc
mentelmi ügyével kapcsolatban kért papí-
rok a Legfõbb Ügyészségtõl. A testület
KDNP-s elnöke, Rubovszky György tervei
szerint a testület szeptember 6-án tárgyalja
a volt miniszterelnök ügyét. Gyurcsány
Ferencet hivatali visszaélés miatt tervezi
gyanúsítottként kihallgatni az ügyészség a
sukorói kaszinóberuházással kapcsolatban.
A volt kormányfõ korábban jelezte: õ maga
is kéri a kiadatását, és az ügy számára elér-
hetõ minden dokumentumát nyilvánosság-
ra hozza.

A Délvidék elsõ Szent István-szobra

Felavatták a Délvidék elsõ Szent István-
szobrát (képünkön) Apatinban vasárnap, a
nyugat-bácskai város alapításának ezredik

évfordulója alkalmából. Varga Attila fiatal
gödöllõi kõfaragómûvész alkotását, a tele-
pülés központjában, a katolikus templom
mellett állították föl. „A városalapító Szent
István király szobrának felavatása újabb fe-
jezete az egymást elfogadó, sokszínûségét
megtartó, mégis egységes Európa építésé-
nek” – mondta avatóbeszédében Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségének elnöke, Gödöllõ polgármestere.

Nem kötelezhetõk az állampolgárok

Alkotmányellenesek a Barack Obama
amerikai elnök által elfogadtatott egészség-
biztosítási reform egyes intézkedései – álla-
pította meg 26 állam közös keresete alap-
ján pénteken Atlantában egy szövetségi
fellebbviteli bíróság. A 2:1-es szavazati
aránnyal elfogadott ítélet szerint a kong-
resszus túllépte a hatáskörét azzal, hogy
bírság kilátásba helyezése mellett egész-
ségbiztosítás megvásárlására kötelezte az
állampolgárokat.

Egy elnökjelölt kihullt

Tim Pawlenty, Minnesota állam volt repub-
likánus kormányzója vasárnap visszalépett
a pártja hivatalos elnökjelöltségéért folyta-
tott küzdelemtõl, miután egy nappal koráb-
ban csak a harmadik helyet tudta megsze-
rezni az iowai próbaszavazáson. Pawlenty,
aki az ultrakonzervatív Tea Party mozga-
lom által támogatott Michele Bachmann
minnesotai és Ron Paul texasi képviselõ
mögött messze lemaradva végzett a harma-
dik helyen, egyelõre nem nevezte meg,
hogy melyik versenyben maradt elnökaspi-
ránst fogja támogatni, de annyit elárult,
hogy az alelnökjelölti pozíciót nem volna
hajlandó elfogadni.

Szíriában menekül a lakosság

Harckocsik támogatásával bevonult a had-
sereg a közép-szíriai Homsz tartomány
több településére, köztük Hulába, ahonnan
erõteljes tüzérségi tûz hangjait lehetett hal-
lani. A város bejáratait biztonsági ügynö-
kök vették körül, és lövöldöznek, hogy
megfélemlítsék a lakosságot. Harckocsikat
telepítettek egyes körzetekbe. Emberjogi
aktivisták és helyi lakosok beszámolói sze-
rint ismét heves fegyverropogás hallatszott
hajnalban a tengerparti Latakia város ar-
Rámel negyedében és a környezõ lakóne-
gyedekben. A lakosság harmadik napja me-
nekül. Egy szemtanú szerint a kormány-
erõk lakóházakba is betörtek.

Cs. P. T.

A 31 éves M. M. horrorfilm-
be illõ történetet élt túl a múlt

héten a csepeli erdõben. Ide csa-
logatta õt egy – addig barátjának
vélt – macedón állampolgárságú
férfi, hogy bûntársaival együtt ki-
fossza és megkötözve a földbe
ássa. Mint utóbb kiderült, a Cse-
pel északi részén tevékenykedõ
bûnbanda tagjai korábban négy
embert végeztek ki az erdõben:
mindannyiukat elevenen elte-
mették.

Megkötözték, 
megrugdosták

A székelyföldi fiatalember va-
sárnap este számolt be részletesen
a történtekrõl a Mindennapi.hu
portálnak. Elmondta, hogy sö-
rözni indultak az általa korább-
ról ismert, Szerbnek nevezett fér-
fival (a bûnbanda feltehetõen
macedón állampolgárságú veze-
tõjével – szerk. megj.) és egy nõvel
a csepeli erdõbe. Útközben a dél-
szláv férfi felvetette, látogassák
meg egy ismerõsét. Egy „tákol-
mányházhoz” érkeztek, ahol a
délszláv és az ott tartózkodó is-
merõse kétszer is – állításuk sze-
rint – „vécézni” mentek. A fia-
talember már ekkor megkérdezte
az addig ott maradó nõtõl, mire
szolgál a ház mellett látható gö-
dör. A nõ azt válaszolta, vécének
ásták ki. Amikor a két férfi má-
sodszor is visszatért, onnantól
fogva M. M. már csak arra em-
lékszik, hogy hátulról elkapták a
nyakát egy kötéllel, eszmélet-
vesztés-közeli állapotba került,
és azt érezte, „biztos, hogy meg
fogok halni”. Eközben össze-
vissza rugdosták. Próbált sikol-
tozni, kiabálni, amit az interjú-
ban „halálhörgésnek” nevezett.
Támadói ezt követõen kezét, lá-

bát megkötözték, majd azt
mondták neki, hogy guggoljon a
gödörbe. Ekkor könyörögni kez-
dett, hogy ne ássák el, de hiába.

Elmondása szerint még mielõtt
a gödörbe lökték volna, „kizsebel-
ték”, kicsikarták belõle a bank-
kártyája PIN kódját. A két férfi és
a nõ ezután elindult kivenni a
pénzt, és ott hagyták õt nyakig be-
ásva, kutyákkal õriztetve. A há-
rom támadó távozása után várt
néhány pillanatot, és „lényegében
simán felállt”, majd  a kötelet le-
rúgva a lábáról elindult.

Az utcára kiérve megpróbált
segítséget kérni, de mindenki azt
válaszolta, hogy éppen otthon fe-
lejtette a mobiltelefonját. Végül
egy járókelõ tanácsára bement
egy közeli boltba, ahol segítséget
kapott, felhívta a bankot, és letil-

tatta a kártyáját. Hazaérve felje-
lentette támadóit a rendõrségen.

Erdélyi szolidaritás

A történtek után a székelyföldi
fiatalember nem mert többé ott-
hon aludni. Lukács Csaba újság-
írótól, a Baptista Szeretetszolgálat
önkéntesétõl kért segítséget, így
került a védett házba. A Magyar
Nemzet – székelyudvarhelyi szár-
mazású – munkatársa az ÚMSZ-
nek elmondta: az ingatlanba a
családi erõszak áldozatául esett
nõket, a kerítõjük elõl menekülõ
prostituáltakat fogadja be az egy-
ház. „A ház lakóinak védettsége
garantálva van. Néha hetekig nem
mernek kimenni az utcára, ilyen-
kor az élelmet is mi szállítjuk a
számukra” – magyarázta.

Lukács tájékoztatása szerint M.
M. meghatározatlan ideig marad-
hat a házban. „Ám nem valószí-
nû, hogy sokat lakik majd itt. Azt
mondta, készül elköltözni, de
Csepelre soha nem hajlandó visz-
szamenni” – tette hozzá. M. M.
holmijait is a szeretetszolgálat
munkatársai szállították el a vé-
dett házba abból a csepeli tömb-

házlakásból, amelyben a székely-
földi fiatalember eddig az édes-
anyjával lakott. Lukács Csaba tá-
jékoztatása szerint a Maros me-
gyei férfi nyolc éve magyar állam-
polgár, tíz éve ugyanaz a munka-
helye. „A történtek ellenére két
nap után visszament dolgozni.
Még arra sem szakított idõt, hogy
orvosi látlelet készüljön a sérülé-
seirõl” – mondta lapunknak a
szeretetszolgálat önkéntese.

Hat letartóztatás

M. M. feljelentése nyomán a
magyar hatóságok négy holttes-
tet hantoltak ki a csepeli erdõ-
ben, azonosításuk még folyamat-
ban van. Csizner Zoltán, a Nem-
zeti Nyomozó Iroda (NNI) igaz-
gatója tájékoztatása szerint eddig
hat ember került elõzetes letar-
tóztatásba a Csepel-szigeten tör-
téntekkel összefüggésben. A ha-
tóságok a Csepel északi részén
mûködõ bûnbanda feltételezett
vezetõjét is letartóztatták, aki a
kihallgatáson macedónnak val-
lotta magát, ám ezt eddig nem si-
került hiteles dokumentumokkal
alátámasztani. 

Gy. Z.

A hírhedt berlini fal áldoza-
taira emlékeztek szombaton

egész Németországban abból az
alkalomból, hogy az egykori
keletnémet kommunista hatósá-
gok ötven évvel korábban,
1961. augusztus 13-án kezdtek
hozzá a Berlin keleti és nyugati
felét 28 esztendõn át elválasztó,
155 kilométer hosszúságú fal
felépítéséhez.

Pontban déli 12 órakor Ber-
linben és az egész országban
megállt az élet. Az emberek
egyperces csenddel emlékeztek
az áldozatokra. Egy percre le-
álltak a buszok, a villamosok és
a vonatok is. A hivatalos épüle-
teken a zászlókat mindenütt fél-
árbocra eresztették, amihez ha-
sonló évek óta nem történt Né-
metországban. Hivatalos ada-

tok szerint az egykori NDK ha-
tárõrei a falnál menekülés köz-
ben 136 személy életét oltották
ki, egyes szervezetek azonban
az áldozatok számát több mint
ezerre teszik.

A központi megemlékezést
a Berlin keleti felében fekvõ
Bernauer Strassén lévõ emlékhe-
lyen tartották az összes német
politikai vezetõ, köztük Angela
Merkel kancellár részvételével.
A Bernauer Strasse annak ide-
jén Berlin megosztottságának
szimbóluma volt: az utca egyik
oldalán a házak a város keleti, a
másikon pedig a nyugati feléhez
tartoztak. Beszédében Christian
Wulff államfõ az emlékezés
szükségességét hangsúlyozta.
Köszönetet mondott mindazok-
nak, akik segítették a fal csak-
nem három évtizeddel késõbb
történt lebontását.

Megbotránkoztatta Németor-
szágot az egykori keletnémet
kommunista utódpártot is ma-
gában foglaló Baloldal pártja a
hírhedt berlini fallal kapcsolatos
állásfoglalásával. A parlamenti
párt társelnöke, Gesine Lötzsch
egy tanácskozáson azt hangoz-
tatta, hogy a fal a második világ-
háború, valamint a néhai Szov-
jetunió elleni német támadás kö-
vetkezménye volt. A kijelentés
hatalmas felháborodást váltott
ki német politikai körökben, az
összes többi párt élesen elítélte
a társelnök nyilatkozatát.
Lötzsch nyilatkozatával egy
idõben vált ismertté az is, hogy
a Baloldal pártjának egy szom-
bati, Mecklenburg-Elõpome-
rániában tartott rendkívüli
kongresszusán többen ülve ma-
radtak, amikor a küldöttek az ál-
dozatokra emlékeztek. 

Megemlékezések a berlini falnál

Helyszínelés a csepeli erdõben. A bûnbanda tagjai elevenen temették el kiszemelt áldozataikat

ÚMSZ

Újabb üzenetében Moammer
el-Kadhafi líbiai diktátor arra

hívta fel híveit, hogy a „lázadók
által bevett” városokat hódítsák
vissza, készüljenek föl a „felsza-
badító csatára”. Az állami televí-
zió tegnapra virradóan sugározta
a beszédet, amelynek egy része
nem volt jól érthetõ. Az üzenet ál-
lítólag élõ adásban hangzott el.
Ezalatt a felkelõk és a kormány-
csapatok olyan stratégiailag fon-
tos városok ellen küzdöttek egy-
mással, mint az ország nyugati ré-
szén al-Závíja, Szurmán és
Gharyan. „Közel a patkányok
(vagyis a felkelõk) és a gyarmato-
sítók (azaz a NATO) vége” – je-
lentette ki Kadhafi, akirõl külön-
bözõ sajtóforrások és online háló-
zatok már ezt megelõzõen is azt
terjesztették, hogy hamarosan
külföldi számûzetésbe vonul. 

Kadhafi buzdít

Fotó: MTI

Székely horror Csepelen
Erdélyi túlélõ leplezte le a hátborzongató gyilkosságsorozatot 

A Baptista Szeretetszolgálat védett házá-

ban, de rettegésben él az a székelyföldi fia-

talember, akinek köszönhetõen a budapesti

hatóságok felgöngyölíthetik az utóbbi évek

egyik leghátborzongatóbb magyarországi

gyilkosságsorozatát.
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Ötven évvel ezelõtt húzták
fel a falat a „két Berlin”
határán az NDK-s bizton-
sági erõk. A kommunista

elnyomás legkézzelfogha-
tóbb jelképe volt Euró-
pában, nem csak két vá-

ros- és országrészt vá-
lasztott el százhatvan

kilométerével, de két világot. Mintegy tár-
gyiasította Európa hidegháborús kettéosz-
tottságának Winston Churchilltõl szárma-
zó politikai metaforáját, a Vasfüggönyt.
1989 novemberében – miután Magyaror-
szág (Horn Gyula emlékezetes mozdulatá-
val) megszüntette az osztrák határon a
szögesdrót vasfüggönyt – egy, az utazási
szabályok liberalizálásáról szóló rendelet
hatálybalépésének ígéretére NDK-sok szá-
zai vonultak a határátkelõhelyek felé, ki-
nyitották a határsorompókat, és nekiestek
a falnak. A jelképet jelképesen lebontották,
szerepe megszûnt. Berlini fal, élt huszon-
nyolc évet: 1961. augusztus 13. – 1989.
november 9.
Noha a „nyugatnémetek” közül, különbözõ
okokból, ma már sokan bánják a két or-
szágrész egyesülését, az senkiben sem merül
fel, hogy azok, többnyire fiatalok, akik ak-
kor nekiálltak a fal lebontásának, vandálok
lettek volna. A zsarnokság és az igazságta-
lanság, a megosztás és az embertelenség fa-
lainak lebontása nem vandalizmus.
Vandalizmus viszont, a hordaszellem alan-
tas ösztönének kiélése az összeverõdött ban-
dák garázdálkodása, amivel a múlt héten
London és néhány más angliai nagyváros
képesztette el a világot. Emlékezetes, hogy
hat évvel ezelõtt hasonló rendbontások for-
gatták fel Franciaországot, ahol az erõszak-
hullám a fõvárosról úgyszintén átterjedt
több más nagyvárosra is. Ezekben az ese-
tekben a rendbontás, a rombolás, a foszto-
gatás, a rendvédelmi erõk bántalmazása
feladatuk ellátása közben: közönséges bûnö-
zés, és akként kezelendõ, még ha tömeges
volta miatt ez nem is egyszerû.
A múlt hét angliai erõszakhulláma, de már
korábban a szélsõjobboldali szervezkedések
egyre durvább fasiszta megnyilvánulásai és
különösen az oslói váratlan vérengzés nyo-
mán felmerült a kérdés, hogy vajon mi a
tudati, „ideológiai” háttere a gyûlölet, a tü-
relmetlenség eme újabb és fokozódó világföl-
lángolásának.
Lehet ezen töprengeni, lehet róla tudós kon-
ferenciákat szervezni, tanulmányokat írni.
De lehet egyszerû, józan ésszel, a legkézzel-
foghatóbban megállapítani; például úgy,
ahogyan egy magyarországi publicista te-
szi: „A brit plebsz azért randalírozik, mert
randalírozni akar. Éppúgy, mint elõtte a
francia csürhe és a 2006. õszi budapesti
csürhe, amely Gyurcsány ürügyén csinált
hetekre Bejrútot a fõvárosból. És amely
seggfejeknél éppúgy totál mindegy, milyen
volt a gyerekkoruk, milyen a családjuk, az
»osztályhelyzetük«, milyen politikusokon és
honlapokon szocializálódtak. Mindenki ön-
magáért felel. A tettei minõsítik az egyént,
nem az, amit a társadalom állítólag elmu-
lasztott megtenni vele kapcsolatban.”
Valóban, van, létezik, vagy legalábbis létez-
nie kell egyéni felelõsségnek is. És sok filo-
zófia helyett fõleg a törvény érvényesítésé-
nek! Ebben kellene hogy megmutatkozzék
az állam ereje. A többi, meglehet, csupán a
dolgok elkenése...

