
Egyre többet vállalnak át a szülõk a iskolák nyári felújításának költségeibõl, kevés az önkor-
mányzati támogatás: néhány héttel a tanévkezdés elõtt teljes a káosz ezen a téren. A polgár-
mesteri hivatalok a nagyberuházásokat támogatják: szerencsés esetben szó lehet a hõszigete-
lés korszerûsítésérõl, a födém javításáról, a nyílászárók cseréjérõl. Nem jut viszont pénz az
osztálytermek felújítására, így a szülõk maguk festenek-meszelnek, ha otthonos körülménye-
ket akarnak biztosítani a gyerekeknek. A legtöbb helyen még azt sem tudták megmondani,
sikerül-e befejezni a szünidõben megkezdett munkálatokat iskolakezdésig. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2706 ▼
1 amerikai dollár 2,9673 ▼
100 magyar forint 1,5799 ▲

Bekeményít a magyar napok

Házsongárdi sétára és városnézésre invitál-
ják ma a Kolozsvári Magyar Napok szerve-
zõi a rendezvény résztvevõit, akik tegnap is
kedvükre válogathattak a programokban:
könyvtárlátogatáson, borkóstolón, filmvetí-
tésen, kiállításokon vehettek részt. 

Vezércikk 3

A MOL-kommunikáció bája

„A médiajelenlét segít az úgynevezett »top
of mind« pozíció megszerzésében, de a po-
zitív vásárlói attitûdtõl még hosszú út vezet
a vásárlásig. A következetes reklámozás
mellett elsõsorban a termék minõsége és az
ügyfélközpontú üzletpolitika befolyásolja a
vásárlót” – jelentette ki az ÚMSZ-nek adott
interjúban Daradics Kinga Ágnes, a MOL
Románia ügyvezetõ igazgatója. 

Kultúra 8

Társadalom 7

Ciánkapszula
Vannak már arra utaló jelek, hogy a bá-
nyanyitásnak kedvezõ légkör megválto-
zik, és Emil Bocék újabb politikai döntés-

re készülnek Verespatak-ügy-
ben. Szó sincs azonban arról,
hogy a beruházás lekerült
volna a kormány prioritáslis-
tájáról. Ellenkezõleg: néhány

sorszámot elõreugrott ab-
ban a rubrikában, amely-
ben az államháztartás fõ

bevételi forrásai
szerepelnek.Cseke Péter Tamás

Nõgyilkosságok Temesváron

Hátborzongató bûncselekmény-sorozat ráz-
ta meg tegnap Temesvárt. A hétvégi prosti-
tuáltgyilkosság után egyetlen nap alatt há-
rom nõt késeltek meg a nyílt utcán. Az egy-
beesések ellenére a hatóságok kizárják,
hogy ugyanaz lenne az elkövetõ.

Média 9

Csalódást okozhattak a kor-
mánynak az Országos Statisz-

tikai Intézet tegnap közzétett ada-
tai, melyek szerint a vártnál ki-

sebb ütemben növekedett a ro-
mán gazdaság a második negyed-
évben. A lassulást az export
látványos csökkenése okozta. Az

adatok ellenére az elemzõk derû-
látók, s nem zárják ki, hogy a má-
sodik félévben látványosabban
gyarapodik a GDP. 6. oldal

Befékezett a román gazdaság

Fesd magad az iskolád!
Idén is kevés önkormányzati pénz jut a tanintézmények nyári felújítására

Fúrnak, faragnak, vágnak, reszelnek. Ahol nem futja pénz szakemberekre, a szülõk végzik el a felújítási munkálatokat az iskolákban

ÚMSZ

Magyarország elutasítja a
cianidos aranykitermelést Ve-

respatakon. Az errõl szóló kor-
mánydöntésrõl tegnap adott ki
közleményt Illés Zoltán környe-
zetügyért felelõs magyar államtit-
kár, aki tájékoztatta a magyar kor-
mány álláspontjáról Borbély
László román környezetvédelmi
minisztert is. A közlemény sze-
rint Illés Zoltán levelében a ro-
mániai miniszter figyelmét arra
hívta fel, hogy Magyarország szá-
mára elfogadhatatlan a cianidos
technológia, a zagytározó poten-
ciális veszélye, és azok a modellek
is, amelyekkel azt próbálták ele-
mezni, milyen szennyezés érheti
el Magyarországot. A közlemény
emlékeztet, hogy Romániának
kötelessége kikérni a környezõ or-
szágok álláspontját is az úgyneve-
zett Espoo-i egyezmény kereté-
ben. Folytatása 6. oldalon 

Magyar nem

a román ciánra

Fotó: archív
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Röviden

Ki fogják kérni Zagyvát

A magyar rendõrség a törvényes határidõn
belül elküldi a legfõbb ügyésznek Zagyva
György Gyula jobbikos országgyûlési kép-
viselõ mentelmi jogának felfüggesztésérõl
szóló kérelmét. Zagyvát péntek éjszaka
Óbudán a Sziget Fesztivál bejáratának
környékérõl állították elõ négy másik em-
ber társaságában rendzavarás miatt. A
képviselõ a rendõrségen írásos nyilatkoza-
tot tett, amely szerint mentelmi jogáról
nem mond le.

Folytatódik a Zentai-ügy

Folytatódik Ausztráliában az ott élõ, Ma-
gyarországon egy zsidó fiatalember 67 év-
vel ezelõtti megölésével vádolt Zentai Kár-
oly kiadatási eljárása. Az ügy most vissza-
került az ausztrál belügyminiszterhez. A
2005-ben benyújtott magyar kiadatási kére-
lemnek két éve Brendan O’Connor ausztrál
belügyminiszter helyt adott, de ezt a dön-
tést tavaly júliusban a perthi bíróság téves-
nek nyilvánította. A gyanú szerint a Ma-
gyarországon született, 1950 óta Ausztrá-
liában élõ, 1958-ban állampolgárságot is
szerzett Zentai 1944 novemberében Buda-
pesten két katonatársával együtt megkín-
zott és agyonvert egy zsidó fiatalembert, a
18 éves Balázs Pétert, amiért az nem viselte
a megkülönböztetõ sárga csillagot.

Obama reformokra készül

Új, munkahelyteremtõ és a deficit csökken-
tését szolgáló gazdasági terv elõterjesztését
ígérte hétfõ este az iowai Decorumban  Ba-
rack Obama amerikai elnök, aki aznap reg-
gel háromnapos, három államot érintõ, au-
tóbuszos kampánykörútra indult. Az elnök
órákkal korábban, a kampánykörút elsõ ál-
lomásán, a minnesotai Cannon Fallsban ki-
jelentette: ideje, hogy a politikusok véget
vessenek a konfrontációs játéknak, és az el-
sõ helyre, a pártok fölé helyezzék az orszá-
got. A legfontosabb feladat a munkahelyte-
remtés és a gazdasági növekedés felgyorsí-
tása – tette hozzá.

Csalás készül Oroszországban?

Jelena Kondakova orosz ûrhajós, az Álla-
mi Duma képviselõje (képünkön) szerint a
demokrácia megcsúfolását jelentik az elõ-
választások, amelyeket a dumában kéthar-
mados többséggel rendelkezõ Egységes

Oroszország Párt és a Vlagyimir Putyin ál-
tal alapított Népfront rendez a december 4-
én tartandó választásokon induló jelöltek
kiválasztására. Kondakova húsz helyen járt
elõválasztáson a Moszkvai területen, és
mindenütt csalások történtek. Az embere-
ket buszokon hozták, kezükben volt a cé-
dula, hogy kire kell szavazniuk. Ha egy
napon két közeli településen volt ilyen ren-
dezvény, mindkettõre ugyanazokat az em-
bereket fuvarozták el – mondta a felhábo-
rodott képviselõ.

Elnapolták Mubarak perét

A kairói büntetõbíróság szeptember 5-re
napolta el a Hoszni Mubarak bukott egyip-
tomi elnök elleni pert. Az augusztus 3-i el-
sõ tárgyalási napra helikopterrel szállították
Kairóba a 83 éves volt államfõt, akit azóta
egy kairói kórházban ápolnak. Fiai, Alaa
és Gamal, akiket szintén korrupcióval vá-
dolnak, a tárgyalás során mellette álltak, és
próbálták a kamerák elõl eltakarni lehunyt
szemmel fekvõ apjukat. 

Hírösszefoglaló

Nagyon pozitívnak nevezte
Angela Merkel német kan-

cellár és Nicolas Sarkozy francia
elnök találkozóját az Európai
Bizottság sajtótájékoztatóján
tegnap Olivier Bailly szóvivõ. A
két európai politikus Párizsban
az euróövezet hatékonyabb
pénzügyi és gazdasági együtt-
mûködése, illetve az euróköt-
vények ügye érdekében folyta-
tott megbeszéléseket. A kötvény
létrehozását firtató kérdésre
Bailly mindössze annyit mon-
dott, hogy Olli Rehn gazdasági
és pénzügyi biztos jelentést ké-
szít az ötlet kivitelezhetõségérõl,
ha az Európai Tanács és az Eu-
rópai Parlament elfogadja a Sta-
bilitási és Növekedési Paktumot

erõsítõ gazdasági kormányzás-
ról szóló reformcsomagot.

Bailly érdekes ötletnek nevezte
az eurókötvényt, és azt mondta:
nem biztos benne, hogy „az euró-
pai politikai színtér kész egy ilyen
határozott fejleményre”. A szóvi-
võ ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a bizottság már évek óta az
eurózóna gazdasági kormányzá-
sának fejlesztését sürgeti. Lapzár-
tánkig Merkel és Sarkozy megbe-
széléseirõl nem adtak ki jelentést.
Annyi bizonyos, hogy a nagy
adóságokkal küszködõ országok
számára kedvezõ eurókötvények
kibocsátását a francia államfõ tá-
mogatja, a német kormány azon-
ban ellenzi.

Az osztrák kormánypártok
közben azt nyilatkozták, hogy
ellenzik a közös euróövezeti

eurókötvények kibocsátását.
Maria Fekter, a kormányban az
Osztrák Néppártot képviselõ
pénzügyminiszter az Ö1 osztrák
rádióadónak azt mondta, ez
több milliárd eurójába kerülne
Ausztriának, ugyanis azonnal
megugrana a kamatszint. „Az
euróövezet közös gazdasági és
költségvetési politika nélkül még
nem elég érett az euróköt-
vényekhez” – tette hozzá. Fekter
azt nyilatkozta: egyelõre nem
látja a jeleit annak, hogy a tagál-
lamok a gyakorlatba is átültet-
nék a közös gazdasági kormány-
zásra vonatkozó javaslatokat.
Werner Faymann kancellár, az
Osztrák Szociáldemokrata Párt
(SPÖ) elnöke már korábban el-
utasítóan nyilatkozott a közös
eurókötvények tervérõl. 