A fal és a bandák

Ágoston Hugó
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Negyvenöt napos mandátum-
mal ügyvivõ minisztert nevez-

het ki pénteken Emil Boc kor-
mányfõ az egészségügyi tárca élé-
re, amennyiben a Cseke Attila le-
mondásával megüresedett minisz-
teri tisztségre az RMDSZ addig
nem nevezi meg jelöltjét – nyilat-
kozta tegnap Ioan Oltean, a De-
mokrata Liberális Párt fõtitkára.
A politikus szerint így idõt nyer-
nének a koalíciós alakulatok arra,
hogy a lemondás hátterében meg-
húzódó nézeteltérésekre megol-
dást találjanak. Mint ismeretes,
Cseke Attila azt kifogásolta, hogy
az egészségügybe áramló pénzek
legnagyobb hányada fölött rendel-
kezõ Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár (CNSAS) nem tartozik
a minisztérium fennhatósága alá,
ennek ellenére az egészségügyi
rendszer hiányosságait a tárcave-
zetõn kérik számon.

Oltean abban bízik, hogy az
RMDSZ nem szabja a jövendõ
miniszter megnevezésének kizá-
rólagos feltételéül, hogy a tárca és
a biztosító közötti konfliktusra
megoldást találjanak. 

A PDL-s politikus álláspontja
némileg eltér attól, amit az
RMDSZ alakított ki a kérdésben.
Korábban lapunknak Seres Dé-
nes, a Szövetségi Elnökség tagja
is elmondta, elképzelhetõ, hogy
augusztus 19-tõl ideiglenesen

Borbély László környezetvédel-
mi vagy Kelemen Hunor mûve-
lõdési miniszter veszi át az egész-
ségügyi tárca irányítását. Ugyan-
akkor a Szilágy megyei politikus

szerint jelenleg arról zajlanak a
tárgyalások, hogy miként lehetne
megszüntetni a Cseke Attila le-
mondásához vezetõ okokat.
„Nem értünk el semmit, ha az

RMDSZ új miniszterének
ugyanolyan körülmények között
kell folytatnia munkáját, mint az
elõdjének” – magyarázta Seres.
A politikus elmondta, a minisz-
terelnöknek elsõsorban az egész-
ségügy méltányos finanszírozá-
sára, illetve az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (CNSAS)
helyzetére kell megoldást talál-
nia. Mint ismert, a törvény lehe-
tõvé teszi, hogy a kormányfõ ma-
ga vezessen ideiglenesen egy tár-
cavezetõ nélkül maradó minisz-
tériumot, vagy a kormány vala-
melyik tagját bízza meg a feladat-
tal. Így történhetett meg, hogy
Ioan Botiº lemondása után –
utód híján – Emil Boc nemrégi-
ben néhány hétig munkaügyi mi-
niszter is volt.

A koalíció vezetõinek múlt heti
tárgyalásán még nem születtek
megoldások az RMDSZ által fel-
vetett problémákra. A tanácsko-
záson felmerült, hogy a biztosítót
vonják be az Egészségügyi Mi-
nisztérium hatáskörébe, vagy pe-
dig az RMDSZ kapja meg az in-
tézmény irányítását, mert akkor
egységesen lehetne irányítani az
egészségügyet – nyilatkozta Biró
Rozália, a koalíciós tanács tagja
az Erdon.ro-nak. A nagyváradi al-
polgármester szerint Emil Boc
úgy reagált: az RMDSZ-nek ez
utóbbi felvetését „megfontolás
tárgyává teszi” a következõ na-
pokban. 

Román lapszemle

Bíróság elé állítják Codruþ ªereºt. A
2004 és 2006 között az ipari miniszter
tisztségét betöltõ politikust a Hidro-
electrica-ügy kapcsán idézik a törvény
elé. (Adevãrul) Remekül kerestek a
nyáron a romániai népzene- és könnyû-
zene-énekesek. A listát Elena Gheorghe
vezeti, aki 35 fellépéséért 130 ezer eurót
kapott. (Click) Sorin Oprescut támo-
gatná a Szociál-Liberális Szövetség a fõ-
város fõpolgármesteri tisztségének meg-
szerzésére.  (Evenimentul zilei) 

Melegít Borbély László?

ÚMSZ

Traian Bãsescu államfõ teljes
támogatásáról biztosította a

kormány 2014-ig szóló költségve-
tési stratégiáját, hangsúlyozva,
hogy szerinte Románia nem fi-
nanszírozhatja sokáig kölcsönök-
bõl a béreket és a nyugdíjakat. A
fekete-tengeri Mangaliában adott
múlt hét végi nyilatkozatában
Bãsescu teljes mellszélességgel
támogatta az Emil Boc vezette
kabinet 2014-ig szóló költségve-
tési stratégiáját, amely szerint az
állami szektorban továbbra sem
utalhatnak ki étkezési jegyeket, a
közintézmények nem alkalmaz-
hatnak új munkaerõt, a nyugdí-
jak egy részét pedig befagyaszt-
ják. „Tisztában kell lennünk az-
zal a nyilvánvaló ténnyel, hogy
Románia azért vesz fel hitelt,
hogy szavatolhassa az állami al-
kalmazottak bérét és a nyugdíja-
kat” – mondta. Megjegyezte: a
külföldi kölcsönökbõl az idén 3,5
milliárd eurót fordítanak a nyug-
díjak fedezésére, és ilyen pénzek-
bõl kell pótolni 4,8 milliárddal az
állami alkalmazottak bérét. Az
államelnök túlságosan soknak
tartotta az állami szférában jelen-
leg foglalkoztatott 1,2 millió em-
bert, számukat szerinte csökken-
teni kell. Mint korábban írtuk, a
kormány múlt hét közepén dön-
tött arról, hogy a közalkalmazot-
tak a következõ években sem
kapnak étkezési, ajándék- és üdü-
lési utalványokat. A 2012–2014-
es idõszakra szóló költségvetési
és adóstratégia szerint 2014-ig
prémium sem jár a közszférában
dolgozóknak, a túlórákért pedig
a továbbiakban is csak szabad-
idõt kapnak. 

Bãsescu egyetért

a takarékossággal 
M. Á. Zs.

Csendõrök akadályozták meg
Miron Cozma volt bányász-

vezért és „forradalmár barátait”
abban, hogy koszorút helyezze-
nek el a tengerészet napja alkal-
mából a Tengerészek Keresztje
nevû emlékmû talapzatánál. Ezt
követõen a hívatlan vendégek
hangosbeszélõn szidalmazták a
kormányt és Traian Bãsescu ál-
lamfõt. A csendõrök rendbontá-
sért elvezették Nicolae Mavro-
dint, a konstancai forradalmárok
vezetõjét, aki kezdetben ellenállt
a karhatalmiaknak, majd pedig
ájultan rogyott össze. Az eszmé-

letét vesztett férfi láttán a part-
menti sétálóutcán összegyûlt tö-
meg elégedetlenségét „meglova-
golva” Miron Cozma azzal vá-
dolta a hatóságokat, hogy politi-
kai nézeteiért bántalmazták barát-
ját. „Hol írja, hogy tilos hangos-
beszélõt használni? Sehol” – vála-
szolta meg saját kérdését a bá-
nyászjárások miatt többéves fegy-
házbüntetésre ítélt Cozma, majd
azért vonta felelõsségre a csend-
õröket, mert alapvetõ emberi jo-
gokat sértettek beavatkozásukkal. 

Amúgy a rendezvény nagy hi-
ányzója Traian Bãsescu államfõ
volt, aki – bár az elnöki hivatal
tengerparti nyaralójában tartóz-

kodott – az elmúlt évektõl eltérõ-
en nem vett részt az ünnepségen.
Politikai kommentátorok szerint
döntése hátterében az állhat, hogy
tavaly bekiabálások és hosszan
tartó füttykoncert akadályozta
meg abban, hogy elmondja beszé-
dét. Hasonló fogadtatásban része-
sült Gabriel Oprea védelmi mi-
niszter is az idén, aki beszédében
arról biztosította a jelenlevõket,
hogy a román haditengerészet ké-
pes ellátni feladatát. A tárcavezetõ
külön méltatta a líbiai küldetésbõl
nemrég visszatért Ferdinand fre-
gatt legénységét, akik „kifogásta-
lanul látták el a rájuk bízott fel-
adatot”. 

Rendbontók a tengerészet napján

Ritli a legesélyesebb, Vass visszalépett

Ritli László nagyváradi kórházigazgató tûnik a legesélyesebbnek
az RMDSZ hatáskörébe utalt tisztség betöltésére, különöskép-
pen azután, hogy legfontosabb ellenjelöltje, Vass Levente, a le-
mondott miniszter tanácsadója bejelentette: fontosabbnak tartja
a marosvásárhelyi polgármesteri tisztség megpályázását az
egészségügyi tárca vezetésénél. „Felajánlották az egészségügyi
miniszteri tisztséget, ezt azonban visszautasítottam, ugyanis szá-
momra Marosvásárhely sokkal fontosabb” – jelentette be Vass.
Mint ismeretes, korábban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) és a Magyar Polgári Párt (MPP) marosvásárhelyi szer-
vezetei jelezték, hogy hajlandóak támogatni az RMDSZ-es Vass
Leventét a jövõ évi helyhatósági választáson. A szövetség városi
szervezete egyelõre nem döntött arról, hogy elfogadja-e Vasst a
magyar szervezetek közös jelöltjének. 

Miron Cozma volt bányászvezér a csendõrökön kéri számon „forradalmár-barátja” állapotát Fotó: Mediafax



Bogdán Tibor

A Tulceában jól ismert és
kedvelt lemezlovas, DJ

Fofo meggyilkolása ráirányí-
totta a figyelmet hazai spor-
tolók arénán kívüli viselt dol-
gaira. A gyilkos, a 40 eszten-
dõs Marian Pãruº ugyanis –
jóllehet nem foglalkozott
teljesítménysporttal – több
sportágban, így kötöttfogású
birkózásban, atlétikában és
labdarúgásban is kipróbálta
képességeit.

Zsarolás, 
csempészés, lopás

Korábban immár profi
sportoló, a K1 küzdõsportban
nevet szerzõ Andrei Buda el-
len indult eljárás, zsarolás
vádjával. A sportoló ugyanis
megrögzött „itt a piros, hol a
piros”-játékos volt, egyik ál-
dozatát pedig, aki 10 ezer
eurót veszített a játékon, ve-
réssel fenyegette meg, ha

nem adja meg záros határ-
idõn belül a tartozását.
Mindezért egy év felfüggesz-
tett börtönbüntetésre ítélték.

Testvére, Adrian Buda ma-
ga is ismert K1 öklözõ ellen
többrendbéli erõszakos cse-
lekedet miatt indult eljárás.
Õ ittas állapotában úgy ösz-
szevert egy fiatalt, hogy az
súlyos sérülésekkel, egyebek
között állkapocstöréssel ke-
rült kórházba. Buda azon-
ban nem elégedett meg ez-
zel: áldozatára a kórházban
is rátámadt, mi több, a sze-
mélyzetet is bántalmazta,
mígnem a helyszínre sietõ
rendõrök és csendõrök le
nem csillapították. 

Az „itt a piros, hol a pi-
ros”, valamint a cigaretta-
csempészés buktatta le az
egykori ökölvívót, Adrian
Buºt is, akit egyébként gyil-
kossági kísérlettel is megvá-
doltak. Ausztriában akadt
végül is rendõrkézre, ahol
tagja volt egy átfogó cigaret-

tacsempész hálózatnak. Két
évet töltött a rácsok mögött,
majd ismét visszatért Romá-
niába, javulást fogadva.

Adrian Mateiaº súlyemelõ-
bõl lett ismert aradi üzletem-
berré. Ám mindez csak para-
ván volt, valójában az egyko-
ri sportoló kétes körökben
forgott, neve számos bot-
rányban szerepelt. Sportpá-
lyafutásának egyébként úgy-
szintén egy botrány vetett vé-
get, kevéssel a sydney-i olim-
piai játékok elõtt. Késõbb
gépkocsilopás és erõszakos
fogva tartás vádjával tartóz-
tatták le Magyarországon –
tetteinek azonban nem lett
különösebb következménye.

Klánvezérek 

A brassói Eugen Preda
többszörös országos bajnok
volt szabadfogású birkózás-
ban. Akár nemzetközi babé-
rokra is pályázhatott volna.
A brassói Dinamo sportklub
tagjaként európai bajnok lett
vusuban. A sportkarrier
azonban nem elégítette ki, és
kábítószer-kereskedelemre
adta a fejét, õ lett a nevét vi-
selõ hírhedett bûnszövetke-
zet feje, aki belekeveredett a
ciorogârlai fegyverlopásba is.

Tavalyelõtt oroszlánrésze
volt a Mall Plaza Rom-
aniában kitört verekedés ki-
robbantásában.

Hosszú bûnlasjtrommal
rendelkezik egy másik, ígére-
tesen induló sportoló,
Costicã Argint is, aki a szorí-
tót az alvilággal váltotta fel,
és rövid idõ alatt Vrancea
megye rettegett bandavezére
lett. Egykori sportolótársa,
Vasile Gârleanu szerint elfe-
csérelte nem mindennapi te-
hetségét, fõleg jobbegyenesei
és horogütései voltak precí-
zek. Argintot már 2002-ben
három és fél év börtönre ítél-
ték súlyos testi sértésért, be-
törésért, csendháborításért.
A volt öklözõ azonban
Olaszországba menekült,
ahol 2006-ban politikaime-
nekült-jogot kapott, mint or-
szágában nemzetisége miatt
üldözött roma. 2008-ban
azonban zsarolás miatt letar-
tóztatták.

Ugyancsak volt öklözõ
okozott botrányt a kolozsvári
Gold klubban. A Piþi néven
ismert 21 éves Ioan Lingurar
több társával támadt rá egy
klubban szórakozó társaság-
ra, amelynek több tagja is
kórházba került. A rendõrsé-
gen azzal védekezett, hogy

semmire sem emlékszik, mi-
vel elõzõleg füvet szívott.
Utólag azonban beismerte
tettét, abban bízva, hogy ez-
zel enyhítheti a rá váró bün-
tetést. Számítása bevált, vé-
gül is megúszta egy év felfüg-
gesztett szabadságvesztéssel.

Világsztárok botrányai

Engedett a fizikai erõszak
csábításának olyan neves
sportoló is, mint az Európa-
és világbajnok Leonard
Doroftei, aki profiként
egyébként sportszerû életet
élt. Idén márciusban azon-
ban egy pub alkalmazottját
verte össze. Tettét tagadja, mi
több, félmillió lejes kártérítést
követel a „tekintélyét rombo-
ló” áldozatától.

Dorofteitõl eltérõen profi
focistaként is botrányt bot-
rányra halmoz a Romániá-
ban „második Hagiként” is
ismert Adrian Mutu, aki a
Fiorentinától kezdve a
Chelsea-n, a Juventuson és a
Torinón át a legnagyobb csa-
patokban játszhatott. A
Chelsea-bõl kokainfogyasz-
tás miatt kényszerült távozni,
volt klubja 25 millió dolláros
kártérítést követel tõle, a
Fiorentinában pedig a sibu-

tramin nevû doppingszer fo-
gyasztásán kapták rajta.
Nemrégiben egy firenzei bár-
ban egy szerb nemzetiségû
pincért vert meg, áldozata 25
napi kórházi ápolásra szo-
rult. Tette nyomán háromévi
szabadságvesztés fenyegette.

A megvert verekedõ

Ritkábban ugyan, de olyan
eset is elõfordul, hogy a bot-
rányt okozó egykori sportoló
húzza a rövidebbet. Így járt a
többszörös országos súly-
emelõbajnok, Traian Cihã-
rean is. A 41 éves exsportoló
doppingvád miatt korán, a
sydney-i olimpia alkalmából
kényszerült szakítani a sport-
tal, miután 1992-ben, a bar-
celonai ötkarikás játékokon
bronzérmet szerzett az 52 ki-
lósok súlycsoportjában. Ci-
hãrean európai és világbajno-
ki aranyat is a magáénak
mondhatott. Miután kikerült
a profi sportból, kétes társa-
ságba keveredett, kapcsolat-
ba lépett az alvilággal. 2008-
ban, egy temesvári bárban
kötött belé a vendégekbe,
aminek nyomán vasrudakkal
támadtak Cihãreanra, aki ko-
moly sérülésekkel került kór-
házba. 

ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. augusztus 16., kkeedddd4

A sportarénáktól az alvilágig
Az utóbbi idõben – jelenlegi és volt –
sportolók egyaránt hallatnak magukról
a küzdõtereken kívül is, mind gyakrab-
ban keverednek különféle botrányokba,
de gyilkosságtól sem riadnak vissza.

Gy. Z.

A történelemben a kínai-
ak építették az elsõ ilyen

erõdítményt: a nagy falat,
amely csak a tizenhetedik
században veszítette el a
fontosságát. A hatezer kilo-
méteres építmény állítólag
még az ûrbõl is látszik sza-
bad szemmel, s máig a távol-
keleti ország leghíresebb
mûemléke, amely valójában
több szakaszból áll. Az elsõ-
ket kétezer évnél is régebben
emelték, kialakításán több
császárdinasztia is tevékeny-
kedett. Az utolsó, nagyobb
részt a Ming-korszakban, a
tizennegyedik-tizenhetedik
században hozták létre. A
Nyugat számára a nagy fal
az ország elzárkózásának a
jelképe, miközben a kínaiak
az erõt látják benne.

A légy se mehet át

Napjaink talán legvitatot-
tabb fala Izraelben húzódik:
2003-ban határozták el,
hogy a számos palesztin tá-
madás folytatását megelõ-
zendõ biztonsági zárat hoz-
nak létre az ország és
Ciszjordánia között. Jelen-
leg hetven százalékban
kész, összesen hétszáznál
több kilométerre tervezik a

hosszúságát. Valójában a
biztonsági létesítménynek
csupán az öt százaléka fal,
mindenekelõtt Nagy-Jeru-
zsálem területén, ahol egy-
egy szakasz magassága a
hat-nyolc métert is eléri.
Másutt biztonsági kerítés
húzódik elektronikus érzé-
kelõkkel és szögesdróttal.
Izraeli adatok szerint az
építmény ideiglenes jellegû.
Az építés megkezdése óta
Izraelben visszaesett a ter-
rorcselekmények száma,
bár azt egyesek vitatják,
hogy ez a falnak-kerítésnek
köszönhetõ-e.

Korea 1948 óta megosz-
tott ország, a 38. szélességi
fok mentén szigorúan meg-
erõsített és õrzött demarká-
ciós vonal húzódik. Az ide-
iglenesnek szánt határ mö-
gött a kommunista Észak-
Korea elsáncolta magát a
szabad világtól. A megosz-
tással családok omlottak
össze, akárcsak késõbb,
1961-ben Berlinben. Az ín-
ség vagy a rendszerrel való
elégedetlenség miatt elme-
nekülõ észak-koreaiak szá-
ma az utóbbi években meg-
sokszorozódott. A legtöb-
ben Kína felé lépik át illegá-
lisan a határt, hogy ott vár-
ják ki a beutazási lehetõsé-
get a déli országrészbe.

Átjárható 
létesítmények

Spanyolország észak-afri-
kai exklávéit, Ceutát és
Melillát építette ki valóságos
erõdítménnyé: több sor szö-
gesdrótkerítés választja el a
Földközi-tenger partján elte-
rülõ két várost Marokkótól.
A határlétesítményeket infra-
vörös kamerákkal és mozgás-
érzékelõkkel szerelték fel,
emellett a Guardia Civil (Ci-
vil Gárda) nevû paramilitáris
rendõrség egységei járõröz-
nek a kerítés teljes hosszán. A
biztonsági berendezés az Af-
rikából érkezõ menekültek
számára gyakorlatilag átjár-
hatatlan (nem szabad elfeled-
ni, hogy az Európai Unió
külsõ schengeni határáról van
szó), a marokkóiaknak és az
európaiaknak többszörös zsi-
lipen kell végigmenniük.

Az Egyesült Államok

csaknem 3100 kilométer
hosszúságban határos Mexi-
kóval, itt a kábítószercsempé-
szek, az illegális bevándorlók
magas száma és a bandabû-
nözés miatt rendkívül szigo-
rú az ellenõrzés. A közös ha-
tár mintegy egyharmadát ke-
rítés is biztosítja, amely azon-
ban nagyobbrészt nem „szi-
lárd” anyagból, hanem szö-
gesdrótból, cölöpökbõl, jár-
mûveknek emelt akadályok-
ból áll. Vannak tehát bizo-
nyos rések, ezért egyes szaka-
szokon megszigorították az
ellenõrzést. Az erõdítéseket a
levegõbõl drónokkal (pilóta
nélküli repülõgépekkel) õr-
zik. A határ illegális átlépésé-
nek kísérlete során becslések
szerint évente kétszázötven-
ötszáz ember veszíti életét.

Ciprus szigetén 1974 óta
demarkációs vonal (az úgy-
nevezett Attila-vonal) vá-
lasztja el az északi török kö-

zösséget a déli görögöktõl. A
választóvonal egy athéni
puccs és az ezt követõ török
katonai beavatkozás nyomán
jött létre. Maga a fõváros,
Nikózia már az 1963-ban ki-
robbanó polgárháborúszerû
harcok óta szenved a meg-
osztottságtól. A ciprusi fal tu-
lajdonképpen az ENSZ kék-
sisakosai által ellenõrzött ba-
rikádokból és ütközõzónák-
ból áll. Az így megvont határ
azonban csaknem kétszáz ki-
lométeren keresztül az egész
szigetet kettéosztja, az ütkö-
zõzónákat itt is ENSZ-kato-
nák ellenõrzik, de 2003 ápri-
lisa óta már valamelyest
megindult a két országrész
között a forgalom. 

Gettósított romák

Néhány hónappal ezelõtt
újabb szlovákiai város dön-
tött úgy, hogy fallal választja

el a helyi roma telepet és a
szomszédos lakásokat, így
akarván megelõzni a konflik-
tusokat a romák és a többségi
lakosság között.

„Új betonkerítést építünk
az óvoda és a roma közösség
között, egy másikat pedig a
panellakások mellett, hogy
csökkentsük a zajt, s ezzel
pedig kevesebb kellemetlen-
ség érje az ott élõket” – je-
lentette ki Milan Mazúr. Az
észak-szlovákiai Ruttka
(Vrútky) város polgármeste-
re nem fél a bírálatoktól:
„Ez nem szegregáció. Ez a
lakosok követelése biztonsá-
guk miatt” – állítja. A helyi
roma közösség ugyanakkor
élesen bírálja a tervezett,
mintegy két méter magas fa-
lakat. Szlovákiában egyéb-
ként nem ez lesz az elsõ fal a
romák és a többségi lakosság
között. Korábban hasonló
kerítésekkel különítették el a
roma telepeket a kelet-szlo-
vákiai Osztrópatakon (Ost-
rovany), Kislomnicon
(Lomnicka), Tõketerebesen
(Trebišov) és néhány más te-
lepülésen is. A szlovák kor-
mányzat évek óta nem tud
megbirkózni a nehéz körül-
mények között élõ romák
problémáival, s a helyzet
egyre súlyosabb. Hasonló fal
felhúzására Csehországban
is sor került már: 1999-ben
az észak-csehországi Ústí
nad Labem egyik utcájában
választották szét így a ro-
mák és a többségi lakosok
épületeit. Cseh és külföldi
emberi jogi aktivisták nyo-
mására azonban mintegy
másfél hónap múlva le kel-
lett bontani. 

Falak, amelyek még ma is állnak

700 kilométer hosszú lesz a fal Izrael és Ciszjordánia között. Nyújt-e védelmet a zsidó államnak?

Tizenegyedik esztendeje, hogy leom-

lott a berlini fal, a megosztottság jel-

képe, amelyet épp öt évtizede kezd-

tek el építeni. Bármilyen hihetetlen,

hasonló falak még ma is állnak, sõt:

épülnek a világban.



Eljött tehát a megvilágosodásnak az órája!
A szélsõséget is szerepeltetõ – RMDSZ ál-
tal is finanszírozott – EMI táborban végre
fény derült Tõkés László nemzetstratégiájá-
ra, amelyet – valljuk be – mi, profán kom-
mentátorok sohasem értettünk meg a maga
mélységében. A rendezvényen megvillanó
pallérozott elmék fényében azonban – ame-
lyet ezúttal még Kövér László zömök kor-
bácsba konyuló bajusza sem árnyékolt be –
a maga teljes nagyszerûségében bontako-
zott ki az európai parlament alelnökének
nagyívû nemzeti programja. 
A fátylat errõl a vízióról pedig nem más,
mint a politikus brüsszeli irodavezetõje,
Szilágyi Zsolt lebbentette fel, aki a követke-
zõket mondta: „Ha nem érjük el az Euró-

pai Unió ingerküszöbét, ak-
kor nem fognak ránk fi-
gyelni.” Márpedig az
EU ingerküszöbét –
folytatta a tisztségviselõ
– csakis radikális lépé-

sekkel, botrányokkal
lehet elérni. Ez azon-
ban – kesergett Szil-
ágyi – még mindig
nem elég az üdvösség-

hez. Konszenzusnak kell kialakulnia a ma-
gyar külpolitikát illetõen Erdélyben, azután
ezt jóvá kell hagynia Budapestnek is. Ettõl
viszont még távol állunk, mert az RMDSZ
„kormányútra tévedt” és kivonta magát az
erdélyi magyar külpolitikából. 
Nem tudom, hogy milyen magasan van az
Európai Unió ingerküszö-
be, de úgy tetszik, hogy
annak eléréséhez Tõkés
László két évtizedes, kö-
vetkezetes, tudatosan és ki-
tartó botrányos politizálása
sem volt elegendõ. Úgy
tetszik, hogy az eddigiek-
nél sokkal nagyobb botrá-
nyokra van szükség, most már fenékig kell
üríteni a politikai és magánéleti botrányok
serlegét. Ezt kívánja a nemzetérdek, és ne-
künk – a látnoki politikus õszinte híveinek
– szemernyi okunk sincs kételkedni abban,
hogy Tõkés László botrányosságban is felül
tudja múlni eddigi teljesítményét, ami ki-
sebbségi politizálás fantáziátlan serege szá-
mára már most elképesztõ. 
Van azonban még két apró gond. Az egyik
a konszenzus, amely a botránypolitizálás
mellõl úgymond hiányozna. Nos, Szilágyi

úr nyitott kapukat dönget. Az a tény, hogy
az RMDSZ az EP-választási lista elsõ he-
lyére tette fel legkeményebb ellenlábasát,
Tõkés Lászlót, fényesen bizonyította a Szö-
vetség elemi vonzódását a botrányos politi-
kai döntések iránt. Mi több, megértve a
nemzetérdek parancsát, az RMDSZ meg

tudta fejelni botrányos ma-
gatartását a Boc-kormány
melletti önpusztító kitartás-
sal. Nem tudjuk, hogy ez
elég-e az EU ingerküszöbé-
nek eléréséhez, de minden-
képp örvendetes, hogy a
magyar érdekképviseletek
között létrejött a közös

nemzetstratégia alapja: a botrány. Aligha
kételkedhetünk benne, hogy ezt Budapest is
jóvá fogja hagyni (ami a sikeres erdélyi ma-
gyar politika sine qua nonja, amint azt Szil-
ágyi úr igen helyesen megvilágította), tekin-
tettel arra, hogy az Orbán-kormány ugyan-
ebbõl a nemzetmentõ malasztból: a botrány-
ból táplálkozik. Hogy miért kellene Buda-
pestnek áldását adnia a romániai magyar
szervezetek döntéseihez, azt sajnos Szilágyi
Zsolt nem osztotta meg hallgatóságával.
Így csak feltételezésekre vagyunk utalva.

Az elsõ és a legkézenfekvõbb: annak felis-
merése, hogy a romániai magyar szerveze-
tek nem elég okosak ahhoz, hogy felismer-
jék saját érdekeiket, ezért jóváhagyást kell
kapjanak Budapestrõl, ahol vélhetõen sok-
kal jobban tudják, hogy mi a jó az itteni
magyaroknak, mint õk maguk.  
Már csak egy probléma maradt, nevezete-
sen annak kiderítése, hogy kik folytatják az
erdélyi magyar külpolitikát, amelybõl az
RMDSZ – kormányútra tévedésével – mint
tudjuk, kivonta magát. Szász Jenõ és az
MPP már biztosan nem, hiszen nem kaptak
meghívást az EMI táborba. Az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt szintén nem, pedig a botrá-
nyosan meghamisított támogató aláírások
minden bizonnyal számottevõen emelték az
új magyar nemzetstratégia fényét. Követke-
zésképp az erdélyi magyar külpolitika
egyetlen alakítója, fóruma és ideológiai mû-
helye a gyergyószentmiklósi EMI tábor.
Most már érthetõ a Betyársereg elkötelezett
szövetségesének, a Jobbik elnökének, Vona
Gábornak a meghívása a rendezvényre, s
egyben arra is magyarázatot kaptunk, hogy
miért támogatja a tábort az RMDSZ. 
De vajon elég botrányos ez ahhoz, hogy el-
érje az EU ingerküszöbét?…

Nagy változások idejét éljük. Az emberiség újra a szokottnál erõ-
sebben szenved, ami annak a jele, hogy romantikusan szólva, a vi-
lágszellem vajúdik s hogy új kor hajnalhasadása elõtt állunk. Ami
most történik, az kettõs nagy folyamat: Európa összezsugorodása
és a XIX. század likvidálása. Ez volt a világtörténelemnek legna-
gyobb százada és mi idõsebbek boldognak mondhatjuk magunkat,
hogy életünknek egy részét annak folyamán élhettük le. Amit így
XIX. századnak nevezünk, az az eszméknek és javaknak tünemé-
nyes gazdagsága, hatalmas politikai, társadalmi, gazdasági és
mindehhez tapadó jogi rendszer, amely naptári végét majdnem két
évtizeddel túlélte s voltaképen a világháború befejezéséig tartott.
Sõt belsõ tartalma oly gazdag, éltetõ, tápláló, mozgató erõi oly ha-
talmasak voltak, hogy a fegyverszünetek után 1918 óta az újjáépí-
tés is még nagyjában a XIX. század gondolatvilágában és doktrí-
nái szerint indult meg. 
Persze, nemcsak elõjelek és tünetek, hanem óriási tények is szaka-
datlanul arra figyelmeztettek, hogy a nagy rendszer megbomlott.
Az emberiségnek átöröklött épületében jóformán évrõl-évre nagy
traverzek hajoltak meg és hatalmas boltívek szakadtak be. De a
gyõztes nagy nemzetek: amerikaiak, angolok és franciák mindeb-
ben sokáig csak azoknak a bajoknak megnyilatkozását látták, me-
lyek a legyõzötteknek minden katasztrofális vereség után termé-
szetszerûleg kijárnak. Gondolkodásukban, felfogásukban a gyöke-
res változást csak a gazdasági világválság elmélyülése hozta meg. 

Gróf Klebelsberg Kunó: A XIX. század likvidálása, 
Európa öszszezsugorodása (Pesti Napló, 1932 febr.)

Botrányt!
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Mit tennék a bányai tanács helyében? A kérdést
nem azért tetsszük fel, hogy azonnal üdvözítõ vá-
laszokat adjunk rá. Nem is azért, hogy megkerül-
jük azt az embermagasságú falat, amelyet a há-
rom lerobbant cigánytömb és a lakótelep többi
boldogtalanja közé húzott az önkormányzat, hogy
„megvédje a dolgos fehéreket szurtos petiéktõl”.
És ha már ott állunk a nyomorgó, munkanélküli,
rongyos, ablaktalan, fûtést, mindenfajta szolgálta-
tást nélkülözõ csõd elõtt – nem azért, hogy igét
hirdessünk. 
Holott a fal nem magától született, – akár tetszik,
akár nem – társadalmi igény nyomán, valószínûleg
ezer beadvány, kérvény, panasz és javaslat után
épült meg. Igaz, csak a fal egyik oldalán élõk igé-
nyeit tükrözi. A másik oldal – ha meg tudná sza-
batosan fogalmazni a követeléseit – mást monda-
na. Ha azok az emberek ki tudnának törni sorsuk
zárkájából, nem élnének ott egy percig sem to-
vább. Elmennének, másutt élnének, jobbat keres-
nének. Mást is csinálnának, mint jövendõ nyomo-
rultakat, kéregetõket, betörõbandákhoz balekot.
Volnának bizonyára elképzeléseik. Erre utal az,
hogy a legsanyarúbb nincstelenség, promiszkuitás
közepette is kikandikál a tányérantenna, a hozzá-
lopott árammal. Ui. ha azokat nézzük, akik a szü-
letés és kasztrendszer dacára vagy éppen ennek se-
gítségével kitörtek a sors etno-kalodájából és vaj-
dai, királyi vagy császári méltóságra emelkedtek,
láthatjuk: azok palotákat építenek. Egyforma etno-
centrikus alaprajz szerint, egyre beljebb a történel-
mi belvárosokhoz. Azok álomverdákkal repeszt-
nek, luxusjachton járnak Szaud-Harácsiából heted-
hét esküvõre Resicára, varázsszõnyegen
Tijuanaból, színarany Elvis-kosztümben dádéte-
metésre Temesvárra. 
Ha én a bányai bíró lennék, szétköltöztetném õket.
Munkára fognám a vastagját. Más segélyprogramot
ajánlanék föl. Tanítókat hozatnék számukra Indiá-
ból és Pakisztánból. Õshazára tanítanám õket. 
Földet adnék, közmunkákat találnék ki. Tisztasági
mozgalmat indítanék. Zenére, mûvészetre taníta-
nám. Írni-olvasni. Megálljt parancsolni a primér
ösztönnek. Valamit – valamiért. 
Ha én a bányai bíró lennék, leülnék a koronás fõk-
kel tágyalni – bár a tanács nem drágakövekkel ki-
hányt tárgyalóasztal mellé ültetné nábobéket – azt
kérdezném a vajdától és az alvajdától, a kenéztõl és

a fõ pénzmosótól: ti mit tesztek testvére-
itekért, hogyan segítitek õket? Mun-
kát, kenyeret, fedelet adtok-e? Meg-
osztjátok-e vele kincseiteket? Avagy
kicsiben/nagyban/EU-ban naponta
újratermelitek az ókori India kegyetlen

kasztrendszerét.
De, tudom, õk úgy szólnának, mint
Káin, midõn a jó öreg isten Ábelrõl

kívánt adatokat gyûjteni. 