MTI

A szocialisták a Magyar Or-
szággyûlés nemzetbiztonsá-

gi bizottságának azonnali össze-
hívását kezdeményezik, mivel
„a hírek szerint a Magyar Szi-
get nevû rendezvényen nyílt,
emberellenes rasszista uszításra
és a magyar emberek faji alapú
meggyilkolására szólított fel a
Betyársereg nevû csoport képvi-
selõje”. Vadai Ágnes, a testület
MSZP-s elnöke összehívja a bi-
zottság ülését, a tervezett idõ-
pontjáról pedig még egyeztet a
kormánypártokkal. Vona Gá-
bor, a Jobbik elnök-frakcióveze-
tõje tegnap sajtótájékoztatón
rögzítette, hogy pártja nem vál-
lal közösséget a Magyar Szige-
ten elhangzott kijelentésekkel.
Mint mondta: van, amivel a
Jobbik egyetért, mert úgy érzi,
hogy az ország szempontjából
építõ jellegû, és van, amivel
nem, mert úgy érzi, hogy ezzel
ellentétes. A Magyar Szigeten el-
hangzottak az utóbbi kategóriá-
ba tartoznak – jelentette ki. A
Magyar Nemzet pénteki számá-
ban írt arról, hogy a Terrorel-
hárítási Központ (TEK) vizsgá-
latot indított a verõcei Magyar
Szigeten elhangzott gyûlölködõ
kijelentések miatt. A lapnak nyi-
latkozó büntetõjogász szerint
egyes mondatokkal kapcsolat-
ban felmerülhet a közösség elle-
ni izgatás gyanúja. A cikk sze-
rint a TEK a vizsgálatot
Toroczkai László, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom elnöke, jobbikos önkor-
mányzati képviselõ és a Betyár-
sereget vezetõ Tyirityán Zsolt
Magyar Szigeten elhangzott ki-
jelentései miatt indította. 

Magyar Sziget: 

számonkérnek

a szocialisták

Gy. Z.

Kétszáz tonnánál is több olaj
ömlött az Északi-tengerbe

Skócia mellett a Shell egyik fúró-
tornyának megsérült vezetékébõl.
Feltételezések szerint azonban
még ennél is jóval nagyobb
mennyiségben juthat szennyezõ
anyag a tengerbe, mire véglegesen
megfékezik a szivárgást. A
Gannet Alpha fúrótorony 180 ki-
lométerre áll a vízben a skóciai
Aberdeen városától. A szivárgást
már a múlt héten felfedezték, és
azóta a Shell tájékoztatása szerint
216 tonna, vagyis összesen ezer-
háromszáz hordó olaj szabadult
ki. A cég ugyanakkor kijelentette:
ura a helyzetnek. A skót energia-
és klímaügyi minisztérium állás-
pontja szerint bár a tavaly a Mexi-
kói-öbölben történt olajkatasztró-
fához képest ez az eset kevésbé
súlyos, brit viszonylatban igen je-

lentõs szivárgásról van szó. Sze-
rencsére nem valószínû, hogy az
olaj a partokat is eléri, hanem vár-
hatóan szétoszlik a tengerben.
Richard Lochhead skót környe-
zetvédelmi miniszter kijelentette:
„minden olajszivárgást nagyon
komolyan veszünk. Bár nyilván-
valóan nehéz pontosan megítélni
a kiömlött olaj mennyiségét, elen-
gedhetetlen, hogy a Shell és az
energia- és klímaügyi minisztéri-
um rendszeresen tájékoztasson a
történtekrõl.” Glen Cayley, a
Shell európai technikai igazgatója
elmondta: jelenleg egy tonna olaj
úszik a víz felszínén, de ez a men-
nyiség folyamatosan változik. A
víz felszínét ellepõ olaj a hét vé-
gén számottevõen csökkent az
erõs szél és a nagy hullámok mi-
att. Az olajmezõ az amerikai
Exxon leányvállalata, az Esso tu-
lajdonában van, de a kitermelést
a Shell végzi. 

ÚMSZ

Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõ erõi a fél éve tartó fel-

kelés kezdete óta elõször Scud
rakétával támadtak, de a rakéta
a sivatagban csapódott be, és
senkinek nem okozott sérülést –
közölte egy meg nem nevezett
amerikai védelmi tisztségviselõ.
A rakétát vasárnap reggel indí-
tották el Szirt városától 80 kilo-
méterrel keletre, és Brega tenger-
parti olajvárostól keletre ért föl-
det. Nem tudni, hogy mi volt a
cél – tette hozzá az illetõ. A 
NATO a Líbia elleni légi hadjá-
ratában elõször Kadhafi Scud-
készletét próbálta megsemmisí-
teni. Ennek a rakétatípusnak a
hatótávolsága 300 kilométer.

Nem tudni azt sem, hogy a raké-
takilövésnek van-e köze a kato-
nai helyzethez. A felkelõk hét-
fõn elfoglaltak két újabb várost,
és ezzel ismét közelebb kerültek
a kormányerõk központjának
számító fõvároshoz, Tripolihoz.
A holland kormány hétfõn hoz-
zájárult ahhoz, hogy felszabadít-
sanak 100 millió eurót abból a
hárommilliárdból, amely az or-
szág bankjaiban van befagyaszt-
va Kadhafi kormányának va-
gyonából. Ezt az összeget az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) kapja meg, hogy gyógy-
szert tudjon vásárolni a líbiai la-
kosság számára. A holland kül-
ügyminisztérium közölte, hogy
a felszabadítást kifejezetten a
WHO kérésére hagyták jóvá. 

Scudokkal tüzel Kadhafi

ÚMSZ

A szíriai hadsereg tegnap is
folytatta támadásait Latakia

ellen. A földközi-tengeri kikötõ-
város két szegénynegyedét pán-
célosok lõtték, az al-Dzsaszíra
hírtelevízió jelentése szerint ti-
zenöt ember vesztette életét, ez-
zel a Latakia ellen az elmúlt hét
végén elindított hadmûvelet ha-
lálos polgári áldozatainak szá-
ma már közelíti a negyvenet. A
támadások célpontjai között
van egy palesztin menekülttá-

bor is, ahonnan az ENSZ adatai
szerint ezrek menekülnek, de je-
lenlegi tartózkodási helyük is-
meretlen, és ez aggodalmakra
adhat okot.

A két latakiai negyedet kez-
detben nehézgépfegyverekkel és
gránátokkal lõtték, a páncélo-
sok csak ezt követõen nyitottak
tüzet. A támadás kezdete elõtt a
biztonsági erõk kikapcsolták az
áram-, gáz- és vízszolgáltatást.
A Palesztin Felszabadítási Szer-
vezet emberiség elleni bûntettel
vádolja Szíriát. 

Véres ramadán Szíriában

Tét az euró jövõje

Olajbaleset Skócia partjainál

„Nagyon vigyázz!” – inti egymást Sarkozy és Merkel. A cél közös, mégsem értenek teljesen egyet

Az olajplatform a skót partok mellett. Már a második sérülést szenvedte el
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Köztudott, hogy a politikai
döntés már akkor megszü-
letett a ciántechnológiás
verespataki aranykiterme-
lés beindításáról, amikor a

jelenlegi koalíció hata-
lomra került. Prog-
ramjában a kormány
prioritásként kezelte a
befektetést, így nem

volt meglepetés, hogy Emil Boc miniszter-
elnök legújabb mandátumának eddigi két
és fél éve a beruházó számára kedvezõen
telt el. Ez idõ alatt sorra hárultak el az
akadályok a kanadai-román cég bányater-
ve elõl: az RMGC elõbb új területrendezési
engedély birtokában kérhette újra a kör-
nyezeti hatástanulmány elemzését, majd
az aranyércben leggazdagabb kitermelési
helyszínre is megkapta a régészeti mentesí-
tési bizonylatot.
Vannak azonban már arra utaló jelek,
hogy a bányanyitásnak kedvezõ légkör
megváltozik, és Emil Bocék újabb politi-
kai döntésre készülnek Verespatak-ügyben.
Szó sincs azonban arról, hogy a beruházás
lekerült volna a kormány prioritáslistájá-
ról. Ellenkezõleg: néhány sorszámot elõre
ugrott abban a rubrikában, amelyben az
államháztartás fõ bevételi forrásai szere-
pelnek. Ezt maga Emil Boc árulta el,
amikor nemrégiben kijelentette: kedvezõt-
len az RMGC-vel kötött szerzõdés a cég
által fizetendõ úgynevezett bányajáradék-
ról, a román államnak újra kellene alkud-
ni azt a – jelenleg titkosított – összeget,
ami az ország altalajkincsének kitermelé-
sébõl a költségvetésnek jár. A befektetõnek
szóló miniszterelnöki üzenet azt jelentheti:
akkor kaptok engedélyt, amikor méltányos
arányban osztjátok meg nyereségeteket a
román állammal.
Szintén a befektetõnek szóló üzenetként ér-
telmezhetõ Borbély László legutóbbi kije-
lentése is. A környezetvédelmi miniszter
arról beszélt, „még hónapokba telhet”,
amíg a kormány tárcaközi szakértõi bi-
zottsága kielemzi az RMGC által beter-
jesztett környezeti hatástanulmányt. Ez
rossz hír a beruházó számára, mert a fõ-
részvényes Gabriel Resources pénzügyi ter-
vei szerint a bányának még idén õsszel
meg kellett volna kapnia a környezetvédel-
mi engedélyt.
A kormány álláspontja egyébként érthetõ.
Az elmúlt években – a gazdasági válság
hatására is – az arany világpiaci ára az
égbe szökött, az RMGC várható profitja
megsokszorozódott. A szerzõdés újratár-
gyalására pedig van precedens: bár koráb-
ban ez kivitelezhetetlennek tûnt, a Boc-
kabinetnek nemrégiben sikerült alacso-
nyabb árat kicsikarnia az észak-erdélyi
autópályát építõ amerikaiaktól.
A kitermelés engedélyezésének elodázása
nem csak a verespataki beruház ellenzõi-
nek lenne jó hír, jól fogna a két érintett
RMDSZ-es miniszternek is. Kelemen Hu-
nor és Borbély László (ciános) méregkap-
szulát vett be, amikor mandátumot vállalt
a mûvelõdési és a környezetvédelmi tárca
élén. A politikai döntés arról szól, hogy a
kapszulákat kiköpni nem lehet, ám kár
lenne, ha a választások elõtt roppannának
szét a fogaik között.