Lap-top
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A romániai magyar 
szervezetek nem elég
okosak ahhoz, hogy 
felismerjék érdekeiket,
ezért jóváhagyást kell
kapniuk Budapestrõl.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem a legerõsebb marad életben, nem is a
legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a

változásokra.” Charles Darwin

Leváltott politikus

Az elsõ válság

Kasztos-csésze
A nap címe. Drágulnak a vasúti menetje-
gyek. Indokolt az áremelés?, Evenimentul
zilei

Magyarázat. Természetesen nem indo-
kolt, kár azonban, hogy ezt nem az illeté-
kesek kérdezték tõlünk, hanem csak a saj-
tó. A drágulás ellen szól többek között,
hogy az utazás körülményei egy cseppet
sem javulnak. 

Minden rosszban van valami jó. Erre a
Caþavencii három példát is szolgáltat a ro-
mániai politikai életbõl. Elõször a híres
szélhámos, Sorin Ovidiu Vîntu figyelmez-
tet arra, milyen fontos szerepet játszott õ
és egykori bankja abban, hogy az emberek
begyakorolták a póruljárást. Enélkül a vál-
ság felkészületlenül érte volna õket. „Ha a
FNI nem szoktatja õket hozzá, a kárhoz,
ezek az elkeseredett emberek most fejszék-
kel vonulnának az utcára.” Enyhébb kö-
vetkezményekkel járna, ha Dinu Patriciu
lenne a miniszterelnök. Relu Fenechiu rá-
jött, hogy ez esetben a liberálisok hatal-
mon is lennének, meg ellenzékben is. „Va-
gyis ugyanúgy szidnánk-gyaláznánk egy-
mást, mint most.” Még kisebb a baj a té-
véknél. Két mûsorvezetõ beszélget. Azt
mondja Robert Turcescu Mihai Gâdeá-
nak: „El kell ismerned, nekem elõnyömre
válik a nézettség felmérése. Tõled eltérõen
én kevesebb ember elõtt válok nevetséges-
sé.” Íme, a hátrány elõnye.

Hah, sajtó. Túl kevés szó esett, lapunkban
legalábbis, a román rendfenntartó hatósá-
gok zsenialitásáról, akik eredeti módon
szállítottak le a póznáról egy követelõzõ
állampolgárt a Cotroceni palota elõtt. Az
esetet Ion Barbu karikaturista is feldolgoz-
ta (az Adevãrulban). Riporter kérdi álla-
munk elnökétõl, a palota lakójától:
„–Hogyan süllyedhetett ön ilyen mélyre?”
A válasz a kérdezettre is, a helyzetre is, ál-
lapotainkra is tökéletesen jellemzõ: „–Has-
hajtót tettek a teámba!” (Ehhez nyilvánva-
lóan panaszos hangot kell elképzelni.)

A nap álhíre. A magyarországi szélsõjobb
rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a mina-
pi EMI-táborban nyilvánosan nem hang-
zott el halálos fenyegetés sem a zsidók,
sem a cigányok ellen. 

Sebestyén Mihály
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„Én és milliárdos baráta-
im köszönjük szépen az

elmúlt évek gazdagokat tá-
mogató adórendszerét. Ele-
get kényeztettek minket,
ezentúl szívesen fizetnénk
több adót” – írja Warren
Buffett milliárdos befektetõ a
New York Times véleményro-
vatában. Warren Buffett mil-
liárdos befektetõ a cikkében
arra bátorította az amerikai
törvényhozókat, hogy a költ-
ségvetési deficit csökkentése
érdekében nyugodtan emel-
jék a szupergazdagokra vo-
natkozó adókulcsokat, mivel
ez nem lenne káros hatással a
beruházásokra. „A barátai-

mat és engem már eleget ké-
nyeztetett a milliárdosbarát
kongresszus. Itt az idõ, hogy
a kormány komolyan vegye a
közteherviselést” – írta az
Omahai Bölcsnek is nevezett
80 éves befektetõguru. A vi-
lág egyik leggazdagabb em-
bereként ismert Buffett, a
Berkshire Hathaway konglo-
merátum elnöke cikkében le-
írja, tavaly 6 millió 938 ezer
744 dollár adót fizetett. Ez
ugyan nagy pénznek tûnik,
ám a tavalyi jövedelmének
csak 17,4 százaléka, ami jó-
val kedvezõbb adókulcs,
mint amit az irodájában dol-
gozó 20 alkalmazottjának
bármelyike fizet. Az õ adó-
terhelésük 33 és 41 százalék

között mozog, az átlag 36
százalék. Az amerikaiak kö-
rében rohamosan fogy a bi-
zalom abban, hogy az ország
döntéshozói meg tudnak bir-
kózni az ország pénzügyi
problémáival. Csak a gyors,
igazi és hosszú távú megol-
dást hozó intézkedések tud-
ják megakadályozni, hogy az
amerikai társadalom a teljes
reményvesztettség állapotába
süllyedjen – írja Buffett.
„Nem láttam olyat, hogy egy
jó befektetési döntést feladott
volna valaki a magas adó-
kulcsok miatt. Az emberek
azért fektetnek be, hogy
pénzt csináljanak és az adó-
kulcsok ettõl sosem riasztják
el õket” – vélekedett. 

Röviden

Hírösszefoglaló

A világgazdaság „új és
veszélyesebb szakaszba”

lépett, ami nagyon kevés
mozgásteret enged a legfejlet-
tebb országoknak, véli
Robert Zoellick, a Világbank
elnöke. A Weekend Australian
címû hetilapnak adott nyilat-
kozatában Zoellick kijelen-
tette, hogy bár az amerikai
adósságosztályzat leminõsí-
tése váltott ki pánikot a múlt
héten a piacokon, a közeljö-
võt tekintve nyugtalanítóbb
az európai országok eladóso-
dottságának problémája.

Az adósság által fojtoga-
tott Görögországgal és Por-
tugáliával, valamint más fe-
nyegetett helyzetû országok-
kal a fizetõeszköz leértékelé-
se lehetõségének hiányában
„azok a kihívások, amelyek-
kel az eurózóna szembesül,
a legjelentõsebbeknek bizo-
nyulhatnak” – vélte Zoel-
lick. Hozzátette: a befekte-
tõk kezdik feltenni azt a kér-
dést, hogy mennyi ideig tud-
ja támogatni Franciaország
és Németország a fenyege-
tett helyzetû országokat
anélkül, hogy veszélybe so-
dorná saját adósosztályza-
tát. „Egy új és más típusú vi-
har küszöbén állunk, és ez
nem ugyanaz, mint a 2008-
as válság volt” – mondta,
hozzátéve, hogy az utóbbi
két hét során a nehézkes
gyorsulásból „új és veszélye-
sebb szakaszba” lépett a vi-
lággazdaság.

Zoellick szerint az eurózó-
na válsága könnyen a világ-
gazdaság legsúlyosabb kihí-
vásává nõheti ki magát.
Ezért sürgette az európai or-
szágokat, hogy a lehetõ leg-
gyorsabban tegyék meg a
szükséges intézkedéseket.
Rámutatott: a 2008-as vál-
ságnak az volt a tanulsága,
hogy minél tovább várnak az
országok, annál keményebb
intézkedéseket kell hozni.

Csordaszellem?

Olaszországnak, Spanyol-
országnak és Franciaország-
nak nem lesz szüksége az eu-
rópai mentõmechanizmusok
támogatására, mivel megte-

szik a megfelelõ lépéseket a
piac bizalmának helyreállítá-
sa érdekében – mondta Olli
Rehn gazdasági és pénz-
ügyekért felelõs európai biz-
tos a Bild német napilap teg-
napi számában megjelent in-
terjúban.

Úgy fogalmazott: „Maguk
hozzák meg azokat az intéz-
kedéseket, amelyekkel kon-
szolidálják költségvetéseiket
és ösztönzik gazdaságuk nö-
vekedését”.

A biztos kiemelte, hogy az
euróövezeti mutatók „stabi-
lak” és az elmúlt idõben ta-
pasztalt piaci turbulencia
nem magyarázható ezekkel.
„A piacra gyakran jellemzõ a
csordaszellem és a tömegpá-
nik” – vélekedett a politikus.
Ugyanakkor elmondta, hogy
„valamennyi szinten csele-
kedni kell a piac bizalmának
visszanyeréséhez”. Kifejtet-
te: a veszélyeztetett államok-
nak szigorú megtakarításba
kell fogniuk, és az intervenci-
ók, így az Európai Központi
Bank (EKB) közbelépése is
szükségessé vált.

Rehn szerint az euróöve-
zeti tagállamok kormányai
úttörõ lépést tettek a július
21-i csúcson, amelynek hatá-
rozatait „heteken, nem pedig
hónapokon belül” életbe lép-
tethetik. Ezeket legkésõbb
szeptemberig végre kell haj-
tani a piaci bizonytalanság
megszüntetéséhez – tette
hozzá. A biztos hangsúlyoz-

ta, annak ellenére, hogy a pi-
ac „nagyon ideges”, nem
várható még egy Lehman
Brothers típusú bankössze-
omlás, mivel az európai ban-
kok „sokkal ellenállóbbak”,
mint három évvel ezelõtt.

Rehn az interjúban el-
mondta, hogy az EKB nem
vált Európa „rossz bankjá-
vá”, mivel az általa birtokolt
államkötvényekben megtes-
tesülõ valamennyi kötelezett-
séget teljesítik az euróövezeti
tagállamok.

Rómának vigyáznia kell

Egy másik, a Handelsblatt
német napilapban megjelent
interjúban Günther Öttin-
ger energiaügyi biztos an-
nak a véleményének adott
hangot, hogy az euróövezet
valószínûleg összeomlana,
ha Olaszország fizetésképte-
lenné válna. Elmondta, „ha
Olaszországnak pénzügyi
gondjai támadnának, akkor
már nem lenne képes hozzá-
járulni az európai mentõ-
alaphoz, az Európai Pénz-
ügyi Stabilitási Eszközhöz
(EFSF)”. Ez gondot okozna
– tette hozzá. A politikus
szerint ezért a déli államnak
mindent meg kell tennie új
konszolidációs programjá-
nak végrehajtása érdekében
és a tervezettnél még koráb-
ban 3 százalék alá kell csök-
kenteni költségvetési hiá-
nyát. 

Robert Zoellick: a világgazdaság „veszélyes szakaszba“ lépett

Jön a kínai atom

Kína részt venne a cernavo-
dai atomerõmû 3-as és 4-es
reaktorainak megépítésé-
ben, illetve a Duna–Buka-
rest-csatorna kiépítésében
is. Emil Boc kormányfõ kí-
nai látogatása során azt
mondta, hogy a két ország
együttmûködne több nagy
beruházás megvalósításá-
ban is. A miniszterelnök a
kínai államfõvel is egyezte-
tett a befektetésekrõl. Boc
azt mondta, hogy a közös
beruházások listáján szere-
pel Bukarest második tere-
lõútjának megépítése, a cer-
navodai atomerõmû új re-
aktorainak a felállítása, illet-
ve a Kolozs megyei tarnicai
vízi erõmû építése is. 

Nem nõnek az adók

Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter szerint a követ-
kezõ két évben nem növe-
kednek majd a romániai
adók és illetékek: 2014-ig 16
százalék marad az egységes
adókulcs és 24 százalék a
hozzáadottérték-adó (TVA).
A kormány korábban a TVA
csökkentését tervezte, ám a
miniszter szerint az ország
gazdasági helyzete ezt nem
teszi lehetõvé. 

Felminõsítették
Bukarestet

„BBB–”-ról BBB-re javította
Bukarest besorolási kategóri-
áját a Fitch, mivel a hosszú
távú hitelek minõsítései sta-
bilnak mutatkoznak. A hitel-
minõsítõ a döntésben a vá-
ros költségvetési helyzetének
javulását és az adósságkeze-
lés hatékonyságát is figye-
lembe vette.

Romániában a ZTE

A világszinten ötödik legna-
gyobb mobiltelefon-gyártó, a
kínai ZTE Romániában is
szeretne egy felkészítõ köz-
pontot, majd gyártást is indí-
tani – jelentette be Lorian
Vintilã, a vállalat hazai stra-
tégiai és kommunikációs
igazgatója. A kezdeti befek-
tetéshez 2,7 millió euró
szükséges, és mivel a ZTE a
kínai állam tulajdona, a
pénz is innen érkezne.

HIRDETÉS
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Több adót fizetne Buffet

Sipos M. Zoltán

Nem váltotta be kezde-
ményezõi reményeit a

Parasztkosár nevû, biotermé-
keket forgalmazó online áru-
ház: az indulása óta letelt
másfél év alatt a kolozsváriak
nem vették igénybe a szolgál-
tatásaikat, inkább az üzletek-
ben, piacokon kapható élel-
miszerekhez ragaszkodtak.
Így a Parasztkosár mûködte-
tõi bezárták internetes boltju-
kat, helyette nemrégiben „va-
lódi” üzletet nyitottak a kin-
cses városban.  Az Uzinei
Electrice utca 1/A szám alatt
a kolozsváriak kizárólag a
Mezõség, Szilágyság és
Szatmár környéki õstermelõi
bizonylattal rendelkezõ ter-
melõk bio- és hagyományos
termékeit tehetik a bevásárló-
szatyrukba. 

„Reméljük, hogy az üzlet-
nek sokkal nagyobb sikere
lesz, mint az internetes áru-
háznak. Amikor beindult ez
az online vásárlási lehetõség,
elég jó forgalmunk volt, azu-
tán egyre apadt, míg végül
érdeklõdés híján be kellett
szüntetnünk ezt a tevékeny-
séget” –mondta el lapunknak
Stela Macarie, a Parasztko-
sár ügyfélszolgálatának veze-
tõje. Szerinte a környékbeli
vásárlók még nincsenek tisz-
tában a bio és a hagyomá-
nyos élelmiszeripari termé-
kek elõnyeivel, így inkább a
bevásárlóközpontokat vagy a
hagyományos piacokat ré-
szesítik elõnyben. „A Pa-
rasztkosár programmal az
volt a célunk, és reméljük,
hogy a nemrég megnyitott
üzletünkkel ezt el is érjük

majd, hogy a rávegyük a vá-
sárlókat: tudatosan vásárolja-
nak minõségi élelmiszereket.
Nálunk olyan különlegessé-
geket is lehet kapni, mint az
aradi méz, a szilágysági pá-
linka vagy a mezõségi juh-
sajt” – magyarázta Macarie. 

A Parasztkosár program-
hoz hasonlóan a nemrég
megnyílt üzletben a vásárlók
az alapélelmiszerektõl kezd-
ve a zöldségféleségeken, hen-
tesárun, mézen keresztül a
különbözõ házi készítésû pá-
linkákig választhatnak ked-
vükre való bio- és hagyomá-
nyos termékeket. Az árut
ugyanazon az áron lehet
megvásárolni, mint ameny-
nyiért korábban a Parasztko-
sár program internetes verzi-
ójában hozzáférhetõk voltak.
Mint megtudtuk, a program-
ban  õstermelõi bizonylattal
rendelkezõ kistermelõk ve-
hetnek részt, akik termékei-
nek eredetiségét és minõségét
a mezõgazdasági minisztéri-
um jóváhagyása szavatolja. 

„Jó ötletnek tartottam a
programot, és az elején egy-
szer-kétszer rendeltem is a
honlapjukon meghirdetett
termékekbõl, viszont az árak
borsosnak tûntek. A legna-
gyobb gond az volt, hogy mi-
nimum száz lejes értékû ren-
delést vettek csak fel, amit
megtoldottak a tíz lejes szállí-
tási költséggel. Ekkora meny-
nyiségû élelmiszert nem egy-
szerû raktározni, ezért in-
kább a piacról szerzem be to-
vábbra is azokat a terméke-
ket, amelyekre szükségem
van” – osztotta meg tapaszta-
latait lapunkkal egy kolozs-
vári háziasszony. 

Zord jóslatok

A kolozsváriak továbbra is a piacon vásárolnak be

Parasztkosár: nem kell

az online paradicsom

A szerzõ felvétele
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Jövõ évtõl tovább szigo-
rodnak a házeladásra,

bérbeadásra, illetve felújítás-
ra vonatkozó hazai jogsza-
bályok. Az errõl szóló kor-
mányrendelet tervezetét a
napokban bocsátották köz-
vitára. 

Nulla energia

A jogszabály szerint abban
az esetben, ha a felújítási
munkálatok értéke megha-
ladja az ingatlan adózott ér-
tékének a 25 százalékát, a be-
ruházás megkezdésekor a tu-
lajdonosnak be kell szereznie
az úgynevezett energetikai
bizonylatot. Az említett
érékküszöb kiszámításakor
figyelembe veszik az ingat-
lanhoz tartozó telek értékét
is. Ezt a rendelkezést az álta-
lunk megkérdezett lakótársu-
lási képviselõk ellenzik. „Így
is nehéz rávenni az embere-
ket a beruházásba, attól tar-
tok, az engedély megszerzése
adminisztratív akadály lesz”
– vélekedett Kalibás Péter,
aki egy Tudor negyedi tömb-
ház közös ügyeit intézi. 

Új ingatlan építésekor nem
csak az eddig kötelezõ enge-
délyek beszerzésére lesz
szükség, hanem igazolni kell,
hogy az ingatlan hõház-
tartása teljesíti a minimális
energetikai elvárásokat, és az
építkezési tervek mellé csa-
tolni kell majd az alternatív
fûtésrendszerekre vonatkozó
javaslattervet is. A jövõ évtõl
érvényes megszorítások célja
az energiatakarékos és ökoló-
giai szempontból is korszerû
ingatlanépítés és felújítás tá-
mogatása. „A tervek szerint
2020-tól olyan ingatlanok ad-
hatók át, amelyeknek az
energiaigénye majdnem nul-
la. A középületek esetében ez
a célkitûzés már 2018-tól ér-
vényes” – áll a jogszabályter-
vezetben. Ezt a kitételt az

építtetõk ellentmondásnak
nevezték. „Rá kell vennünk a
beruházót, hogy a legújabb, s
így legdrágább technológiát
válassza. A vállalkozónak vi-
szont az az érdeke, hogy mi-
nél olcsóbb legyen a befekte-
tése. Nehéz lesz így zöld ágra
vergõdni, még akkor is, ha
tudjuk, hogy az energiataka-
rékosság jó befektetés” – vé-
lekedett Tudor Simion Ma-
ros megyei építkezési vállal-
kozó. A „zéró energiaigény”
azt jelenti, hogy a fûtést az
ingatlanhoz legközelebb esõ
újrahasznosított energiafor-
rás biztosítja, és az ingatlan
energiavesztesége pedig ele-
nyészõ.

Kockára 
tett szerzõdések

A jövõben az energetikai
bizonylatot nem csak a most
épülõ házak esetében kell be-
szerezni, de kötelezõ lesz in-
gatlan adás-vétel, illetve bér-

beadás esetén is. A bizonylat
érvényessége tíz év, és tartal-
mazza a fûtésrendszerek
energiafelhasználásra és
széndioxid kibocsátására vo-
natkozó adatokat, továbbá ki
kell térnie az energiafogyasz-
tásra vonatkozó javaslatokra
is. A dokumentum beszerzé-
se az eladó, illetve a bérbeadó
kötelezettsége, és csatolni kell
az ingatlant érintõ szerzõdé-
sekhez. 

A szigorítás kiterjed az in-
gatlanhirdetésekre is: a terve-
zet értelmében már az el-
adásra illetve bérbeadásra vo-
natkozó információs anya-
gokban közölni kell az ingat-
lan energiafelhasználására,
illetve széndioxid kibocsátá-
sára vonatkozó adatokat. Az
ötszáz négyzetméternél na-
gyobb épületek, illetve a köz-
intézmények esetében az
energetikai bizonylatot jól
látható helyre kell kifüggesz-
teni. 2015-tõl már a 250
négyzetméternél nagyobb

alapterületû közintézmények
esetében is érvénybe lép a
fenti megszorítás. Az energe-
tikai auditot a Regionális Fej-
lesztési Minisztérium enge-
délyével rendelkezõ szakem-
berek bocsáthatják ki.
Cãtãlin Sorbea ingatlanügy-
nök ezeket a javaslatokat úgy
értékelte, mint az „ingatlan-
piac tudatosodásának” az
eszközeit. „Ma már egyre ke-
vesebb az olyan bérbeadó, il-
letve eladó, aki csak túl akar
esni a tranzakción. Meg kell
küzdeni a bérlõért, vevõért,
és ezért sok mindenre hajlan-
dóak az emberek” – tette
hozzá a lapunknak nyilatko-
zó üzletember.

Sokba kerül a kihágás

A bizonylatok hitelességét
idõszakosan ellenõrzik a
szakhatóságok, legalább öt
évente egyszer sor kerül az
energetikai átvilágításra
azoknak az ingatlanoknak

az esetében, amelyeknek a
fûtését szilárd vagy folyé-
kony, újra nem hasznosítha-
tó üzemanyaggal biztosítják,
a fûtésrendszer energiafel-
használása pedig 20 és 100
kW közötti.  Az ennél na-
gyobb energiafelhasználással
mûködõ kazánok esetében
az ellenõrzés két évente lesz
esedékes, kivéve a gázkazá-
nokat, mert ezeket négy
évente nézik át az erre szako-
sodott felügyelõk. A teljes fû-
tésrendszer átvilágítása után
az illetékes hatóságok jelen-
tést adnak át az ingatlan tu-
lajdonosának, amely tartal-
mazza majd az energiataka-
rékos üzemeltetésre vonatko-
zó javaslatokat. Azokat, akik
a legújabb kormányhatáro-
zatban foglaltakat nem tart-
ják be, 2500-tól 20 ezer lejig
terjedõ bírsággal büntethetik
az illetékesek.

„Ökobarát” házak

Az általunk megkérdezett
szakemberek szerint egyre
nagyobb értéke van az „öko-
barát” ingatlanoknak. „Né-
hány évvel ezelõtt még
szkeptikusak voltunk az
energetikai bizonylatokkal
kapcsolatban, de nagyon el-
terjedté vált a lakóházak szi-
getelése, a fûtésrendszerek
korszerûsítése, és így más az
értéke ennek a dokumen-
tumnak” – nyilatkozta la-
punknak Cãtãlin Sorbea ma-
rosvásárhelyi ingatlanügy-
nök. Mint mondta, az uniós
rendelkezések miatt számí-
tottak arra, hogy további szi-
gorításokat vezet be a kor-
mány. „Ma már alapelvárás,
hogy alacsony energiaigé-
nyû ingatlanok jelenjenek
meg az ingatlanpiacon, erre
ösztönöznek az energiaárak
is, és az ingatlanok egyéb já-
rulékos kiadásai is. Ott spó-
rolnak az emberek, ahol tud-
nak” – tette hozzá az ingat-
lanügynök. A nagyobb ingatlanfelújításokhoz is nélkülözhetetlen lesz az energetikai bizonylat Fotó: archív

Hírösszefoglaló

Ismét emelte árait a ha-
zai vasúttársaság, au-

gusztus második felétõl ti-
zennyolc százalékkal kell
többet fizetni a vonatjegye-
kért. A CFR indoklása sze-
rint azért volt szükség az ár-
emelésre, mert az utóbbi hó-
napokban nõttek az üzem-
anyagárak, ráadásul a vasút-
társaság tetemes adósságál-
lományt görget maga elõtt.
A kormány májusban dön-
tött a most érvénybe lépõ ár-
emelés mellett, akkor azon-
ban még nem tudták meg-
mondani az illetékesek, ho-
gyan változnak a tarifák. A
Boc-kabinet azonban jelezte,
hogy nem az infláció alap-
ján számolják majd ki az új
jegyárakat, így ugyanis nem
csökkenthetõ a CFR veszte-
sége. A Szállításügyi Mi-

nisztérium által kidolgozott
törvénytervezet lehetõvé te-
szi, hogy a viteldíjakról az il-
letékes miniszter a tömeg-
szállítási vállalatok gazdasá-
gi mutatóinak megfelelõen
határozat révén dönthessen.
Az idei évre elõirányzott
költségvetés elkészítésekor
már eleve tíz százalékos
jegyáremeléssel számoltak,
de ezt az elsõ félévben még
nem hajtották végre. 

A bérletvásárlók fél áron,
a diákok 75 százalékos ked-
vezménnyel utazhatnak a
továbbiakban. Az árpolitika
változására azért is szükség
van, mert a 2010-es intézke-
désekhez hasonló áremelés-
re 2007-ben került sor utol-
jára, akkor 8,1 százalékkal
emelte a jegyek árát a CFR.
A tavaly érvénybe lépõ díj-
rendszer bevezetésérõl a
kormány kötött megállapo-

dást a Nemzetközi Valuta-
alappal, amely augusztusig
adott haladékot az árkorrek-
cióra. A vasúttársaság vesz-
teségeinek felszámolását cé-
lozza meg az az intézkedés-
sorozat, amely a CFR alkal-
mazottak számának csök-
kentésére irányul. Az év ele-
jén még 7500 vasutas elbo-
csátásának veszélyére figyel-
meztettek az érdekvédelmi
szervezetek, májusban 2500
alkalmazott munkaszerzõ-
désének felbontásáról szüle-
tett döntés, továbbá 1000 ki-
lométernyi vasút felszámo-
lása is elkezdõdött. 

Miközben a vasúti jegy-
árak emelkednek, olcsóbb
lett a benzin. A 95-ös oktán-
számú benzin literenkénti
ára másfél hét alatt 5,5 lejrõl
5,3-ra csökkent. Olyan töl-
tõállomás is akad, ahol 5,25
lejért lehet tankolni. 

Drágább a vonatjegy,
olcsóbb az üzemanyag

Sipos M. Zoltán

A magyar nyelv széleskö-
rû nyilvános használata

kifizetõdõ Kolozsváron és
Erdélyben – vélik az „Igen,
tessék!” kampány kezdemé-
nyezõi, akik tegnap a Ko-
lozsvári Magyar Napokon
ismertették a stratégiát. A
Claudiopolis Egyesület, va-
lamint a Kolozs Megyei Ifjú-
sági Fórum arra biztatja a
helyi  vállalkozókat, kávé-
zók, éttermek, üzletek tulaj-
donosait, hogy szolgáltatása-
ikat kínálják magyarul is.
„Hasonló mozgalomra van
példa Szlovákiában vagy
baszkföldön. Jelen esetben a
kétnyelvûség használata két
fõ színtéren valósul meg: a
közintézményekben illetve
azokon a tereken amelyet a
civil társadalom szabályoz.
A fõ célunk a többnyelvûség
erõforrásként való tudatosí-
tása: elsõsorban a cégeket
szeretnénk megszólítani,
hogy a Kolozsváron élõ, ma-

gyarul beszélõ embereket te-
kintsék üzleti partnernek, fi-
zetõképes vásárlónak” – is-
mertette az elképzelések hát-
terét lapunknak Horváth
Anna, a Claudiopolis Egye-
sület elnöke. Mint kifejtette,
a többnyelvû szolgáltatás nö-
velheti a bevételt, mivel sta-
tisztikák igazolják, hogy a
saját anyanyelvén kommuni-
kálni tudó vásárló akár öt
százalékkal többet is hajlan-
dó fizetni egy-egy termékért.
Kolozsváron eddig összesen
negyven kávézó, vendéglõ,
élelmiszerbolt továbbá egy
vaskereskedés is bekapcsoló-
dott a mozgalomba. Az
„Igen, tessék!” kocsmákban,
klubokban, vendéglõben ma-
gyarul is beszélnek a pincé-
rek vagy a bolti eladók. A
mozgalom mûködtetõi el-
mondták, egyelõre Kolozs-
váron mûködik ez a kezde-
ményezés, de a közeljövõben
szeretnék Erdély nagyobb,
magyarok által is lakott váro-
saira kiterjeszteni. 

Válni jönnek az olaszok

Egyre több olaszországi vál-
lalkozás kínál romániai utat
azok számára, akik könnyen
és az európai átlaghoz ké-
pest olcsóbban szeretnék fel-
bontani a házasságukat.  Öt-
ezer euróért teljes ellátást és
ügyintézést kapnak azok,
akik befizetnek erre az útra.
Az eljárás lebonyolításhoz
ideiglenes lakcímbejelentés-
sel kell rendelkezni, de ezzel
együtt is felbontható egy há-
zasság fél éven belül. A válá-
si procedúra Olaszországban
átlag három évig tart.

Nagyboldogasszony
napja: ezrek ünnepe

Ezrek ünnepelték Románia
szerte Nagyboldogasszony
napját, a tegnapi napot
munkaszüneti nappá nyilvá-
nította a kormány. Kiemelt
ünnepséget tartottak tegnap
az ennek az ünnepnek szen-
telt Bodolán (a grófi kápol-
nában), Csíkszentgyörgyön
(Posa-hegyen), Csíkszeredá-
ban (millenniumi-templom-
ban), Déván, Felsõboldog-
falván, Gyergyótölgyesen,
Kolozsmonostoron az (apát-
sági templomban), Kolozs-
váron (a piarista templom-
ban), Náznánfalván, Nyá-
rádköszvényesen, Oroszhe-
gyen, Szárhegyen Topánfal-
ván és Vajdahunyadon is.
Az ortodox központi ünnep-
ségeken a hazai politikai
pártok képviselõi is részt
vettek. A putnai monostor-
ban szervezett ünnepségen a
Szociáldemokrata Párt elnö-
ke, Victor Ponta és a De-
mokrata Liberális Párt alel-
nöke, Gheorghe Flutur is
megjelent.

Megöltek 
egy prostituáltat

Egy 42 éves nõ holtestére
bukkantak tegnap hajnal-
ban Temesváron, egy kül-
városi benzinkút szomszéd-
ságában. Az áldozat prosti-
tuáltként dolgozott a város
bejáratánál, több szemtanú
felismerte. A tetemet két
férfi találta meg, a helyszí-
nelést végzõ rendõrök meg-
állapították, hogy a nõt sú-
lyosan bántalmazták, több
ütéstõl származó sérülés
volt az arcán, és vélhetõleg
többször meg is szúrták. Az
ügyben jelenleg is folyik a
nyomozás.

Ismét lehûlés jön

Tegnap este újabb hideg-
front érte el Romániát, eny-
hén csökken a nappali hõ-
mérséklet a hét elsõ felében.
A változékony, esõs idõ fõ-
leg az északi, észak-nyugati
országrészt érinti, itt a nap-
pali csúcshõmérséklet 24–25
fok körül alakul, a déli or-
szágrészben azonban elérhe-
ti a 34–35 fokot is. Az éjsza-
kai hõmérséklet 10 fok kö-
rüli lesz. Holnap tovább nö-
vekszik a felhõsödés,  a
csúcshõmérséklet pedig a
legmelegebb régiókban sem
haladja meg a 32 fokot. A
tengervíz a romániai part-
szakaszokon 22 fokos.

Kiszolgálást magyarul is!

Lakások: nõ az energiaszigor
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Toronyi Anikó, Budapest

Igencsak elnéptelenedett
tegnap délre a budapesti

Szigetfesztivál helyszíne –
igaz, a hétfõi ráadásnapra
már nem is jutott program.
Aki ott maradt, javában cso-
magolt, és a szó szoros értel-
mében szedte a sátorfáját. A
rendezõk pedig nekifogtak a
bontáshoz, ami a hírek sze-
rint hetekig is eltarthat. A hét
végén már a fáradás jelei üt-
köztek ki Közép-Európa
egyik legrangosabb megabu-
liján, talán nem is jöttek el
most annyian, mint tavaly.
Pedig az idõjárásra ezúttal
nem lehetett panasz: ázni-
fázni nem kellett, de a pörgés
mégis mintha lelassult volna.
Persze most is sokan táncol-
tak, például a Dizee Rascal-
on, és a Skunk Anansie kon-
certjének vendégei sem fa-
nyaloghattak.

Megosztó 
volt a YouTube-sztár

A tavalyi Sziget és az idei
VOLT fesztivál után újra be-
söpörte a rajongók ovációját
a 30 Seconds to Mars – a
formáció egyébként a né-
hány hete elhunyt Amy
Winehouse helyére ugrott
be. A frontember Jared
Letót változatlanul imádták-
imádják a nõk, bár teljesít-
ményétõl nem mindenki
volt annyira elájulva, és in-
kább átruccantak más szín-
padok elé. A Leedsbõl szár-

mazó Kaiser Chiefs sokakat
elvarázsolt, a banda vezérfi-
gurája, Ricky Wilson szoká-
sától eltérõen nem csupán
ácsorgott, hanem fel-alá sza-
ladgált, ugrált a színpadon.