Méregkapszula

Cseke 
Péter Tamás

ÚMSZ

Szeptember 8-ra halasztotta
tegnap a Bukaresti Ítélõtábla

az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzésével kapcsola-
tos ügy tárgyalását, miután az el-
sõ fokon született elutasító döntés
elleni fellebbezést még nem vizs-
gálták meg. Toró T. Tibor, a párt
létrehozását kezdeményezõ Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) ügyvezetõ elnöke az
MTI-nek elmondta: az ítélõtábla
hozzá sem fogott az érdemi tár-
gyaláshoz, mégpedig azzal az in-
dokkal, hogy nem érkezett meg
az ügy teljes dokumentációja a
Bukaresti Törvényszékrõl, amely
elsõ fokon elutasította a bejegy-
zést. A bíróságok ugyanis augusz-
tusban a szabadságolások miatt
„csökkentett üzemmódban” mû-
ködnek, így nem tudták megolda-
ni az iratcsomó egészének az át-
szállítását, legalábbis „hivatalo-
san” ez volt az indok – mondta
Toró. Szerinte „akár hihetõ is le-
het” ez az indoklás, elvégre a
nagy mennyiségû irat – fõleg a tá-
mogató aláírásokat tartalmazó
dobozok – átszállítása csak külön-
leges szabályok szerint, például
speciális jármûveken történhet.
„Nem akarok engedni a bennem
lévõ, összeesküvés-elméletet felté-
telezõ kényszernek, inkább elfo-
gadom ezt az indokot” – mondta
Toró T. Tibor.

Az Új Magyar Szó és a Jurnalul
Naþional közös tényfeltáró akciója
nyomán fény derült arra, hogy az
Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzését támogató
aláírási ívek ezrével tartalmaznak
hamis aláírásokat. A lapunk által
felkért írásszakértõk megvizsgál-
ták az aláírási íveket, és megerõsí-

tették az ankétot lefolytató újság-
írók gyanúját. Az aláírások hite-
lességét kétségbe vonó hírekkel
kapcsolatban Toró T. Tibor teg-
nap az MTI-nek azt felelte: az el-
sõ fokú tárgyaláson semmiféle
probléma nem merült fel a támo-
gató aláírások hitelességét illetõ-
en, az ítélõtábla pedig csakis az
onnan érkezõ anyag alapján fog
dönteni. Toró hangsúlyozta:
nincs oka kételkedni az aláírás-
gyûjtõk becsületességében és
munkájuk alaposságában, de
szükség esetén „állnak elébe”
mindenfajta vizsgálatnak. Jogos-
nak tartja, hogy az ügyészség és a
rendõrség teszi a dolgát. Hozzá-
tette: egyelõre még csak az elõze-
tes vizsgálódás szakaszában tart

ez az ügy, a rendõrség majd en-
nek alapján dönti el, hogy egyál-
talán átadja-e azt a bíróságnak.

A Bukaresti Törvényszék jú-
niusban azzal az indokkal utasí-
totta el az új politikai alakulat lét-
rehozását, hogy programjában az
alapvetõ emberi, közösségi és sza-
badságjogok képviseletét vállalta.
Az igazságügyi testület úgy vélte:
ez ellentétes a 2003-as, pártokra
vonatkozó törvény elõírásaival,
amely szerint egy pártnak a nem-
zeti érdekek képviseletét kell vál-
lalnia, nem pedig egy közösség ér-
dekeire koncentrálnia.

A párt kezdeményezõi felleb-
beztek a határozat ellen, így az
ítélõtábla másodfokon hozza meg
majd a végleges döntést. Toró T.

Tibor is úgy véli: a Bukaresti Tör-
vényszék döntése megalapozat-
lan, valószínûleg felületesen ol-
vasták a párt kezdeményezõinek
beadványát. 

Szerinte a párt programjából és
alapszabályzatából egyértelmûen
kiderül: az egész ország ügyeivel
kívánnak foglalkozni, ezen belül
is kiemelten a kisebbségi közössé-
geknek, az emberi jogoknak a kér-
désével. Az EMNT ügyvezetõ el-
nöke úgy látja: az ítélõtáblán min-
den bizonnyal nagyobb figyelem-
mel fogják tanulmányozni az
EMNP programját és alapsza-
bályzatát. Ennek alapján pedig a
bírói testületnek nem is lehet más
választása, mint jóváhagyni a be-
jegyzési kérelmet. 

Román lapszemle

A legutóbbi idõközi választásokon a De-
mokrata Liberális Párt jelöltjei a hagyo-
mányos narancssárga helyett zöld színû
plakátokat használtak a kampányban.
Elemzõk szerint a PDL célja, hogy feled-
tesse a szavazókkal a narancssárgához fû-
zõdõ negatív érzelmeket. (Puterea) Bár
többen vannak, mint a férfiak, Romániá-
ban a nõk körében alacsonyabb a munka-
nélküliség, mint az erõsebbik nem köré-
ben. Jelenleg a munkanélküliek 42 száza-
léka nõ. (România liberã) A Nemzetkö-
zi Valutaalap szerint Emil Boc román mi-
niszterelnök a gazdasági megszorítások
„éltanulója”. (Gândul)

Hûvös nyár az EMNP-nek
Szeptember 8-án tárgyalja a Bukaresti Ítélõtábla a párt bejegyzését 

Antal Erika

A szeptember 3-ra tervezett
kongresszus elõkészületeit ült

össze megbeszélni tegnap délután
Marosvásárhelyen a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) elnöksége. Szász
Jenõ, az alakulat elnöke elmond-
ta, szervezési és tartalmi kérdések-
ben egyeztettek, arról, hogy a Ma-
rosvásárhelyen tartandó kongres-
szuson állítják majd fel a választ-
mányi testületet és készítik elõ a
2012-es helyhatósági választáso-
kat. Szász ugyanakkor elmondta,
szorgalmazzák majd egy nemzeti
alternatíva megalakítását az
RMDSZ-szel szemben. De nem-
csak a nemzeti platformot terve-
zik létrehozni, hanem az

RMDSZ-bõl kiábrándultak plat-
formját is, ahová – politikai meg-
gyõzõdéstõl függetlenül – mind-
azokat várják, akik csalódtak a
szövetségben. „Olyanokra számí-
tunk, akik attól függetlenül, hogy
eddig a bal-, vagy a jobboldalt
kedvelték, kiábrándultak a politi-
kából” – fogalmazott a pártvezér,
aki a keresztény gondoskodást
szeretné kihangsúlyozni a tervé-
vel. A marosvásárhelyi polgár-
mesterjelölt személyével kapcso-
latosan Szász elmondta, levelet
küldtek Bölöni Lászlónak, amely-
ben felkérték, vállalja el a szere-
pet. „Amíg nem jön tõle válasz,
addig hiábavaló minden találga-
tás, hogy ki legyen a jelölt” –
fogalmazott Szász Jenõ. 

M. Á. Zs.

Hét, már bejegyzett baloldali
alakulatot gyûjtene maga kö-

ré Dan Diaconescu, az OTV tulaj-
donosa annak érdekében, hogy a
jövõ évi választásokon szavaza-
tokra váltsa a közvélemény-kuta-
tásokban mintegy 10 százalékos-
ra mért népszerûségét. Mint is-
meteres, a botránycsatorna tulaj-
donosa mindeddig sikertelenül
próbálja bejegyeztetni A Nép
Pártja – Dan Diaconescu nevû

alakulatát. Az utóbbi napokban
felröppent hírek szerint az OTV
tulajdonosa együttmûködési
egyezményt írt alá a parlamentbe
soha be nem jutott pártokkal,
ezek közül a „legjobb nevûnek” a
Cosmin Guºã és Lavinia ªandru
által irányított Nemzeti Kezde-
ményezés Párt (PIN) számít.
Diaconescu leszögezte, hogy csak
abban az esetben lép életbe a szer-
zõdés, ha a fõvárosi bíróság to-
vábbra is megtagadja saját pártja
bejegyzését. 

MPP: kiábrándultakra utaznak

Diaconescu baloldali pólusa

M. Á. Zs.

Mindkét ellenzéki párt elutasí-
totta tegnap Sebastian Lãzã-

roiu munkaügyi miniszternek azt
a vádját, hogy a jogtalanul meg-
ítélt szociális segélyek hatvan szá-
zalékát a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) színeiben polgármeste-
ri tisztséget nyert elöljárók osztot-
ták szét. A tárcavezetõ szerint a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
polgármesterei „csak” a csalások
28 százalékával vádolhatók.
Sebastian Lãzãroiu tegnap arról
számolt be, hogy az általa vezetett
minisztérium szakemberei az át-
vizsgált 3900 családi pótlékot
megítélõ iratcsomó közül 1170-
ben találtak hamis adatokat.
Ugyancsak áttekintették a több
mint egy millió fûtéstámogatási
dosszié 40 százalékát. A tárcave-
zetõ 1,8 millióra tette a munkaké-
pes, de szociális segélyekbõl élõk
számát. Elõrebocsátotta, hogy
szeptemberben a kormány olyan
törvénytervezetet terjeszt a parla-
ment elé, amely a szociális segé-
lyektõl való függõség csökkentését
célozza. Lãzãroiu szerint az új
törvénytervezet szerint a segélye-
ket szociális jellegû szolgáltatá-
sokkal akarják felcserélni azért,
hogy a rászorulók közül minél ke-
vesebben kapjanak pénzt, ehelyett
étkeztetésben és különbözõ ellá-
tásban részesüljenek. A miniszter

szerint ugyanis jelenleg túl sokan
függnek a pénzbeli szociális jutta-
tásoktól. Elmondta, összesen 8,3
millió ember kap szociális segélyt,
akik 15 és 65 év közöttiek, közü-
lük 1,8 millió nem alkalmazott,
nem jár iskolába, nem vesz részt
továbbképzési programokban, és
nem is fogyatékos.

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) közleményben utasította el
a munkaügyi miniszter vádját, és
arra szólította fel a tárcavezetõt,
hogy forduljon kérdéseivel elõdjé-
hez, Marian Sârbuhoz, ugyanis az
ellenzéki alakulat részérõl õ volt
az egyedüli, aki 2004 óta vezette a
tárcát. Mint ismeretes, Sârbu kilé-
pett a PSD-bõl és jelenleg elnöki
minõségben vezeti a kormányt tá-
mogató Országos Szövetség Ro-
mánia Haladásáért nevû alakula-
tot. „Beszédesnek találjuk, hogy
mostanra idõzítette »leleplezését«,
amikor egyre több európai ország
vezet be megszorításokat a romá-
niai munkavállalókkal szemben.
A miniszter úrnak sokkal inkább
ezzel kellene foglalkoznia” – áll a
szociáldemokraták közleményé-
ben. Felhívják a figyelmet arra,
hogy a Spanyolországban dolgo-
zó román állampolgárok közül
egyre többen arra panaszkodnak,
hogy a madridi hatóságok nem
csupán az újonnan érkezettekkel
szemben alkalmazzák a munka-
piaci megszorításokat. 

Lãzãroiu szociális füstbombája

Hány hamis? Az EMNP kezdeményezõi dobozszámra vitték a törvényszékre az aláírásokat Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Több mint ezer panasz
futott be az idei esztendõ

elsõ felében a Fogyasztóvé-
delmi Országos Hatósághoz
a hiper- és szupermarketek
ellen. Ezek 85 százaléka bi-
zonyult megalapozottnak.