A tömeg láthatóan jól érezte
magát, bár ugyanez elmond-
ható a hétvége további tucat-
nyi fellépõjérõl is. Peter
Bjorn Jonhsonról, vagy a
metálos Deftones-ról, illetve

sokak kedvencérõl, a Balkán
jelképérõl, Goran
Bregovicról. Ám a vártnál
jóval kevesebben jöttek el a
White Lies-produkcióra. Az
angol YouTube-sztár, Kate

Nash megosztotta a hallga-
tóságot. Egyesek szerint a
hölgynek élõben is kellemes
a hangja, mások szerint vi-
szont eléggé egysíkú teljesít-
ményt nyújtott. 

Veszteségbe 
került Prince fellépése

Vasárnap tovább ritkult a
tömeg, aminek látványos je-
leként már nem nyüzsögtek
annyian a bejárathoz vezetõ
hídon, mint a múlt hét köze-
pén. Az A38-as színpad mel-
letti Lovarda kocsma vi-
szont, a többi hasonló létesít-
ményhez hasonlóan zsúfolá-
sig megtelt, sõt a Burn Party
Arénában sem lehetett leejte-
ni egyetlen gombostût sem,
pedig itt idegtépõ technóval
kínozták a közönséget. Még-
is kitartott hétfõ reggelig, so-
kan az asztalokon táncoltak
a záróra utolsó percéig. A
Szigeten idén bulizók szá-
mát amúgy 380 és 390 ezer
közöttire becsülik. Elképzel-
hetõ tehát, hogy a rendez-
vény hozta most is a 2009-
ben kiszámolt 390 ezres re-
kordlátogatottságot, de az is
lehet, hogy 2005 óta az egyik
leggyengébb jegyeladásait
produkálta, amit egyedül
csak a 2007-es Sziget múlt
alul. Gerendai Károly fõ-
szervezõ azt nyilatkozta,
hogy anyagilag biztosan
nem lehet az idei Szigetet a
legsikeresebbek közé sorolni,
mivel Prince alaposan meg-
kérte fellépésének az árát. 

Búcsú a Sziget Fesztiváltól
Prince fellépése miatt veszteséggel zárt a Hajógyári-szigeten tartott rendezvény

Elnéptelenedett a Hajógyári-sziget. A többnapos koncertsorozat már a múlté, a veszteség a szervezõké
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Thaiföldön az Osonó

Közös elõadásra készül a
Moradokmai Színházi Köz-
pont és a sepsiszentgyörgyi
Osonó Színházmûhely. A
négyhetes projekt a Bangkok
melletti tanyaszínházban va-
lósul meg, Fazakas Misi ren-
dezésében. Az Osonó Szín-
házmûhely vezetõje Bartha
Lóránd és Mucha Oszkár
társulati tagokkal vasárnap
indult Thaiföldre, ahol hat
helyi színésszel együtt hoz-
zák létre a produkciót.
Fazakas szerint az elõadás
létrehozásában az nem aka-
dály, hogy a két színházi
kultúrát egy világ választja
el egymástól.

AZ EMNT is kiáll
Verespatakért

A saját és az EMNT támo-
gatásáról biztosította a Zöld
Erdély Egyesületet a veres-
pataki mûemlék- és környe-
zetvédelemért folytatott ki-
tartó harcában Toró T. Ti-
bor. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács ügyvezetõ
elnöke a Szénafesztivál al-
kalmával tett szombati láto-
gatásán kifejtette: álláspont-
juk a verespataki bányaberu-
házás kérdésében elvi alapo-
kon nyugszik, és nem támo-
gathatnak semmilyen olyan
vállalkozást, amely környe-
zeti katasztrófához vezethet.
Toró T. Tibor Tõkés László,
az EP alelnöke nevében to-
vábbi európai segítséget ígért
a Roºia Montanã Gold
Corporation bányavállalat
„agresszív és a közvéle-
ményt megtévesztõ” beru-
házáspolitikája ellen.

A Hajógyári-sziget K-hídjánál a rendõrök
elõállították szombaton Zagyva György
Gyulát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) tiszteletbeli elnökét, a
Jobbik országgyûlési képviselõjét.
A HVIM tagjai és szimpatizánsai a kerüle-
ti rendõrkapitánysághoz vonultak, követel-
ve Zagyva György Gyula szabadon bocsá-
tását. A kapitányság bejáratait rohamrend-
õrök zárták le. Összecsapásra nem került

sor, de a rendõrség fokozott ellenõrzést ren-
delt el, így a környéken mindenkit igazol-
tattak. Zagyva György Gyula másnap arra
szólította fel a magyar Országgyûlés men-
telmi bizottságát, hogy amennyiben a tes-
tület elé kerül az ügy, adja ki a mentelmi jo-
gát. Azért kéri ezt, hogy az ügyet „az
ügyészség tudja vizsgálni, és így minél
elõbb derüljön ki, hogy vele szemben kö-
vettek el súlyos bûncselekményt”. 

A jobbikos Zagyva György megint botrányt keltett

Sipos M. Zoltán

„Alig várom, hogy kez-
dõdjenek a meghirdetett

elõadások, koncertek, kiállí-
tások, esti bulik. Már a ta-
valy is nagyon jól sikerült-
nek tartottam a Kolozsvári
Magyar Napokat, de idén, a
programfüzet kínálatából
úgy tûnik, sokkal szélesebb
rétegeket szólítanak meg a
szervezõk” – mondja egy
egyetemista lány, aki bár jól
megérdemelt vakációját töl-
tötte székelyföldi szülõfalu-
jában, a Kolozsvári Magyar
Napok idejére a kincses vá-
rosba látogatott. 

A második alkalommal
megszervezett Kolozsvári
Magyar Napok vasárnap
délután rajtolt a Bánffy-
palotában, ahol a szervezõk
egyszerre öt kiállítást nyitot-
tak. A megnyitón többek kö-
zött felszólalt Szilágyi Má-
tyás, Magyarország kolozs-
vári fõkonzulja, Alin Tiºe, a
Kolozs Megyei Tanács elnö-
ke, Fekete Emõke, a testület
alelnöke, és László Attila.
Kolozsvár alpolgármestere a
rendezvénysorozat mínusz
harmadik napjának nevezte
a vasárnapot, utalva a tavaly
még négynapos rendezvény-
sorozat bõvülésére. „Ál-
munkban sem gondoltuk
volna, hogy 2011-ben vasár-

naptól vasárnapig fognak
tartani a Kolozsvári Magyar
Napok” – mondta a politi-
kus. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke levélben kö-
szöntötte a Kolozsvári Ma-
gyar Napok résztvevõit,
hangsúlyozva, hogy „a ko-
lozsvári magyar összefogás
szép példája, ahogyan az
anyagiak összegyûjtése és a
szervezés történt. A Kolozs-
vári Magyar Napokat ko-
lozsváriak szervezik kolozs-
váriaknak, pártállástól füg-
getlenül”. A kulturális mi-
niszter a kolozsvári magyar-
ság különbözõ igényeit ter-
mészetesnek, kultúrájuk
megõrzésére és gyarapításá-
ra szolgálónak nevezte. 

Kifejtette, sajnálja, hogy
ezek az igények gyakran át-
politizáltak, és olyan sértõ
gesztusokhoz vezetnek, mint
amilyenek a fõtéri sörfeszti-
vál, a zöldségpiac vagy a
Iorga-tábla ügye. „Elfogad-
hatatlan, hogy a kincses vá-

ros legnagyobb kincsét meg-
gyalázzák, sárba tiporják” –
szögezte le a Mátyás-szobor-
ra utalva Kelemen Hunor. A
megnyitóbeszédeket a Szent-
egyházi Gyermek-filharmó-
nia koncertje kísérte. A mint-
egy 140 gyermekbõl álló ze-
nekar és kórus Haáz Sándor
karnagy vezényletével ma-
gyar, román, német, török és
spanyol dalokat adott elõ,
majd magyarul, románul és
németül énekelték el az
Örömódát. 

Tegnap este a Kistehén
Tánczenekar, valamint az
Etno in Transit nemzetközi
etnoegyüttes szórakoztatta
a közönséget. Egyébként az
együttes ma este a Tranzit
Házban is fellép, ahol a Ko-
lozsvári Magyar Filmnapok
elsõ vetítéséhez biztosítják a
zenei aláfestést. Ugyancsak
ma lép a kolozsvári közön-
ség elé az 1957-ben alakult
Benkó Dixieland Band
dzsesszegyüttes is. 

Magyar napok,összefogásból
Hírösszefoglaló

A legjobb rendezõnek já-
ró Ezüst Leopárd-díjat

kapta a 64. Locarnói Film-
fesztiválon Adrian Sitaru a
magyar-román koproduk-
cióban forgatott Szívbõl jövõ
szeretet (Din dragoste cu cele
mai bune intenþii) címû film-
jéért. A film fõszereplõjét,
Bogdan Dumitrescut a leg-
jobb férfi színésznek járó díj-
jal jutalmazták. A legjobb
filmnek járó Arany Leopárd-
díjat Milagros Mumenthaler
svájci származású argentin
filmrendezõnõ Ajtókat és abla-
kokat kinyitni (Abrir puertas y

ventanas) címû alkotása nyer-
te. A Paulo Branco portugál
producer vezette zsûri idén
második, a zsûri különdíja-
ként adományozott Arany

Leopárd kiosztásáról is dön-
tött: a kitüntetést Aojama
Kindzsi japán költõ-rendezõ
kapta Tokyo Koen címû alko-
tásáért. 

Román sikerek Locarnóban

Antal Erika

A francia Thibault Cau-
vin koncertjével tegnap

este elkezdõdött Marosvásár-
helyen a 6. Harmonia Cordis
Nemzetközi Klasszikusgitár-
fesztivál. A Kultúrpalota
nagytermében a rendezvény
hét napja alatt hazai és kül-
földi neves gitármûvészek
lépnek fel és tartanak mester-
kurzusokat. A hangverse-
nyekre ingyenes a belépés,
annak ellenére, hogy a kö-
zönséget a világ legjobb mû-

vészei szórakoztatják. Beke
István Ferenc, a rendezvény
szervezõje elmondta, a Har-
monia Cordis Nemzetközi
Klasszikusgitár-fesztiválnak
két célja van: egyrészt a szín-
vonalas szórakoztatás, más-
részt a gitármûvészek szak-
mai továbbképzése. A jelent-
kezõknek ugyanis neves gi-
tármûvészek tartanak egyéni
kurzusokat, de a szászrégeni
hangszergyárba is elviszik
õket, ahol bemutatják, ho-
gyan készül egy hangszer. A
marosvásárhelyi fesztiválon

idén is jelen lesz Pusztai An-
tal Ausztriából, Csáki And-
rás Magyarországról, Fran-
ciaországból Thibault Cau-
vin, Gabriel Bianco, de fellép
a spanyol kubai páros,
Anabel Montesinos és
Marco Tamayo is. A feszti-
vált 2007-ben szervezték meg
elõször, akkor még tábornak
indult, de a nagy érdeklõdés-
re és sikerre való tekintettel
igazi nemzetközi fesztivállá
nõtte ki magát, ahol a világ
legelismertebb gitárvirtuózai
lépnek színpadra. 

Gitárfesztivál Vásárhelyen

Kolozsvárra jön Schmitt Pál 

Kolozsvárra látogat Schmitt Pál, Magyarország köztár-
sasági elnöke – jelentette be Szilágyi Mátyás fõkonzul
a Kolozsvári Magyar Napok vasárnapi megnyitóján. A
köztársasági elnök vasárnap, augusztus 21-én lesz a
Kolozsvári Magyar Napok vendége. A tervek szerint
megkoszorúzza Márton Áron szobrát a Szent Mihály-
templom kertjében, majd este a 100 Tagú Cigányzene-
kar mûsorát nyitja meg.

Adrian Sitaru Ezüst Leopárd-díjas román rendezõ



7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Panaszkönyv (ism.)
12.05 Budaházy interjú
(ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.00 Híradó
16.30 BBC Reporters
(ism.)
A BBC riportműsora
17.05 Pálya (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss infor-
mációk
18.30 Zöld övezet
19.05 Budaházy-per
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)
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8.30 Híradó
8.40 Család-barát
9.35 Zénó
9.35 Hókusz-Pókusz 
Cirkusz
9.40 Végre, szabadon! 
(ifj. sor.)
10.05 A dzsungel könyve
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.05 Balassagyarmat
kincsei
16.20 Illés
17.10 Zebra
17.45 Duna anzix (ism. sor.)
18.05 Anya, az állatorvos
(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 Gyerekbetegségek
(magyar vígj., 1965)
23.10 Dunasport
23.20 Sportösszefoglaló
23.20 A Mantisaari robin-
sonjai (dok. f.)
0.15 Koncertek az A38
hajón
1.20 Közbeszéd (ism.)
1.50 Dunáról fúj a szél
(ism.)

RTL Klub, 15.15
Alamo - A 13 napos ostrom

A tapasztalatlan Travis ezredesnek nincs esélye Bowie te-
kintélyével szemben, akit vakon követnek emberei. A mexi-
kói fenyegetés azonban összekovácsolja a riválisokat, akik-
nek Davy Crockett, a legendás képviselő segítségével kell
megszervezniük Alamo védelmét, mely az utolsó mentsvára
Texasnak. Santa Ana tábornok ötezres seregével szemben
az alig kétszáz fős védelem 13 napig tart ki.

DUNA Tv, 22.00
Gyerekbetegségek

Egy első osztályba lépő kisfiú és osztálytársai a film hősei.
Hétköznapjaikat és ünnepeiket látjuk, mindvégig gyermek-
szemmel. Bepillantást nyerünk a kisfiú családjának életébe,
megismerkedünk elfoglalt és kissé szórakozott édesapjával,
aranyos édesanyjával és nagymamájával, aki roppant jól
tud főzni. Megtudjuk, nem olyan könnyű gyereknek lenni,
mint ahogyan azt a felnőttek elképzelik.

VIASAT3, 22.25
Valami Amerika

A történet valahol Ausztriában kezdődik, a hegyeshalmi ha-
tárátkelő felé vezető úton, de ez talán kevésbé lényeges,
mint az érkező személye. Ő az “amerikai”, aki egy jobbkor-
mányos luxusautóban szivarozva, Alex Brubeck néven érke-
zik Magyarországra, szülőföldjére, amit még fiatalon ha-
gyott el. Neki ez az utazás a rég várt hazatérést jelenti.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Domovina
10.40 Sírjaik 
hol domborulnak...
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Magyar évszázadok
16.05 Caterina 
és a lányok (olasz sor.)
16.55 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (ol. sor.)
17.50 Kalandozó
18.20 Magyar pop
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Mese: 
Zorro legendája
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 (olasz sor.)
23.15 Záróra
0.05 Szerelmem, 
Afrika (kaland sor.)
0.55 A csábító nyomozó
(vígj. sor.)

7.00 Trendmánia (ism.)
Életmód- 
és szépségmagazin
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
14.15 Alamo 
- A 13 napos ostrom 
(am. háborús f. dráma,
2004)
17.40 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Castle (am. sor.)
22.25 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.25Döglött akták 
(am. krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.35XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.10 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
7.55 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.50 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Csúcsfejek
(am. vígj., 1993)
14.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
15.30 Seherezádé
(török drámasorozat)
16.30 Második élet 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.10 Aktív 
- TV2 magazinja
20.55 Hőhullám
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív Extra
0.15 A médium 
(am. krimisor.)
1.15 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.25 Perlasca 
- Egy igaz ember története
(olasz-magyar-francia há-
borús filmdráma, 2002)
3.30 Babavilág (ism.)