Kemény bírságok

A legtöbben a Carrefour, a
Kaufland, a Real és a
Praktiker kereskedelmi gya-
korlatát kifogásolták, de szá-
mos reklamáció érkezett a fo-
gyasztóvédõkhöz más, nagy
bevásárlóközpontok ellen is.
Így a feketelista vezetõjét, a
Carrefourt több mint százöt-
venen panaszolták be, vala-
mivel kevesebb, 143 vásárló
reklamált a Kaufland eseté-
ben, majd a Real következik
122 panasszal. A többi bevá-
sárlóközpont kapcsán már
jóval kevesebb volt a kifogás,

a Praktiker esetében a vásár-
lói észrevételek száma alig
haladja meg a hatvanat, az
Auchanra 57 panasz futott
be, a Rewe pedig megúszta
53 reklamációval. 

Ennek ellenére utóbbinak
osztották ki a fogyasztóvé-
dõk a legnagyobb büntetést:
összege 690 ezer lej volt. Ez
messze a legsúlyosabb bírság
volt, hiszen az ilyen tekintet-
ben a második helyen álló
Realnak csak 182 ezer lejt
kell kifizetnie, míg a dobogó
harmadik fokára került
Carrefourra kirótt büntetések
összértéke alig haladja meg a
140 ezer lejt. A „százezresek
kategóriájába” tartozik még
117 ezer lejjel az Artima, to-
vábbá a Kaufland és a
MegaImage 106, illetve kere-
ken 100 ezer lejjel. 

Az év elsõ hat hónapjában
egyébként közel két és félmil-
lió lej bírságot osztottak ki a
fogyasztóvédõk a vásárlók,

illetve a saját munkatársaik
által tapasztalt rendellenessé-
gek nyomán.

Az átejtés módszerei

A bírságok legnagyobb ré-
szét természetesen a vásárlók
átejtésének szándéka, illetve
gyakorlata miatt osztották ki
az érintett bevásárlóköz-
pontokra. A fogyasztóvédõk
szerint a hiper- és szupermar-
ketek a vevõ becsapásának
igen változatos és fondorla-
tos módszereit dolgozták ki.
Erre leginkább az úgyneve-
zett akciók nyújtanak lehetõ-
séget. Constantin Cerbules-
cu, az Országos Fogyasztó-
védelmi Hatóság elnöke sze-
rint gyakori fogás az, hogy az
árleszállítási akciók kereté-
ben összekapcsolt árucikkek
„kedvezményes” áron többe
kerülnek, mint amúgy rende-
sen. Így például több nagy
bevásárlóközpontban a
„nyolcat vesz és tizet visz”
akció keretében forgalmazott
áruhoz a vevõ olcsóbban ju-
tott volna hozzá, ha külön-
külön vásárolja meg az egyes
darabokat. 

A vásárlók átejtését céloz-
za az, a szintén nem ritka

gyakorlat is, amelynek meg-
felelõen a termékeket más
megnevezéssel hozzák forga-
lomba, megváltoztatva
egyúttal azok legfontosabb
minõségi mutatóit is.

A hiper- és szupermarke-
tek szabálysértései nem egy
esetben a vásárló egészségét,
biztonságát is veszélyeztetik,
elsõsorban az élelmiszerter-
mékek esetében, amelyeknél
sokszor nem tüntetik fel vagy
meghamisítják, egyes esetek-
ben pedig egyáltalán nem
tüntetik fel a szavatossági ha-
táridõt. Gyakran elõfordul az
is, hogy a csomagolásról hi-
ányzik a termék fõbb sajátos-
ságairól román nyelven tájé-
koztató szöveg.

Végül pedig a vevõt úgy-
szintén átejtõ, és sajnos, álta-
lánosnak nevezhetõ gyakor-
lat az is, hogy lecsalnak a ter-
mék súlyából/mennyiségé-
bõl a csomagoláson feltünte-
tetthez képest, és többször
megtörténik, hogy a pénztár-
nál többet ütnek be a polcon
szereplõ árnál.

Mindezzel könnyen be-
csapják a vevõt, akinek nem
árt alaposan odafigyelnie a
vásárlásnál – bár az átejtési
módszerek olyannyira kifino-

multakká és változatosakká
váltak, hogy vásárló legyen a
talpán, akinek a figyelme
mindenre kiterjedhet – isme-
rik el a fogyasztóvédõk. 

„Fehérebb” kenyeret

A vevõt leggyakrabban a
kenyér esetében csapják be,
nem is annyira a forgalma-
zók, mint inkább maguk a
gyártók. Ezért a fogyasztóvé-
dõk most ilyen tekintetben is
drasztikus szigorításokat ve-
zetnek be. Így szeptember el-
sejétõl kezdve akár 10 ezer le-
jes bírságot is kiróhatnak arra
a gyártóra vagy kereskedõre,
aki nem tartja be a péktermé-
kek kötelezõ súlyát, amelyet
ettõl az idõponttól fogva szi-
gorúan meghatároznak. Az
új rendeletnek megfelelõen a
kenyér súlyát szeptembertõl
minimálisan húsz dekában
szabták meg, ezt a súlyt pe-
dig kizárólag tízdekánként
lehet majd emelni, azaz nem
forgalmazható például hu-
szonöt vagy negyvenhárom
dekás cipó. A rendelkezés el-
len vétõk legkevesebb 500 lej-
re büntethetõk majd. 

A fogyasztóvédõk termé-
szetesen nagy hangsúlyt he-

lyeznek a kenyér minõségére
is, amely úgyszintén sok kí-
vánnivalót hagy maga után.
Az utóbbi idõben általuk el-
lenõrzött 446 kenyérgyár kö-
zül 116-ban tapasztaltak
rendellenességet, és több
mint négy tonna, a minõségi
szempontoknak meg nem fe-
lelõ pékterméket koboztak
el, illetve semmisítettek meg.
Az ellenõrzések során 200
büntetést róttak ki, közel fél-
millió lej értékben és 48 egy-
séget részesítettek figyelmez-
tetésben.

A vizsgálódások nyomán
azt is megállapították, hogy
a gyártók rendszerint nem
tüntetik fel a kemencébõl
történõ kikerülés idõpontját,
ami pedig igen fontos lenne
a lehûlés következtében fel-
lépõ súlycsökkenés szem-
pontjából. 

Az újabb rendelkezések
értelmében a jövõben ezt is
pontosan megszabják. Így a
csomagolatlan 30 dekás ke-
nyér esetében legtöbb 10
százalékos, a 40–50 dekás-
nál 9, az egy kilónál kisebb-
nél 7,5, az ennél nagyobbnál
pedig legfeljebb 7 százalékos
„lehûlési súlycsökkenés” en-
gedélyezett. 
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A japán katonát alakító
tanító görbe kardjával le-

csapott egy parasztlányra,
ugyanebben a pillanatban két
vöröskatona-egyenruhát vi-
selõ figura ráfogta mûanyag
pisztolyát. Tucatnyi cseresz-
nyepiros selyemruhába öltö-
zött kislány táncra perdült és
dalra fakadt az udvaron, egy
tanító pedig a hangosbeszé-
lõn figyelmeztette a kardo-
zót, hogy máris elérte a meg-
torlás: „Kezeket fel, vagy
meghalsz!” 

Mindez egy jellegzetesen
kínai musical fináléjának rö-
vid összefoglalója. Az elõz-
ményekre azonban már eny-
nyibõl is következtetni lehet.

A maoista musical megal-
kotója a Vörös Dal Társaság,
amelyet Csang Suszen, egy
ismert vállalati ügyvéd és he-
lyi politikus hozott létre. A
csoport a Kínai Kommunista
Párt megalapításának 90. év-
fordulójára júliusban kibon-
takozott, a kormány által tá-
mogatott „vörös kultúra”
kampány egyik zászlóvivõje
volt a The New York Times
csungkingi riportja szerint.
Az elmúlt hónapokban a vi-
rágzó metropoliszból indult
kampány végigsöpört az
egész országon, és szokatla-
nul erõteljes bírálatot váltott

ki a mérsékelt és liberális
gondolkodásúakból, akiket
megriasztott a retrográd vö-
rös ideológia. 

„Amikor ezt a dalt ének-
lem, mély tiszteletet érzek
Vang Erhsziao iránt – méltat-
ta az 59 éves ügyvéd a már-
tírsorsra jutott lányról szóló,
Kínában klasszikusnak tekin-
tett dalt az amerikai lapban.
– A támadók iránt pedig gyû-
löletet érzek. A kínai népnek
nem szabad megfeledkeznie
a múltról. Ezt a szellemet
kell átvennünk, és alkalmaz-
nunk új szocialista társadal-
munk felépítésében.”

Rózsaszínû dalok

A gazdasági reform három
évtizedében felvirágzott or-
szág sok tekintetben igyeke-
zett eltávolodni a Mao-kor-
szaktól, amikor tízmilliók
haltak meg a nélkülözések és
az állam által irányított erõ-
szak következtében. Ám a
kommunista párt vezetõi
még mindig azoknak az
idõknek a mítoszait és hõseit
népszerûsítik, az õ példájuk-
kal buzdítják az egyszerû kí-
naiakat hazafiságra és a loja-
litásra. A daléneklési moz-
galmat Csungking ambició-
zus pártvezetõje, Po Hszilaj
kezdeményezte, és ország-
szerte sokfelé csatlakoztak

hozzá. A pártvezetõk arra
szólították fel az iskolákat, a
vállalatokat és a szomszéd-
ságbizottságokat, hogy hoz-
zanak létre kórusokat az
olyan vörös dalok és maois-
ta klasszikus számok elõadá-
sára, mint A Kelet vörös vagy
mint A Kommunista Párt nél-
kül nem létezne az új Kína! A
mozgalom jóval túllépett a
31 millió lakosú csungkingi
körzeten. A Mao-korszakra
emlékeztetõ kezdeményezés
keretében a városi kormány-
zat elrendelte, hogy minden
káder egy hónapot éljen egy
falusi családdal, szöveges
üzenetekben maoista jelsza-
vakat küldött a térség lakói-
nak, és arra utasította a
csungkingi televíziót, hogy a

fõ mûsoridõben vörös oktató
mûsorokat sugározzon. A
kampány kiváltotta a maois-
ta ideológia bármiféle vissza-
térésétõl tartó liberális elitek
kritikáját. A helyzet iróniája
sokak szerint abban rejlik,
hogy a vörös kultúra ma el-
sõsorban a társadalmi stabili-
tás növelésére szolgál – egy-
általán nem a forradalom
szítására, mint Mao idejé-
ben. „A mai abszurd idõk-
ben arra biztatnak, hogy for-
radalmi dalokat énekeljünk,
de arra nem, hogy forradal-
mat csináljunk” – jegyezte
meg Ho Ping, a pekingi poli-
tikatudományi és jogi egye-
tem dékánhelyettese egy dip-
lomaosztási ünnepségen.
Meglepõ módon az ügyvéd-

jelöltekbõl, jövendõ bírákból
és rendõrtisztekbõl álló kö-
zönség lelkesen megtapsolta
kijelentését.

Csang Ming pekingi poli-
tológus kifejtette, hogy „ezek
a most felelevenített számok
nem vörös, hanem rózsaszí-
nû dalok. A párt egyáltalán
nem szorgalmazza az Inter-
nacionálé éneklését, és nem
népszerûsíti a kulturális for-
radalom idõszakának jelleg-
zetes dalát sem, amely azt
hirdette, hogy jogos fellázad-
ni a hatalom ellen. A vörös
dalok inkább a forradalmat
és az erõszakot magasztal-
ták, most viszont csak arra
szolgálnak, hogy a pártot és a
párttagokat méltassák. Va-
gyis értelmetlenek. 

E bírálatok ellenére a
mozgalom nosztalgiát kel-
tett az egyszerû kínaiak egy
részében a Mao-korszak
iránt – még azok sorában is,
akik átélték annak borzal-
mait. A vörös kultúra annak
a kornak az egyszerû ideál-
jait testesíti meg, és a vörös
dallamvilág számukra fia-
talságuk zenéje volt. 

Emlékezetvesztés?

Ez a történelmi emlékezet-
vesztés különösen nyilvánva-
ló Csungkingban, ahol a kul-
turális forradalom idején vé-
res csaták zajlottak. A Saping
parkban hetente háromszor
nyugdíjasok kórusa zeng
Maót magasztaló dalokat
alig 50 méternyire attól a te-
metõtõl, ahol több száz vö-
rösgárdistát hantoltak el ha-
talmas sírkövek alatt. 

A helyi pártvezetõ, Po
Hszilaj 2008-ban indította el
a vörös kultúra felélesztésére
szolgáló kampányt – feltehe-
tõen azért, hogy Pekingben
jó pontokat szerezzen elõlép-
tetéséhez. Csang Suszen egy
évvel késõbb alapította meg a
Vörös Dal Társaságot. „Gaz-
daságunk erõsödik és életünk
egyre jobb, de erkölcsi téren
még sokaknál akad kívánni
való. Amikor ezeket a vörös
dalokat énekeljük, biztosak
lehetünk abban, hogy gondo-
lataink és eszméink helye-
sek” – magyarázta az ügy-
véd, aki tizenévesként õ ma-
ga is vörösgárdista volt
Csungkingban, de a harcok-
ban nem vett részt, mert szü-
lei otthon tartották. „Ezt
egész életemben sajnálni fo-
gom” – hangoztatta. 

Kína: az „eldalolt” forradalom 
A gazdasági reform három évtizede

felvirágoztatta Kínát, amely sok tekin-

tetben igyekezett eltávolodni a Mao-

korszaktól. Ám a kommunista párt ve-

zetõi még mindig azoknak az idõknek

a mítoszait és hõseit népszerûsítik.

Keményen lépnek fel a fogyasztóvé-
dõk az idei esztendõben; figyelmük
elsõsorban a hipermarketekre, illetve
a kenyér súlyának szigorúbb megha-
tározására irányul 

Manhattani városkép – a kínai Chongqingból. Innen indult hódító útjára a maóista „vörös musical”



A napokban az egyik országos televíziós
csatornán egy jónevû, a nacionalizmus dur-
va vagy agyafúrtabb formáitól mindig távol
álló bukaresti újságíró arról beszélt, hogy a
Székelyföldön járt és az egyik kisvárosban
úgy érezte, mintha megállt volna az idõ,
mintha visszautazott volna a tizenkilencedik
századba, mintha nyoma sem lenne azok-
nak a változásoknak, amelyek máshol az or-
szágban megpezsdítették, vagy - a fiatalok
divatos kifejezésével élve - pörgõssé teszik a
mindennapokat. Tekintve Bukarest, Kolozs-
vár, Temesvár, Nagyvárad, Szeben vagy Ro-
mánia más nagyvárosainak a forgatagát, il-
letve olyan kisebb városokét vagy akár köz-
ségekét is, amelyek az utóbbi két évtizedben

alaposan megváltoztak, töké-
letesen igazat adtam neki. A

székelyföldi mindennapok
számos vonatkozásában és
különösképpen a fejlõdést,
a korszerûsödést meghatá-
rozó gazdasági élet terüle-
tén bizony hiányoznak a
jelentõs változások, és
mindezt csak a felszínen

képes pótolni az a

rendezvény-roham, amely sûrûn lázba hoz-
za a közéleti vezetõket. 
Ha a Székelyföldet önmagában, saját tér- és
idõbeli koordináta-rendszerében tekintjük,
kétségtelen, hogy helyenként észrevehetõk
az elmozdulás jelei, ám ha összehasonlítjuk
az ország más térségeivel,
minden mutató tekinteté-
ben jól érezhetõ a lemara-
dás. A legjobban igazolják
ezt a megállapítást azok a
tanulmányok, amelyek
nem román, hanem magyar szerzõk tollából
a Pro Minoritate folyóirat legújabb számában
jelentek meg, és nem csupán úgy általános-
ságokban, hanem az egy lakosra vetített
adatokban, részletessé, ugyanakkor rendkí-
vül élessé téve a képet. Hargita és Kovászna
megyék a különbözõ országos összehasonlí-
tások tekintetében majd mindenütt a sor vé-
gén kullognak, legyen szó akár gazdasági,
akár pénzügyi mutatókról. A részletes ada-
tok pedig sok mindent elárulnak az egyéni
és családi jövedelemszintekrõl, a magán és
vállalati hitelfelvevõ képességrõl, a fekete
munkáról, a társadalmi megosztottságról és
egyes társadalmi csoportok közötti életmód-

szakadékokról, a munkahelyteremtõ beru-
házások és a versenyképes munkaerõ állapo-
táról. Azaz mindarról, amivel az itt élõk je-
lentõs része nagyon is tisztában van, bár
hangzatos szólamokkal, a múltra, a vallásra,
a közösségi megmaradásra, a gyönyörû tájra,

a vendégszeretetre és az
ételkülönlegességekre való
hivatkozásokkal mindezt
többen is igyekeznek eltit-
kolni elõttük. Bizony, a Szé-
kelyföld jelenlegi gazdasági

szerkezetében nemhogy az ipar, de a mezõ-
gazdaság és az állattenyésztés, sõt még az oly
gyakran emlegetett turisztikai szolgáltatások
tekintetében sem versenyképes, a kitörési
pontokat megtalálni pedig nem egyszerû. 
Tökéletesen igazat kell adnunk az egyik
szerzõnek, aki kissé tágabb összefüggések-
ben ezt írja: „az erdélyi magyar közösség
egyedüli megtartó ereje az egyén gazdasági-
anyagi erejét növelõ feltételek megteremtése,
azaz a lakosság gazdasági erejének a kar-
bantartása. El kell fogadni azt az alapgon-
dolatot, hogy a megmaradást és itthon-
maradást illetõen a gazdasági tényezõk el-
sõdlegesek.” Azaz hadd tegyem hozzá - a

székelyföldi érzelmekkel semmi baj. De el
kell jönnie az értelem napjainak is! A Pro
Minoritate legújabb számában megjelent gaz-
dasági tanulmányok, akárcsak több más
olyan értekezés, amelyek a témában elmé-
lyülve, felelõsségtudattal keresik a jövõ útja-
it, ezt az értelmet szolgálják, és nagy kár,
hogy a politikai döntéshozók igen ritkán ve-
szik figyelembe, illetve ha olykor igen, akkor
csupán olyan elméleti programokba építik
be, amelyek megvalósítása ezt követõen
részben vagy teljesen elmarad. Ezeket a ta-
nulmányokat – és nem növelni akarom a
Pro Minoritate példányszámát! – bizony a
megyei tanácsosok asztalára kellene helyez-
ni, hogy elgondolkodjanak fölöttük, de az
sem ártana, ha a székelyföldi polgármeste-
rek közül is többen elolvasnák, hiszen akkor
a templomi búcsúkra épített, öregedõ és
nosztalgiázó magyarországi énekesekkel tar-
kított és tûzijátékokkal záruló falunapok
mellett talán más fejlesztési szempontokat is
figyelembe vennének. 
Nem szeretnék igaztalan lenni: a Székely-
földnek van néhány olyan települése, ahol
a vezetõség ezt teszi. A számukat kellene
növelni.

A gazdasági világválság Angliát és az Egyesült-Államokat koráb-
ban érte, ellenben Franciaországban igazában csak most kezdi
éreztetni romboló hatalmát.
A XIX. század düledezõ államrendszerében az elsõ nagy kupola-
beomlás az orosz cárizmus bukása volt. A monarchikus elv felleg-
vára, az ortodoxia szent Oroszországa, a pánszláv hipernaciona-
lizmus klasszikus földje az internacionalista és ateista forradalom
fõfészke lett. De ez a változás a meglepetéseknek csak a kezdete
volt. A nemzetköziség Trockijnak és társainak félrelökése után
mindinkább üres frázissá lett, és orosz meg ázsiai elemek összeol-
vadásából valami újfajta nacionalizmus alakul ki, mely öntudato-
san és következetesen elfordul Európától és keletnek orientálódik.
Nagy Péter cárnak jellemzõ gesztusa a XVIII. század elején az
volt, hogy székhelyét Moszkvából Szentpétervárra tette át, hogy
ezzel birodalmának bekapcsolódását a nyugati mûveltségbe és az
európai államrendszerbe elõsegítse. Ezzel a politikai és kulturális
elgondolással szöges ellentétben a szovjet Pétervárról visszaköltö-
zött Moszkvába. Most pedig a második ötéves terv elõkészítésérõl
érkezõ hírek között azt olvassuk, hogy Moszkvában sem állapod-
nak meg, hanem Kelet felé tovább mennek és nagyiparukat mind-
inkább át akarják helyezni az Uralba és Szibériába, – nemcsak
azért, hogy ipartelepeik kívül essenek a nyugati hatalmak bomba-
vetõ repülõgépeinek akciórádiusán, hanem nyilván azért is, hogy
a tervszerûen kifejlesztett új Oroszországot Európa szellemi lég-
körébõl kivonják. (…)