9.40 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.35 (ismétlés)
12.40 Két pasi (ismétlés)
13.10 Egy kapcsolat sza-
bályai (ismétlés) 13.40
Őrangyal (sorozat) 15.35
Doktor House (ismétlés)
16.30 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 19.15 Lehe-
tetlen küldetés 20.25 Két
pasi (ismétlés) 21.25
Doktor House (sorozat)
22.25 (magyar vígjáték)
0.35 Esküdt ellenségek
(sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
19.30 “Gheorghe Hagi”
Academy - Inter Milano
21.15 Sport.ro Hírek
21.30 Real Madrid -
Kashima Antlers mérkő-
zés 23.15 Sport.ro Hírek

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

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge: Fekete
mágia (akciófilm) 13.05
Forgathatatlan forgató-
könyv (kanadai vígjáték)
14.40 A bűnös áldozat
(amerikai thriller) 16.25
Murdoch nyomozó rejté-
lyei (sorozat) 18.15 A lista
hatalma (amerikai thriller)
20.15 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kaland-
film) 22.00 Mindent bele,
fiúk! (olasz vígjáték)
23.45 Bérgyilkos a szom-
szédom (vígjáték)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Vacanta Mare
14.30 Teleshopping
14.45 A szív úrnője
(sorozat) 16.45 Nevetés
17.15 Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 A
szívnek parancsoni nem
lehet (sorozat) 22.30 A
szülők pénzén – reality
show 23.30 Édes, drága
titkaink (sorozat) 0.30 Ka-
nal-D Hírek

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér 16.00 Délutáni Hír-
adó 16.15 Piactér, is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Izelítő 18.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli te-
refere 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Esti Híradó 20.00
Székely Róbert: Bar-
barossa, a hangszerkészí-
tő 20.40 Zene 21.00 Met-
szet 21.30 Híradó 22.00
Átjáró 

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
11.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Európa
pályaudvarai
16.05 Hungaria, 
Európa rejtett kincse
16.20 Gyerekjáték 
az internet 
(magyar ifj. sor.)
16.30 Tudástár 2011
17.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.45 Szerelmem, 
Afrika (német-olasz ka-
land sor.)
19.35 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Önök kérték!
22.05 Rafinált bűnösök
(magyar f., 1984)
23.15 24 (am. sor.)
0.00 Hírek
0.05 Sporthírek
0.15 Barangolások 
öt kontinensen
0.40 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
11.20 Népi hagyományok
(ism.)
12.00 Baba mágia
12.30 George Enescu
Nemzetközi Fesztivál
2011
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat) 
(ism.)
14.00 Hírek
14.45 Mediterana
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Az ősi erdők 
története 
(dokumentumf. sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Arsenal-Udinese
labdarúgó mérkőzés 
(élő közvetítés)
23.50 UEFA Studió (live)
0.15 Gól gól után (live)
0.45 UEFA összefoglaló

6.00 Happy Hour (ism.)
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Eladó az igazság
(am. krimi, 1995)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés
14.00 Egyedül nem megy
(amerikai romantikus víg-
játék, 1997)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
Időjárásjelentés
18.00 Streetdance 
- Step Up 2. 
(amerikai zenés film,
2008)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tessék 
parancsolni!
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat)
0.00 Streetdance 
- Step Up 2. 
(amerikai zenés film,
2008) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Cowboy 
az aranyásók között 
(amerikai western, 1954)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek 
– szórakoztató műsor
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
16.55 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997)
18.50 Külön kiadás 
(live)
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Dr. Wai, 
a láda szelleme 
(hongkongi akciófilm,
1996)
22.15 Canan 
– Lopott sors (sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
0.00 Nikita
(amerikai-kanadai sorozat)
1.00 Con Train 
- A fegyencvonat 
(amerikai akciófilm,
1998)
3.00 Cowboy az arany-
ásók között 
(amerikai western, 1954)
(ism.)

7.00 Nyomoz a professzor
(am. krimi, 2006) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Nicsak ki főz 
– szórakoztató műsor
11.30 Stílustitkok
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- szórakoztató műsor
20.30 Csaó, Lizzie! 
(amerikai családi vígjáték,
2003)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
23.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Hírek, 
Időjárásjelentés 
(ism.)
3.00 Nicsak ki főz 
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Mark I
9.00 Hogyan csinálják?
Fekete doboz/
gőzturbina/
versenyautó
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Fűrészhal
12.00 Amcsi motorok 
- Michigan/
A nevem Earl
13.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
15.00 Állítólag... 
- Ebmítoszok
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- ‘Én, a robot’ motor, 
2. rész
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Óriás kajmánhal
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Fatábla
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Zöld darázs
23.00 Ki ad többet? 
- Fejvadászfejsze / 
Kólaautomata
0.00 A túlélés
törvényei 
- Újra a kulisszák mögött
1.00 Bandaháborúk
2.00 A túlélés 
törvényei 
- A Yukon-folyó

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Anya az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen!
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Aeroshow (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Minden 
pénzt megér
16.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 Mesék a vadonból
19.55 Győztesek
19.30 Három királyság
(kínia sor.)
20.25 Győztesek
20.30 Biznisz óra
21.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(ism.)
0.50 Győztesek 
(ism.)
1.10 Prime suspect 2. rész
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2011. augusztus 16.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet 
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Budaházy-per
(ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 A szellem
filozófusa 
- Fülep Lajos (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Hunvald-per
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Lakatos Iván: A mú-
ló idő tükre, dokumentum-
film 21.00 Hitélet, is-
métlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ismétlés
22.30 Híradó

ETV

8.15 Analia másik arca (so-
rozat) 9.45 Dona Barbara
(sorozat) 12.45 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
A csaló (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Vad
szív (sorozat) 18.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)
19.30 Az örökösök (kol.-
am. sorozat) 20.30 Kas-
sandra (venez. sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (amerikai so-
rozat) 23.30 Clase 406
(mexikói sorozat)   

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Vacanta
Mare 14.30 Teleshopping
14.45 A szív úrnője
(sorozat) 16.45 Szórakoz-
tató műsor 17.15 Légy a
házastársam 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00
Szórakoztató műsor
20.30 A szerelem átka
22.00 Ezel (török so-
rozat) 0.00 D-Paparazzi
(ismétlés) 0.45 Kanal-D
Hírek

KANAL D
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7.35 Isten kezében 
(ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó 
- Reggel
8.40 Család-barát 
(ism.)
9.35 A nagy 
ho-ho-ho-horgász
9.45 Végre, szabadon! 
(ifj. sor.)
10.05 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.35 Népzene (ism.)
16.35 Kisenciklopédia
16.45 Illés
17.45 Duna anzix
18.05 Anya, az állatorvos
(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 tangóharmonikás
angyal
(kol. zenés dráma, 2008)
23.40 Dunasport
23.45 Dokureflex

TV2, 12.45
Winnetou 1

A Karl May világhírű regényéből készült Winnetou-trilógia
első részében ismerkedik meg a két főhős, az apacsok főnö-
kének fia, Winnetou és egy vasútépítő társaság mérnöke,
Old Shatterhand. Amikor a fiatal indián rájön, hogy a fehé-
rek megszegték a velük kötött megállapodást és a síneket az
apacsok földjén vezetik át, először megpróbálja békésen ren-
dezni a területvitát.

RTL Klub, 21.20
Piedone Egyiptomban

Rizzo felügyelő, azaz Piedone újra akcióban, ezúttal egy gaz-
dag olajmágnás csinos unokahúgát szabadítja ki. A mentő-
akció során rájön, hogy az emberrabló egy nemzetközileg
körözött, rendkívül veszélyes bűnöző, aki különböző álneve-
ken bujkál. Piedone nem ijed meg az árnyékától, és nyomoz-
ni kezd, hogy kiderítse, mi áll a rablás hátterében.

DUNA Tv, 22.00
A tangóharmonikás angyal

Kolumbia Guajira egzotikus falvában él Poncho Daza, a ti-
zenéves fiú, akinek mindössze két vágya és álma van: az
egyik, hogy tangóharmonikája legyen, a másik pedig elnyer-
ni Sara Maria szívét. A kisfiú felkeresi faluja legöregebb
akkordeón-művészét, s mindent meg akar tanulni tőle, amit
a nagy Öreg szenvedélyből és több évtizedes tudásból, ösz-
tönösen tud.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Roma Magazin
11.40 Sorstársak
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Retrock: 
Bikini 1992
16.00 Caterina 
és a lányok (olasz sor.)
16.50 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (olasz sor.)
17.45 Kalandozó
18.15 Magyar válogatott
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Zorro legendája
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 A nyomozónő
(olasz drámasor.)
23.20 Záróra
0.10 Szerelmem, 
Afrika (német-olasz sor.)
1.00 A csábító nyomozó
(vígj. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
Autósmagazin 
(ism.)
7.25 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.25 Hiphop szerelem
(amerikai rom. vígj.,
2002)
17.40 Remington Steele
(amerikai sorozat)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.40 Fókusz
21.20 Piedone 
Egyiptomban (olasz akció-
vígjáték, 1979)
Utána: RTL-hírek
23.50 Boa vs. piton 
(amerikai horror, 2004)
1.40 Reflektor 
1.55 Hülyeség nem aka-
dály (amerikai-ausztrál
vígjáték sor.)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.45 Winnetou 1
(német-jug.-olasz f., 1963)
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 Doktor House 
(am. sor.)
22.25 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Aktív
23.25 Szellemekkel 
suttogó (am. sor.)
0.25 Tények Este
1.00 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.35 Halloween 
- Feltámadás 
(am. horror, 2002)
3.00 Két TestŐr (ism.)
Életmódmagazin

11.20 Superhero (am.
vígjáték) 12.55 Két pasi
(sorozat) 13.25 Egy kap-
csolat szabályai (ismétlés)
13.50 Őrangyal (am.
sorozat) 15.35 Doktor
House (ismétlés) 16.30
Nyomtalanul (sorozat)
17.25 Gyilkos számok (is-
métlés) 19.15 Lehetetlen
küldetés (ismétlés) 20.25
Két pasi (ism.) 21.25 Dok-
tor House (sorozat) 22.25
Dante pokla (am. kataszt-
rófa f.) 0.30 Esküdt ellen-
ségek (am. krimisorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek 13.10 “Gheorghe Ha-
gi” Academy 14.00 Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
19.30 “Gheorghe Hagi”
Academy 20.00 Pontos
sportidő (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Boxbuster 23.00
Sport.ro Hírek 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Háború a Földön
(amerikai sci-fi) 13.15 A
lista hatalma (amerikai
thriller) 15.15 A hetedik te-
kercs (am.-olasz kaland-
film) 17.00 Szellemharco-
sok (am. akciófilm) 18.45
DOA: Élve vagy halva (am.-
német-angol vígjáték)
20.15 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kaland-
film) 22.00 A 23-as szám
(amerikai film) 23.45
Mongol (orosz-német-ka-
zah életrajzi dráma)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
12.00 Drága doktor úr
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.25 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30
16.00 Hungaria, 
Európa rejtett kincse
16.15 Gyerekjáték 
az internet 
(ifj. sor.)
16.30 Optika
17.00 Bűvölet 
(olasz sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.40 Szerelmem, 
Afrika (kaland sor.)
19.35 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Ciprián mester 
(komédia)
21.45 Linda 
(magyar sor.)
22.45 24 (am. sor.)
23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.45 Kapcsoskönyv
0.30
1.25 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 UEFA Champions
League (ism.)
12.20 Győztesek
12.30 George Enescu
Fesztivál
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az ősi erdők törté-
nete
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Bayern Munchen 
-FC Zurich labdarúgó mér-
kőzés (live)
23.50 UEFA Studió (live)
0.15 Gól gól után
0.45 UEFA összefoglaló
1.45 Közelebb hozzád
(ism.)
2.10 Sebészek szike nél-
kül (ism.)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Egyedül nem megy
(amerikai romantikus víg-
játék, 1997) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Nadine 
(amerikai vígjáték, 1987)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tessék 
parancsolni!
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat)
0.00 Apropo TV 
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)
2.30 Mi történik,
doktor úr?
3.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat) 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997)
(ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
16.55 Odüsszeia 
(am.-angol-német-olasz-
török kalandf., 1997),
utolsó rész
18.50 Külön kiadás 
(live)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Sziklaöklű 
szerzetes 
(német akciófilm, 2006)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(török sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
0.00 Nikita 
(amerikai-kanadai sorozat)
1.00 Sziklaöklű szerzetes
(német akciófilm, 2006)
(ism.)
3.00 Extralarge: 
Gyémántok 
(olasz-amerikai vígjáték,
1993)

7.00 Csaó, Lizzie! 
(amerikai családi vígj.)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Nicsak ki főz 
– szórakoztató műsor
11.30 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.) (ism.)
12.00 Ízek, 
három szakács
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Apád-anyád 
idejöjjön! 
(am. vígj., 1998)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Nicsak ki főz 
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Hegesztés
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Panama-csatorna/ 
Lerakóhely
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek
12.00 Amcsi motorok 
- Michigan/
A nevem Earl
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
15.00 Állítólag...
– További mítoszok 

újravizsgálata
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Davis szerelemmotorja
18.00 Édesvízi 
szörnyek 
- Európai emberevő
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Hajszárító 
a fürdőkádban
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Namíbia
23.00 A norvégiai
mészárlás 
- egy gyilkos elme 
(dokumentumf.)
0.00 Ki ad többet? 
- Hidegháborús kémóra/
Ford A modell
1.00 Bálnák háborúja

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Anya az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk 
megint egyszerűen!
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sor.)
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Anya, 
az állatorvos (német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Murphy törvénye
(krimi sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Győztesek (ism.)
1.10 Crime suspect 
(am. am. dráma)
2.55 Remix

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
evangélikus egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Sláger-
óra 16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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
5.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

SZERDA
2011. augusztus 17.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Ábrahám, István és
Tivadar (Teodor) napja
van.
Az Ábrahám héber erede-
tû férfinév. Bibliai jelenté-
se: sokaság atyja (Avrá-
hám). 
Az István férfinév a görög
Sztephanosz névbõl szár-
mazik, illetve ennek latin
Stephanus, német Ste-
phan, szláv Stefán, magyar
Istefán változatából. Jelen-
tése: koszorú. Nõi párja:
Stefánia.
A Tivadar férfinév a görög
eredetû Teodor (Isten aján-
déka) név magyar alakja. 
Holnap a Jácint, Hetény
és Kármán nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1570 – I. Miksa magyar
király és János Zsigmond
választott magyar király,
erdélyi fejedelem megkötik
a speyeri szerzõdést,
amelyben János Zsigmond
lemond magyar királyi cí-
mérõl, de Miksa elismeri
õt erdélyi fejedelemként.
• 1804 – Ausztria örökös
császársággá alakul, Oszt-
rák Császárság néven. Az
uralkodó Habsburg-Lota-
ringiai Ferenc fõherceg (I.
Ferenc néven magyar ki-
rály, II. Ferenc néven né-
met-római császár és cseh
király) felveszi az I. Ferenc,
Ausztria császára címet is.
• 1849 – Az olmützi csá-

szári haditörvényszék halálra
ítéli Gróf Batthyány Lajost,
Magyarország elsõ felelõs
miniszterelnökét.
• 1960 – Ciprus elszakad
Nagy-Britanniától, és kikiált-
ja függetlenségét.
• 1960 – Joseph Kittinger
amerikai pilóta sikeres sztra-
toszféraugrása: ballonnal
31 330 méter magasságig
emelkedett, innen kiugorva
szabadesésben zuhant 5500
m-ig,  majd ejtõernyõt nyitva
ért földet.

Vicc
– Hogy hívják az orosz repü-
lõ szarvast?
– ???
– Mig-rén.

Recept
Karfiolsaláta 
fûszeres túróöntettel 
Hozzávalók: 1 kg karfiol, 35
dkg túró, 1 dkg só, 1 csomó
metélõhagyma, 1 cs újhagy-
ma, 1 cs petrezselyemzöld, 1
dkg tárkonylevél, 1 g õrölt
bors, 1 db citrom, 1 dl tejszín.
Elkészítés: A kelvirágot
megtisztítjuk, sós vízben
megfõzzük és kihûtjük. A tú-
rót szitán áttörjük, hozzáad-
juk a finomra vágott fûszer-
növényeket, sóval, õrölt bors-
sal és citromlével ízesítjük.
Annyi tejszínt adunk hozzá,
hogy mártás sûrûségû le-
gyen. Tálaláskor az üvegtálra
helyezett kelvirágot bevonjuk
az öntettel.

2011. augusztus 16., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sok új információt hall. Le-
gyen kész a cselekvésre az új-
donságok hatására, és élvezze a
változást! Felfokozottan keresi
az örömöket, ami nem baj, de
próbálja megõrizni józan ítélõ-
képességét.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Túlpörgeti magát, próbáljon
meg lassítani, és akkor a fel-
gyülemlett energiáit remekül
tudja hasznosítani. Mámorító
érzelem keríti hatalmába, ne
álljon ellen!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen ma jól öltözött, fitt és
vegyen részt az összejövetelen,
amire hívják. Ne húzódjon a
háttérbe, hiszen kisugárzása
vonzó, magával ragadó.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Már azt hitte, hogy minden fel-
adatával megbirkózott az ün-
nep elõtt, de még akad tenniva-
lója. Párja megérti önt, és segí-
ti munkájában.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Érezhetõen rövidülnek a nap-
palok, és ön úgy érzi, kénytelen
feladni egy nyárra ütemezett
tervét. Nem a munka az, ami
kifárasztotta, hanem az anyagi
viszonyok romlása.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha most a szabadságát tölti,
akkor is kaphat telefonhíváso-
kat a munkájával kapcsolat-

ban. Fontos ügyben kérik a se-
gítségét, ne legyen türelmetlen.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Találkozik valakivel, aki meg-
dobogtatja a szívét. Palástolt
érzelmeit szeretné megmutatni,
de jelenleg nincs erre lehetõsége.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szerelmi élete élénk és ösztönös.
Ha a fõnöke azt képzeli, hogy
az elõbbre jutásért ön szexszel
tartozik, engedje ki karmait,
harcoljon keményen. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Teljes erõvel veti bele magát a
munkába. Azon idegeskedik,
hogy felkészüljön az ünnepre.
Az aggodalmaskodással árthat
magának.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Érzelmi bizonytalanságot jelez
csillaga, a Föld-jegyû Szatur-
nusz. Próbáljon kikapcsolódni
és pozitív beállítottságú bará-
tok társaságát keresni. Este ol-
vasson egy könnyû regényt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Próbálja meg elkerülni a stresz-
szes helyzeteket, ne hagyja ma-
gát provokálni társaitól. Túl-
pörgetett állapotban van, ami
izgalom következménye, de ez
délutánra el fog múlni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Most nem akar semmiféle ro-
mantikus kötõdést sejtetõ kap-
csolatot teremteni. Azt persze
nem tudhatja, hogy a csillagok
mire késztetik. Mindig a belsõ
megérzéseire hallgasson!

Horoszkóp
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Hogy vagy?

Horváth István
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Rövid szünet után a 3.
forduló mérkõzéseivel

indult újra a labdarúgó-Liga-
1 õszi idénye. Az újonc CS
Mioveni ezúttal sem tudott
pontot, de még gólt sem sze-
rezni. Az új edzõvel, Marius
ªumudicával megjelent Ast-
ra 1-0-ra nyert idegenben. A
ploieºti-iek gólját Bruno Mi-
guel lõtte a 21. percben. 

A vendégsikerek sora pén-
teken este Kolozsváron foly-
tatódott, ahol az addig pont
nélküli, sereghajtó Gaz
Metan simán nyert a CFR
1907 ellen, 2-0. Cristian
Pustai taktikailag hibátlanul
készítette fel a medgyesi
gárdát, amely nem hagyta
kibontakozni a házigazdá-
kat. A mérkõzés hõse
Ciprian Petre volt, aki a 39.
percben 40 méterrõl talált
be szabadrúgásból, majd
szûk negyedóra múlva gól-

passzt adott Markovici feje-
séhez. 

Szombaton a Dinamo
Dãnciulescu és Niculae (11
m) góljaival verte 2-0-ra a
„pandúrokat”, majd újabb
két vendéggyõzelem szüle-

tett. Buzãuban a Rapid ha
nehezen is, de végül legyûrte
a házigazdának számító
Petrolt (1-0), Pancu három
perccel a befejezés elõtt csi-
karta ki a döntést. Ennél is
simábban nyert Chiajnán a

SC Vaslui: 3-0 az újonc Con-
cordiával. Wesley a 33. perc-
ben szerzett vezetést, majd
súlyosan megsérült – többhe-
tes pihenõre kényszerül. A
hajrában Bãlace és Zmeu is
betalált, s a moldvaiak idény-

beli elsõ sikerüknek örvend-
hettek. 

Csakúgy, mint a bajnok
galaciak, akik 2-0-ra verték
Piatra Neamþon az újonc
Ceahlãult. Az Oþelul labda-
rúgói az utolsó félórában tör-
ték meg a házigazdák ellenál-
lását, Filip és Pena (11 m) ta-
lálataival.       

Ploieºti-en a Steaua 2-1-re
nyert a Kolozsvári U ellen,
a forduló rangadóján M.
Costea (15.) és Rusescu
(74.), illetve Pele (76.) volt
eredményes. 

A lapzárta után befejezõ-
dött Szebeni Voinþa–Ma-
rosvásárhelyi MFC- és Bras-
sói FC–Bukaresti Sportul
Studenþesc-találkozókat meg-
elõzõen a Dinamo vezetett, 9
ponttal és 8-0-s gólaránnyal.
A piros-fehéreket a Steaua (7
pont) követi és három hat-
pontos gárda, a CFR 1907,
az U és a Rapid, amelyek
gólaránya azonos, 4-2. Az új
sereghajtó a Mioveni, 0 pont-
tal és 0-6-os góláránnyal. 
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Marius Niculae, a Dinamo csatára immár négy találattal vezeti a góllövõlistát

Öt meccs a BL-ben 

A labdarúgó-Bajnokok Ligá-
ja-selejtezõ 4., utolsó fordu-
lójának mérkõzései közül
ötöt ma este rendeznek meg:
a csoportkörbe jutásért FC
Köbenhavn (dán)–Viktoria
Plzen- (cseh), BATE Bori-
szov (fehérorosz)–Sturm
Graz- (osztrák), Arsenal
(angol)–Udinese- (olasz),
Olympique Lyon (fran-
cia)–Rubin Kazany- (orosz)
és FC Twente (holland)–
Benfica- (portugál) találko-
zókra kerül sor. A holnapi
mûsor: Krakkói Wisla
(lengyel)–APOEL (ciprusi),
Maccabi Haifa (izraeli)–
Genk (belga), Zágrábi Di-
namo (horvát)–Malmö
(svéd), Bayern München
(német)–FC Zürich (svájci),
Odense (dán)–Villarreal
(spanyol). 

Remizett az AC Milan 

Az olasz bajnok AC Milan
felkészülési mérkõzésen 2-2-
es döntetlent játszott a svéd
bajnok Malmö otthonában.
A házigazdák góljait Fur-
maz és Malm, a vendégekét
pedig Cassano és Boateng
Kingsley szerezte.

Petrescuék Kolozsváron 

Nem az Internazionale vagy
az Olympique Lyon, hanem
az orosz élvonalban vitézke-
dõ újonc Kuban Krasznodar
lesz a Kolozsvári U labdarú-
gócsapatának ellenfele a
Cluj Arena stadionavató
mérkõzésén. Dan Petrescu
csapatával október 11-én
mérkõznek meg a kolozsvá-
riak, négy nappal késõbb pe-
dig már a bajnokság kereté-
ben fogadják a brassóiakat. 

Nole és Serena sikere 

Szerb és amerikai siker szü-
letett a múlt héten Kanadá-
ban megrendezett tenisztor-
nák vasárnapi döntõiben.
Montrealban a világelsõ No-
vak „Nole” Djokovic 6-2, 3-
6, 6-4-re nyert az amerikai
Mardy Fish ellen, és 53-1-re
módosította idei gyõzelem/
vereség arányát. Torontóban
Serena Williams 6-4, 6-2-re
verte az ausztrál Samantha
Stosurt.   

Kolonics, a sportlegenda 

A 2008-ban elhunyt kétsze-
res olimpiai bajnok kenus,
Kolonics György pályafutá-
sát és sikereit bemutató tár-
lat nyílt tegnap Szegeden, az
EDF Galériában – írja az
MTI. Budapest, Gyõr, Deb-
recen és Dunaújváros kö-
zönsége már láthatta a kiállí-
tást, melyen bemutatják a
kétszeres olimpiai, tizenöt-
szörös világ- és háromszoros
Európa-bajnok sportoló
nagyjából félezer érme közül
a legfontosabbakat, oklevele-
it, állami kitüntetéseit. A
szeptember 15-ig megtekint-
hetõ kiállításon kéttucatnyi
színes tabló, újságcikkek má-
solatai és egy harminc da-
rabból álló fotósorozat idézi
fel a sportoló pályafutását az
1982-es kezdetektõl. 

RövidenSzázszázalékos a Dinamo

Kézilabda 

T. J. L. 

A Siófoki KC és az Érdi
VSE nõi, a Tatabánya

pedig férfi nemzetközi kézi-
labdatorna házigazdája volt
a múlt hét végén. 

A legrangosabb mezõny
a Balaton-parti üdülõhe-
lyen gyûlt össze, hiszen a
Szabella-kupáért a házigaz-
da Siófoki KC és a szintén
élvonalbeli Ferencváros
mellett négy bajnok vetél-
kedett, a magyar Gyõri Au-
di ETO KC, a román
Oltchim Râmnicu Vâlcea,
az osztrák Hypo Nieder-
österreich és a spanyol SD
Itxako Navarra. Két cso-
portban körmérkõzést vív-
tak, majd helyosztókat.
Eredmények: Gyõr–Olt-
chim 40-38, Gyõr–Hypo
35-29, Oltchim–Hypo 41-
34, Itxako–Siófok 20-19,

Itxako–Ferencváros 32-31,
Siófok–Ferencváros 34-31. 

A felkészülési tornát végül
a Gyõri Audi ETO KC nyer-
te, miután a döntõben 29-26-
ra legyõzte a Bajnokok Ligá-
ja-döntõs Itxako Navarrát.
Görbiczék ezzel visszavágtak
a spanyoloknak, akik a leg-
utóbbi BL-szezonban az elõ-
döntõben búcsúztatták õket.
A harmadik helyért az Olt-
chim 32-25-re verte a Siófo-
kot, az ötödikért a Hypo 34-
31-re a Ferencvárost. 

Az Érden és Budaörsön
megrendezett hatcsapatos
felkészülési tornán kaproncai
siker született. Az utolsó
eredmények: döntõ: Podrav-
ka (horvát)–Veszprém Bara-
bás KC 32-30; a 3. helyért:
Metz (francia)–Debreceni
VSC 34-23; az 5. helyért: Ér-
di VSE–Székesfehérvári Al-
coa FKC 31-28. 

A negyedik helyen zárta a
házigazda Tatabánya a II.
Grundfos Kupa nemzetközi
férfi kézilabdatornát. Ered-
mények: Bjerrinbro-Silke-
borg (dán)–Chambéry (fran-
cia) 29-28, La Rioja (spany-
ol)–Tatabánya 27-23,
Chambéry–La Rioja 23-19,
Bjerringbro-Silkeborg–Ta-
tabánya 32-26, Bjerringbro-
Silkeborg–La Rioja 28-27,
Chambéry–Tatabánya 27-
26. A torna végeredménye:
1. Silkeborg 6 pont, 2.
Chambéry 4, 3. La Rioja 2,
4. Tatabánya 0. 

Felkészülési tornák

Labdarúgás

ÚMSZ

Csonka fordulóval indult
az angol labdarúgó-Pre-

mier League 2011/12-es idé-
nye, a Tottenham Hotspur–
Everton-mérkõzést a londoni
zavargások miatt elhalasztot-
ták. A bajnokesélyesek közül
csak a címvédõ Manchester
United tudott nyerni, 2-1 a
West Bromwich Albion ott-
honában. Eredmények:
Blackburn Rovers–Wolver-
hampton 1-2, Fulham–Aston
Villa 0-0, Liverpool–Sun-
derland 1-1, Queens Park
Rangers–Bolton 0-4, Wigan
Athletic–Norwich 1-1, New-
castle United–Arsenal 0-0,
Stoke City–Chelsea 0-0. A
Manchester City tegnap este
fogadta a Swansea Cityt. 

A német Bundesliga máso-

dik fordulójában az 1899
Hoffenheim 1-0-ra nyert a
bajnoki címvédõ Borussia
Dortmund ellen. További
eredmények: VfL Wolfs-
burg–Bayern München 0-1,
SC Freiburg–FSV Mainz 1-
2, Hamburger SV–Hertha
Berlin SC 2-2, Schalke
04–FC Köln 5-1, Nürnberg–
Hannover 1-2, Borussia
Mönchengladbach–VfB
Stuttgart 1-1, Bayer Lever-
kusen–Werder Bremen 1-0,
Kaiserslautern–Augsburg 1-
1. A Mainz mellett már csak
a Hannover százszázalékos,
míg a Köln még nem szerzett
pontot.  

A francia Ligue 1 második
fordulójában a vendégcsa-
patok tíz pontot gyûjtöttek,
Montpellier például éppen a
bajnoki címvédõ OSC Lille
otthonában tudott nyerni, 1-
0. További eredmények: Lo-

rient–Girondins Bordeaux 1-
1, Olympique Lyon–AC
Ajaccio 1-1, Stade Rennes–
Paris Saint-Germain 1-1, AS
St.-Étienne–AS Nancy 1-0,
Sochaux–SM Caen 1-2, Tou-
lon–Dijon FCO 2-0, Valen-
ciennes–Stade Brest 0-0, AJ
Auxerre–Olympique Mar-
seille 2-2, Evian Thonon
Gaillard FC–OGC Nice 1-0. 

Négy csapat maradt
százszázalékos, a Toulouse, a
Montpellier, a Caen és a St.-
Étienne.    

A Real Madrid nem tudott
elõnyt szerezni a labdarúgó-
Spanyol Szuperkupa elsõ,
hazai felvonásán, miután 2-
2-es döntetlent játszott az õsi
rivális Barcelonával vasárnap
este. A fõvárosiak góljait Özil
és Xabi Alonso, a kataláno-
két pedig Villa és Messi sze-
rezte. A visszavágót szerdán
rendezik Barcelonában. 

Indult az angol pontvadászat

Az Oltchim Magyarországról egyenesen Németországba
utazott, ahol elsõ tornákon folytatja felkészülését. Au-
gusztus 19. és 21. között, Schmelzben a Gyõri ETO KC-
vel, a francia Metzcel, a norvég Byasen Trondheimmal és
két német csapattal, a TSV Bayer Leverkusennel és a
Thuringer HC-vel vív körmérkõzést, majd 23-án az MJC
Trier lesz az ellenfél. Augusztus 26. és 28. között Bad
Urachban játszanak a Sika-kupáért, az Oltchimon kívül a
TSV Bayer Leverkusen, a Buxtehuder SV és a TuS
Metzingen, valamint az orosz Dinamo Volgográd, a
Hypo Niederösterreich és a lengyel Zaglebie Lubin. A
2011/12-es hazai bajnokság szeptemberben kezdõdik
meg, az Oltchim elsején Romanban játszik. 

Tíz nap Németországban 
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Hírösszefoglaló

Kétszer is hátrányban
volt, mégis 3-2-re gyõ-

zött a Vasas ellen a Gyõri
ETO a magyar labdarúgó
OTP Bank Ligában, így az
ötödik forduló után is száz-
százalékos, írja az MTI.
Szintén szombaton a Diós-
gyõri VTK 2-0-s gyõzelmet
aratott a a vendég Pápa fe-
lett. Az addig százszázalé-
kos, újonc Pécsi MFC elhul-
lajtotta ugyan elsõ pontjait,
de a vendég Kecskeméti TE
elleni 2-2-vel õrzi veretlensé-
gét. Megszerezte elsõ gyõ-
zelmét a Haladás: 1-0 a to-
vábbra is pont nélküli sereg-
hajtó Zalaegerszegi TE el-
len. Az MVM Paks és a ven-
dég BFC Siófok remizett, 1-
1. A Budapest Honvéd ha-
zai pályán 1-0-ra nyert a Fe-

rencváros ellen, így utóbbi
továbbra is nyeretlen a baj-
nokságban, míg a kispestiek
sorozatban negyedik mecs-
csükön gyûjtötték be a há-
rom pontot. A találkozót a
helyszínen tekintette meg
Egervári Sándor szövetségi
kapitány.

A Debreceni VSC 2-1-re
legyõzte a címvédõ Video-
tont, így továbbra is hibátlan
mérleggel vezeti a tabellát.
Szintén vasárnap, a Kapos-
váron elért 2-2-es döntetlen-
nel az Újpest megszerezte el-
sõ góljait és pontját. Az 5.
forduló zárótalálkozóján
még nem ülhetett le a kis-
padra a lila-fehérek új veze-
tõedzõje, a szerb Zoran
Spisljak, mert még nem vol-
tak rendben a papírjai, a
megbízott edzõi tisztet Vígh
Péter látta el.

A 6. forduló mûsora: au-
gusztus 19., péntek: Zalaeger-

szeg–Vasas; augusztus 20.,
szombat: Pápa–Debrecen,
Videoton–Pécs, Paks–Gyõr,
Kecskemét–Honvéd, Siófok–
Kaposvár; augusztus 21., va-
sárnap: Újpest–Diósgyõr, F-
rencváros–Haladás. 

Hibátlan kettõsfogat

A táblázaton:
1. Debrecen 5 5 0 0 11-2 15 
2. Győri ETO 5 5 0 0 8-3 15
3. Pécsi MFC 5 4 1 0 8-4 13
4. Honvéd 5 4 0 1 14-412
5. Pápa 5 3 1 1 5-3 10
6. MVM Paks 5 2 2 1 7-8 8
7. Kecskemét 5 2 1 2 10-7 7
8. Diósgyőr 5 2 1 2 8-6 7
9. Videoton 4 2 0 2 7-4 6
10. Kaposvár 5 1 2 2 6-9 5
11. BFC Siófok 4 1 1 2 3-4 4
12. Haladás 5 1 1 3 3-6 4
13. FTC 5 0 2 3 3-6 2
14. Újpest 5 0 1 4 2-8 1
15. Vasas 5 0 1 4 5-14 1
16. ZTE 5 0 0 5 2-13 0

Görbicz Anita
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