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

A sor végén
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A török közvéleményt forrongásban tartotta a had-
sereg vezetõinek legutóbbi csoportos lemondása,
tiltakozásul a mintegy kétszázötven tiszt fogságban
tartása ellen, akiket a Tayyip Erdogan kormány
puccskísérlettel vádol. Isik Kosaner vezérkari fõ-
nök magyarázata egyszerû: képtelen teljesíteni
egyik legfõbb feladatát, azaz megvédeni a tiszti ál-
lomány érdekeit. Semmi gond, ez még pozitívum-
ként is hathat abban a Törökországban, amelyben
a hatvanas és kilencvenes évek között a hadsereg
négy kormányt buktatott meg, s ahol a hadurak
teljes gazdasági-politikai hatalmat és civiltörvényi
érinthetetlenséget élveztek. Nincs ok aggodalomra
addig, ameddig a kormánypárt demokratikus vagy
annak tetszõ választással kormányoz, és szándéka
szerint egyre európaibban alkotmányos minden
törvényigyekezete. Nem érdemes azonban elfeled-
ni, hogy az új államot, a fennmaradás és moderni-
záció szinte utolsó pillanatban létrehozott garan-
ciáját éppen egy katonaember biztosította. Kemal
Atatürk a szekuláris vonulatot képviselte, s arról
nem, vagy csak logikai ficammal, áttételesen tehet,
hogy késõbbi követõi ahelyett, hogy megmaradtak
volna a haladás (kontra a szélsõséges iszlámizmus-
ba visszacsúszás) elve mellett, saját hatalmi struk-
túráik építgették.
A puccsista tisztek végtelennek látszó és rosszul,
elégtelenül kommunikált érvek alapján történõ
fogva tartása további furcsa egybeesésekkel is szol-
gál: tulajdonképpen nem egy, hanem két lecsukás-
hullámról lehet beszélni. A demokratikus kor-
mányzat államapparátusa az Ergenekon mozga-
lomra is lecsapott. Ez a folyamat már másfelé mu-
tat – itt zsurnalisták, szakszervezeti vezetõk, a tör-
vény embereinek, baloldaliak és keményvonalas
nacionalisták államellenes cselekedetekkel vádolá-
sáról van szó. Az ügyben immár négy éve nincs
egyértelmû ítélet, s ha a szélesebb kontextust néz-
zük, hirtelen kivillan az egyre vékonyodó állam-
kritikus médiaréteg is. 
A két folyamat egybeesése akaratlanul felveti a
hangoztatott és megvalósulni látszó törést: elvileg
demokrácia és a teljesen átlátható „üvegállam”
megteremtése a cél, ám a jelek alapján éppen prezi-
denciális hatalombástyázás történik, amolyan
autoriter, látszatpluralista egypártrendszer kiala-

kulása. Ezzel is lenne tán mit
kezdeni, de intõ jel marad: a török és
egyiptomi katonai vezetõrendszerek
közt nem véletlen a hasonlóság, az

elsõ sokban mintája az utóbbinak, s
míg Ankarát talán fékezi-alakítja

még az európai hovatartozás, Ka-
iró már a szabaduló és most sza-
badpréda-lehetõségeket is rejtõ
Közel-Kelet.

Lap-top
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Az érzelmekkel semmi
baj. De el kell jönnie 
az értelem napjainak is!

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Semmije sem fog meghagyatni egy leigázott
népnek, csak a szeme, amellyel sírni tud.”

Otto von Bismarck

Dilemma

Oroszország

Lámpavasra! 
De kikkel? 

A nap címe. Kezdõdik (újra). A válság,
Liviu Antonesei, Adevãrul

Magyarázat. „Románia drámája az, hogy
a két egymást követõ válság akkor érte,
amikor politikai osztálya az egyik leggya-
lázatosabb a világon.” Persze, tudjuk:
olyan vezetésünk van, amilyent megérde-
meltünk. 

Mindig utolsók. Régen nem jártunk a
Cotidianul honlapján. Rosszul tettük, mert
lám, két érdekes dolgot is találtunk. Az
egyik az, amit megelõlegeztünk: Andrei
Pleºu a maga finom iróniájával és káprá-
zatos stílusában porig alázza a vele (intel-
lektuálisan – hallj oda!) ujjat húzni próbá-
ló Traian Bãsescut. Az írás megtalálható
a Dilema Veche múlt heti számában. A má-
sik egy hír: az Európa Tanács felmérése
szerint a román gépkocsivezetõk a leg-
gyengébbek közé tartoznak Európában.
(Csak a lengyelek és a bolgárok múlják
alul õket; legügyesebbek a svédek, a britek
és a hollandok.) Pedig azt hittük, hogy az
ismert állapotú utakon hõs mûvészek a
„mieink”. Lassan már azon sem csodál-
koznánk, ha kiderülne, hogy a románok
üvegvisszaváltásban is sereghajtók. 

Tényleg – miért? A Gândulban olvassuk,
hogy Crin Antonescu kijelentése szerint
Dinu Patriciu ipar- és sajtómágnás „ala-
pos” kampányt folytat az USL és a PNL
ellen. „Ám a Szövetséget nem képesek
megállítani Patriciu nyilatkozatai”, mond-
ja Antonescu, hozzátéve: a milliárdos
(egykori elkötelezett liberális) Patriciu
pártból való kizárásáról „abszurd kijelen-
tései ellenére” nem tárgyaltak a pártban.
Nos, tényleg feltûnõ D. P. részérõl ez az
átállás Traian Bãsescu, eddigi ellensége
oldalára. Egyesek furcsállva kérdezhetik:
tán csak nem egy kis zsarolás?... Vagy ne-
tán azért a harag, mert C. A. késõnkelõ?

A nap álhíre. Állítólag a kormánykoalí-
ció tagjai közül többen pszichológushoz
fordultak, miután nem tudtak logikus vá-
laszt találni a következõ kérdésre: „Ha
nem oldják meg Cseke Attila követelésé-
nek megfelelõen az egészségügy égetõ
problémáit, akkor mire való egy más mi-
niszter; ha pedig megoldják, akkor miért
mondana le Cseke?” 

Ady András



Folytatás az 1. oldalról

Az állásfoglalások azonban
Bukarestet nem kötelezik
semmire a tudomásulvételen
kívül. Magyarország február-
ban kapta meg a több mint
ezer oldalas román tanul-
mányt a verespataki bánya-
nyitásról. A dokumentumok
tanulmányozása után alakí-
totta ki a magyar kormány a
hivatalos álláspontját – kö-
zölte a minisztérium.

A tárca közleménye felidé-
zi, hogy a kanadai-román
vegyesvállalat, a Roºia Mon-
tanã Gold Corporation
(RMGC) összesen 300 tonna
aranyat és 1.600 tonna ezüs-
töt akar kitermelni a helyszí-
nen. A külszíni fejtéssel há-
rom hegy tûnne el Veres-
patak környékérõl és az érc
feldolgozása után összesen
275 millió tonna, mérgezõ ci-
anid vegyületeket tartalmazó
zagy gyûlne össze egy új és
egy ismét megnyitott tározó-
ban – olvasható a dokumen-
tumban, amely szerint a
szakértõk attól tartanak,
hogy baleset esetén a szeny-
nyezés a környezõ patakok-
ból az Aranyos folyóba, on-
nan a Marosba, majd a Ti-
szába folyna.

A VM kitér arra is, hogy
Áder János európai parla-
menti képviselõ kezdemé-
nyezésére az Európai Parla-
ment 2010 januárjában
nagy többséggel elfogadta
azt az állásfoglalást, mely-
ben a testület felszólította a

Bizottságot, hogy kezdemé-
nyezze a cianidos bányásza-
ti technológiák teljes betiltá-
sát az Európai Unióban. A
Bizottság azonban a hatály-
ban lévõ jogszabályokra hi-
vatkozva nem tiltotta be a
cianidos bányászatot, mert
álláspontja szerint a techno-
lógiának egyelõre nincs al-
ternatívája.

Mint ismert, Borbély Lász-
ló már egy hete közölte, hogy
ismeri a magyar kormány ál-
láspontját ebben az ügyben.
Akkor kijelentette, hogy még
hónapokba telhet, amíg a ro-
mán kormány tárcaközi
szakértõi bizottsága kielemzi
az RMGC által beterjesztett
környezeti hatástanulmányt.

A politikus az MTI-nek el-
mondta: megkapták a ma-
gyar fél álláspontját a beru-
házással kapcsolatban, és eb-
bõl kiderül, hogy Magyaror-
szág egyértelmûen elutasítja
annak megvalósulását, de
nem fogalmazott meg „tech-
nikai vagy más jellegû kifo-

gást”. A miniszter rámuta-
tott: a magyar parlamentnek
van egy döntése Veres-
patakról. Borbély ezért úgy
véli, hogy Magyarország po-
litikai álláspontot fogalma-
zott meg, amire a román fél
majd megadja a választ.

Borbély hangsúlyozta: õ
maga nem változtatott állás-
pontján, az Európai Unió
legjobb szabványait érvénye-
síti a beruházás esetében.
Emlékeztetett arra, hogy ko-
rábban járt Svédországban,
ahol megvizsgált egy ottani
aranybányát. Kifejtette: ott,
amikor a zagytározóba kerül
a ciántechnológia végtermé-
ke, már mérni sem lehet a ci-
ánkoncentrációt. Hangsú-
lyozta: ugyanennek a feltétel-
nek a teljesülését kérte az
RMGC-tõl is, vagyis azt,
hogy szorítsák a mérési ha-
társzint alá a cián mennyisé-
gét a zagytározóban. Hang-
súlyozta azonban: még hóna-
pokig eltarthat a hatástanul-
mány elemzése. 

Röviden

Cs. P. T.

A vártnál kisebb ütemben
növekedett a román gaz-

daság a második negyedév-
ben: a kormány által remélt
0,4 százalék helyett a bruttó
hazai termék (GDP) csupán
0,2 százalékkal gyarapodott
az elsõ negyedévhez képest –
derült ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) tegnapi
adataiból. Mint ismert, az el-
sõ negyedévben 0,7 százalé-
kos volt a gazdasági növeke-
dés, és a miniszterelnök arról
beszélt, hogy az ország kilá-
balt a recesszióból.

Az INS adatai szerint a nö-
vekedés lelassulását az ex-
port jelentõs visszaesése
okozta. A jelek szerint a gaz-
daság motorja az ipar ma-
radt, bár e gazdasági terület
növekedési aránya az év eleji
kétjegyû számról júniusra 3,2
százalékra zsugorodott. To-
vábbra is elmarad az építke-
zések élénkülése, s a kereske-
delemben is csökkenés ta-
pasztalható.

Óvatos derûlátás

Gazdasági elemzõk szerint
az adatok arra utalnak, hogy
befékezett a román gazdaság.
Lucian Anghel, a Román
Kereskedelmi Bank (BCR)
vezetõ közgazdásza úgy véli,
a 0,2 százalékos növekedés
távolról sem fedezi a román

gazdaság szükségleteit. Az
elemzõ azonban optimista,
szerinte a második félév ada-
tai kedvezõbben alakulnak.

Derûlátóan nyilatkozott az
Országos Elõrejelzési Hiva-
tal vezetõje is. Ion Ghiz-
deanu szerint az adatok alá-
támasztják azt a prognózist,
hogy éves szinten idén a gaz-
dasági növekedés elérje az
1,7 százalékot.

Európában a leglasúbb

A második negyedévben
az elõzõ év hasonló idõsza-
kához viszonyítva 0,3 száza-
lékkal gyarapodott a román
GDP. Az Eurostat adatai

szerint az Európai Unió tag-
államai közül Romániában
volt a legalacsonyabb gazda-
sági növekedés, az EU gaz-
dasága ugyanis ugyanebben
az idõszakban átlagosan 1,7
százalékkal erõsödött. 

Az eurózóna gazdasági
növekedése negyedéves szin-
ten 0,2 százalékra  mérséklõ-
dött az elsõ három havi 0,8
százalékról. A Reuters által
korábban megkérdezett
elemzõk 0,3 százalékos gaz-
dasági bõvülésre számítot-
tak. Az Európai Unió egé-
szének gazdasága szintén 0,2
százalékkal bõvült április-jú-
niusban az elõzõ negyedév-
hez képest, éves viszonylat-

ban 1,7 százalékkal növeke-
dett, szemben a korábbi 2,5
százalékos erõsödéshez ké-
pest. Németország gazdasá-
ga 0,1 százalékkal növeke-
dett negyedéves szinten,
Franciaország gazdasága
eközben stagnált. Románia
GDP-je az EU-átlaghoz ido-
mulva 0,2 százalékkal növe-
kedett negyedéves szinten. 

Éves szinten azonban Ro-
mánia GDP-je növekedett a
legalacsonyabb mértékben,
egyedül Portugália „múlta
felül” 0,9 százalékos zsugo-
rodással. Hét ország adatai
még nem kerültek nyilvános-
ságra, köztük szerepel Gö-
rögország és Írország is. 

A gazdaság motorja az ipar maradt, annak ellenére, hogy növekedési üteme szintén lelassult

Rekordfürdõzõk 
a tengerparton

Hároméves rekordot döntött
a tengerparti turizmus, a
hosszú hétvégén 20 millió
eurós bevételük volt a ten-
gerparti vendéglátóknak. A
HotNews.ro hírportál infor-
mációi szerint a három nap
alatt több, mint 300 ezer tu-
rista látogatott a Fekete-ten-
ger partjára, és ennyi turistát
utoljára 3 éve jegyeztek. A
legtöbben a mamaiai üdülõ-
telepet választották – a ven-
déglátóegységek tulajdono-
sai egész évben többen vol-
tak a tengerparton, tavaly-
hoz képest 25-30 százalék-
kal nõtt a vendéglátóegysé-
gek bevétele.

Kedvezõ gabonatermés

Meghaladta az mezõgazda-
sági minisztérium becsléseit
az idei gabonatermés: búzá-
ból és rozsból 7,12 millió
tonnát arattak, a hektáron-
kénti hozam meghaladta a
3600 kilogrammot. Repcé-
bõl pedig 758 ezer tonnát
gyûjtöttek be, ez 15 száza-
lékkal nagyobb, mint az
elõrejelzett mennyiség. A
szaktárca értesítése szerint
az õszi árpából mintegy 7
százalékkal lesz nagyobb a
termés, mint amire nyár ele-
jén számítottak. Becslések
szerint az idei zöldségtermés
is rekordot döntött, a mint-
egy 12 milliárd eurós bevétel
kétszerese a tavalyinak.

HIRDETÉS
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Magyar nem a román ciánra

Hírösszefoglaló

A Google megvásárolja a
Motorola mobil kommu-

nikációs eszközöket, elsõsor-
ban telefonokat gyártó rész-
legét, a Motorola Mobility-t
– jelentette be a keresõóriás.
Az amerikai informatikai
óriásvállalat részvényenként
40 dollár készpénzt, össze-
sen nagyjából 12,5 milliárd
dollárt fizet a társaságért. Az
ügyletet legkésõbb 2012 ele-
jén véglegesítik. A Motorola
Mobility nem olvad be az új
tulajdonos vállalati szerkeze-
tébe, önálló egységként mû-
ködik majd tovább. A felvá-
sárlás – amennyiben a
Google folytatja a készülé-
kek gyártását, és nem pusz-
tán az Android operációs
rendszerre koncentrál – az
elemzõk szerint teljesen
megváltoztatja a Mountain
View-i keresõóriás szerepét
az okostelefonok piacán. A
Motorola felvásárlásával a
Google több mint 17 ezer
mobilipari szabadalmat sze-
rez, és további 7500 benyúj-
tott kérelem vár elbíráslásra.
Ezzel elég jól bebiztosíthatja
az Androidot a trollkodó ri-
válisokkal szemben. A Noki-
ának körülbelül 10 ezer sza-
badalma van, az Apple nem-
rég tette rá a kezét a Nortel 6
ezer szabadalmára, míg az
InterDigital nagyjából 9 ezer
távközlési szabadalommal
házal a védelmet keresõ
gyártóknál. 

Befékezett a gazdaság
A Google-é

a Motorola

Illés Zoltán magyar környezetvédelmi államtitkár Fotók: archív
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Antal Erika, Sipos M. Zoltán,
Baloga-Tamás Erika 

Jelentõs részben a szü-
lõkre hárul az idén a

nyári iskolafelújítás, az ön-
kormányzatoknál kevés az
épületek állagjavítására biz-
tosított keret, és nehézkes a
beruházások finanszírozá-
sa: több helyen kérdéses,
hogy szeptember 15-ig sike-
rül-e elvégezni a tervezett
munkálatokat.

Tavaly kellett kérni

László Attila kolozsvári
alpolgármester lapunk kér-
désére elmondta, idén azo-
kat a felújításokat támogat-
ják, amelyekre tavaly nyúj-
tottak be pályázatot az isko-
lák: 54 épület esetében törté-
nik jelentõsebb korszerûsí-
tés. „Idén összesen 10 millió
lejt fordít erre a célra az ön-
kormányzat. Általában elõ-
ször az épületek födémét,
nyílászáróit javítják ki, majd
a hálózatok kerülnek sorra”
– mondta az alpolgármester.
Tájékoztatása szerint az is-
kolák mellett 25 óvoda szere-
pel a kedvezményezettek lis-
táján. A politikus elismerte,
hogy tavaly több oktatási in-
tézmény felújítására futotta,
2010-ben 74 épületet korsze-
rûsítettek Kolozsváron. A
megyei önkormányzat ösz-
szesen 500, a megye terüle-
tén található intézmény fel-
javításához járult hozzá.

Magán- 
vagy közoktatás?

Marosvásárhelyen jelen-
leg is folynak a munkálatok,
a tervek szerint szeptember
1-ig 13 iskola felújítását feje-
zik be – tudtuk meg Csegzi
Sándor alpolgármestertõl,
aki lapunknak elmondta:
csak a legfontosabb beruhá-
zásra futja ebben az évben.
„Az idén elsõsorban a hõszi-
getelést, a nyílászárók cseré-
jét, valamint a zöld ház
program keretében az ener-
giatakarékos hõközpontok
felszerelését támogatjuk” –
mondta az elöljáró.

Andrássy Árpád, a maros-
vásárhelyi 7-es az ÚMSZ-

nek arra panaszkodott, hét-
rõl hétre várja az építõket,
hogy a két külön épületbõl
álló iskolacsoportnál is meg-
kezdjék a munkálatokat, de
a szoros határidõ ellenére
nincs elõrelépés. „Nálunk a
szülõk hozzájárulása a leg-
értékesebb, hiszen a szülõi
közösségek gondoskodnak a
termek belsõ állapotáról,
parkettrõl, festésrõl, bútor-
zatról, függönyrõl. Õk két-
szeresen adóznak ezzel, de
nélkülük nem jutnánk elõbb-
re” – nyilatkozta az iskola-
igazgató, aki emlékeztetett a
szülõknek megterhelõ az is-
kolára való felkészülés mel-
lett a tantermek berendezé-
sével, „lakhatóvá tételével”

is foglalkozni. „A gyerme-
kem négy évig jár az osztály-
terembe és ezért nekünk
megéri befektetni” – mondta
az egyik apuka a 7-es iskolá-
ból, aki maga is kõmûves la-
pátot vesz a kezébe, keveri a
maltert és a többi szülõvel
együtt szabadidejében dol-
gozik az iskolában. „Mi
nem csak festéket vásárol-
tunk és festettünk, de még az
elektromos hálózat felújítá-
sát is egy villanyszerelõ apu-
ka végezte el. Nem is értem,
miért nem hívják magánis-
koláknak ezeket az intézmé-
nyeket, még jó hogy nincs
tandíj” – háborgott lapunk-
nak Kovács Emese, akinek
kislánya a 10-es számú ma-

rosvásárhelyi általános isko-
lába jár.

Szeptembertõl 
ellenõrzés

A székelyudvarhelyi ön-
kormányzat szintén jóval ke-
vesebb pénzbõl gazdálkodik,
mint tavaly. „Ennek ellenére
az iskolák felújítására szánt
összeget nem csökkentettük,
így minden tervezett munkát
el tudunk intézni” – fejezte
ki reményét a lapunknak
nyilatkozó Bunta Levente
polgármester. Elmondta, az
elmúlt hetekben majdnem
minden helyi oktatási intéz-
ményben történtek kisebb-
nagyobb javítások. Kiemelt
figyelmet kapott a bentlaká-
sok korszerûsítése és a fûtõ-
rendszerek cseréje-felújítása.
Kormánytámogatás a  Mária
Valéria-épület rehabilitáció-
jára jutott, így a következõ
tanévtõl a Benedek Elek Pe-
dagógiai Líceum felsõ tago-
zata már itt kezdheti a tan-
évet. Ferencz Salamon Alpár
megyei fõtanfelügyelõ arról
számolt be, hogy bár szinte
minden intézményben tör-
tént valamilyen beruházás,
felújítás, ennek értékérõl és
jellegérõl nincs összesítés.
Hogy a munkálatok minõsé-
ge megfelel-e az elvárások-
nak, azt a tanfelügyelõség
szakértõi ellenõrzik, szep-
tember elsejétõl „átvilágít-
ják” a régió oktatási intéz-
ményeit. 

A szülõk zsebbõl finanszírozzák az iskolafelújítást, kevés pénzt adnak az önkormányzatok

Fesd magad az iskoládat!

Hírösszefoglaló

Újabb nõket késeltek meg
tegnap Temesvár külvá-

rosában. Az egyik áldozat 23
éves, a második 45 éves nõ, a
harmadik életkorát nem kö-
zölte a rendõrség. Néhány
nap alatt így összesen négy
brutális támadás történt a vá-
rosban. Vasárnapról hétfõre
virradóra egy 42 éves nõt ké-
seltek halálra, az áldozaton a
rendõrség olyan külsérelmi
nyomokat talált, amelyek
alapján feltételezik, hogy a
gyilkosság elõtt brutálisan
megverték. A holttestet egy
benzinkút szomszédságában
fedezte fel két járókelõ. Még
le sem zárta a helyszínelést a
rendõrség, amikor az újabb
bejelentés érkezett egy másik
támadásról. 

A 23 éves nõ szintén is-
mert prostituáltként dolgo-
zott, ugyanabban a körzet-
ben, ahol a hét eleji gyilkos-
ság történt. Õt tegnap a déli
órákban egy férfi többször
megszúrta. A fiatal nõ segít-
ségért kiabált, ezért a támadó
– a rendõrségi közlemény
szerint – megijedt és magára
hagyta áldozatát, akit a helyi
sürgõsségi kórházba szállítot-
tak. A sérültet megoperálták,
a beavatkozást végzõ orvo-
sok szerint sérülései súlyo-
sak, de állapota kielégítõ. A
45 éves nõt hátulról szúrták
meg, támadója elmenekült.
A harmadik áldozatot késõ
este késelték meg, hasonlóan

az elõbbihez õt is kórházba
szállították. A rendõrség sze-
rint nem egy elkövetõrõl van
szó, már biztosnak látszik,
hogy a legfiatalabb nõt szere-
lemféltés miatt támadták
meg. Tegnap a kora esti órák-
ban elfogtak egy 32 éves
Mehedinþi megyei férfit, akit
az utolsó két nõ elleni táma-
dással gyanúsítanak, a rend-
õrségi közlemény szerint fo-
lyik a kihallgatása.

Hasonló, prostituáltak el-
len elkövetett bûncselek-
mény-sorozat legutóbb 2010-
ben, Iaºiban és 2009-ben
Nagybányán  történt. 2009-
ben egy 26 éves nõ vált  gyil-
kosság áldozatává, a prosti-
tuáltat megverték, megerõ-
szakolták és végül megfojtot-
ták. A haláleset elõtt több nõ
is arra panaszkodott, hogy
Nagybánya külvárosában
bántalmazták, majd maguk-
ra hagyták ismeretlen tette-
sek, de a bejelentések nyo-
mán sokáig nem indult átfo-
gó vizsgálat, így azt sem álla-
pították meg a hatóságok,
hogy ugyanazok az emberek
követték-e el az erõszakos
cselekményeket. 2010-ben a
35 éves Constantin Gavrilaº
17 nõt szúrt meg, a 20 és 38
év közötti áldozatok kórházi
ápolásra szorultak. A több
emberen elkövetett erõszakos
cselekményekért a tettest hat
évi szabadságvesztésre ítél-
ték. Az elkövetõ korábban 12
évig volt börtönben nemi erõ-
szakért. 

Munkatársunktól

Nem következhetne be
még egyszer a  tavalyi

szerencsétlenség – állítják a
fõvárosi Giuleºti-negyedi
nõgyógyászati és szülészeti
klinika vezetõi – amely egy
évvel ezelõtt rázta meg az
országot. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a
giuleºti-i szülészet koraszü-
lött osztályán tavaly, augusz-
tus 16-án kigyulladt egy fõ-
vezeték, a kórteremben
rendkívüli erõvel harapózott
el a tûz, és a szerencsétlen-
ségben hat kis súlyú csecse-
mõ életét vesztette. A kórte-
remben ápolt többi gyerek
életéért nemzetközi neona-
tológus és sebész csapat küz-
dött, öt babát  több hónapos
ápolás után vihettek csak ha-
za szüleik.

A baleset után az egész-
ségügyi minisztérium elren-
delte a kórházak biztonsági
rendszereink kivizsgálását,
illetve tûzvédelmi rendsze-
rek telepítését oda, ahol
ilyen eddig nem mûködött.
Bár az országos akciót több
kórházra kiterjesztették, az
eredetileg tervezett korsze-
rûsítési munkálatokat végül
nem mindenhol hajtották
végre. Giuleºtien azonban
teljesen átépítették a kórter-
meket, Doru Panã, a kórház
szóvivõje szerint teljességgel
kizárt, hogy itt bármiféle
hasonló tragédia történhes-

sen. A tûz keletkezésének
körülményeit több héten át
a petroºani bányaipari kuta-
tóközpontban vizsgálták, itt
állapították meg azt is, hogy
a szerencsétlenség elõtt,
2010 augusztus 13-án elvég-
zett, az elektromos hálóza-
tot érintõ munkálatok miatt
borult lángba a kórterem.
Tavaly bûnvádi eljárást indí-
tottak a koraszülött osztá-
lyon szolgálatot teljesítõ ápo-
lónõ, Florentina Cârstea, és
a kórház több dolgozója el-
len. Vád alá helyezték töb-
bek között az osztályvezetõ
orvost, a klinika vezetõjét,
és az intézmény menedzse-
rét is. Cârstea engedély nél-
kül hagyta el néhány percre
a rá bízott kórtermet, ez
alatt történt a szerencsétlen-
ség, de azzal védekezett,

hogy más, hivatali teendõk
miatt kellett néhány percre
magára hagynia a csecse-
mõket. A vádirat szerint a
kórházban nem volt megfe-
lelõ a munkaelosztás, a sze-
mélyzeti politika, és az al-
kalmazottak a biztonsági elõ-
írásokat sem tartották be. A
legutóbbi tárgyalás 2011 jú-
nius 20-án volt, ekkor Flo-
rentina Cârstea tett vallo-
mást. A következõ meghall-
gatás augusztus 29-én lesz,
ekkor Adrian Toma, az új-
szülött osztály vezetõjének
beszámolóját hallgatja meg
a bíróság. Florentina
Cârstea védelmében nyílt le-
velet fogalmaztak meg ko-
rábbi  munkatársai, akik
rendkívül lelkiismeretes,
szolgálatkész embernek ne-
vezték az ápolónõt. 

Giuleºti után egy évvel

Röviden

Félnek a veszettségtõl 

Még mindig megoldatlan a
hazai kóbor kutyák helyzete,
ezt jelzi a fõvárosi veszettség
elleni központ idei kimutatá-
sa. E szerint az idei elsõ fél-
évben csak Bukarestben hat-
ezer ember kért védõoltást,
1633 esetben a saját állata
harapta meg a tulajdonost, 
a többieket kóbor ebek tá-
madták meg.

Nem enged 
az õsz a nyárból

Ma még mindenképpen ma-
rad a tegnap beköszöntõ hi-
degfront, jelentõs mennyisé-
gû csapadékra, jégesõre or-
szágszerte számítani lehet,
de különösen õsziesre fordul
az idõ az ország északi,
észak-nyugati régióiban. A
nappali csúcshõmérséklet
ma elérheti a 33 fokot, hol-
nap 31 fokra hûlhet a leve-
gõ, éjszaka akár 8 fokos hi-
deggel is számolnunk kell.
Péntektõl azonban viszony-
lagos felmelegedéssel kecseg-
tet a hétvége, napfényes idõ
elsõsorban a déli, dél-keleti
megyékben lesz.

Bíróság elõtt 
a ploieºti-i pedofil

Szeptember 13-án kezdõdik
annak a 34 éves férfinak a
büntetõpere, akit négy 9 és
10 év körüli kislány megerõ-
szakolásával, illetve molesz-
tálásával vádolnak és  akit
július elején fogtak el. A férfi
ellen 3000 eurós nyomrave-
zetõi díjat is felajánlottak a
helyi hatóságok, végül négy
tanúvallomás alapján jutot-
tak a rendõrök a nyomára.

Hagyományos termékek
a csíki megyeházán

Minden hónap harmadik
szombatján szervezi a Ha-
gyományos Székely Termé-
kek Havi Vásárát a csíksze-
redai megyei önkormányzat,
a testületnek otthont adó
központi épület oszlopsora
között állítják fel az árusok a
standokat. A vásárlók legkö-
zelebb augusztus 20-án,
szombaton délelõtt 8 és 14
óra között válogathatnak a
székely termékek közül.

Hosszú sorok 
az okmányirodákban

Egyre több helyen okoz gon-
dot az útlevelek és személyi
igazolványok kiváltása, mi-
vel a külföldön tartózkodó
román állampolgárok a nyá-
ri szünidõ utolsó heteiben
rohamozták meg a megyei
hivatalokat. 

Túlklórozzák 
a hazai strandokat

Nagyon kevés az olyan ha-
zai strand, ahol az európai
normáknak megfelelõen cse-
rélik a fürdõvizet, ezért a
mûködtetõk túl sok klórt
használnak a fertõtlenítés-
hez. Tegnap a prahovai
strandon róttak ki a megyei
közegészségügyi igazgatóság
emberei ezért 11 ezer lejes
büntetést. 

Az egész országot megrendítette a giuleºti-i csecsemõk tragédiája
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Sipos M. Zoltán

Házsongárdi sétára és vá-
rosnézésre invitálják ma

a Kolozsvári Magyar Napok
szervezõi a rendezvény részt-
vevõit, akik már tegnap is
kedvükre válogathattak a
rendezvény programjai kö-
zül – könyvtárlátogatáson,
az erdélyi magyar cserkészet
történetérõl szóló elõadáson,
életút-beszélgetésen, borkós-
tolón, filmvetítésen, illetve
különbözõ kiállításokon ve-
hettek részt. 

Könyvtár és film

Könyvtárlátogatással in-
dult a tegnapi magyar napok
programja, az érdeklõdõk
megtekinthették az Egyetemi
Könyvtárat, az intézmény al-
kalmazottai vezették körbe a
kis csoportokat, betekintést
engedve az épület rejtett zu-
gaiba és a könyvtárosok
munkájába is. Ezzel egy
idõben az Akadémiai
Könyvtárban a XIV–XVII.
századi magyar könyvek ki-
állítását nyitották meg. Szin-
tén tegnap rajtolt a Tranzit
Házban a Kolozsvári Ma-

gyar Filmek seregszemléje,
amelynek elsõ napján a szer-
vezõk a kolozsvári filmkészí-
tés múltjából adtak ízelítõt,
az eseményt élõ zenés kísé-
rettel elõadott, közel száz-
éves filmek, nemzetközi sike-
rek és helyi remekmûvek szí-
nesítették. A látogatókat iga-
zi kuriózummal várták a
szervezõk, az 1917-es A vén
bakancsos és a fia, a huszár cí-
mû film élõ zenés kísérettel
került vetítésre, a zenei alá-
festést az Etno in Transit
nemzetközi etnoegyüttes
szolgáltatta. A némafilmet
követõen mûsorra tûzték
még Peter Strickland nagy si-
kerû filmjét, a Varga Katalin
balladája címû alkotást
amelyben a fõszerepet Péter
Hilda kolozsvári színmûvész
alakította. Ugyanakkor teg-
nap este a Sapientia EMTE
kolozsvári kara fotó-film-
média szakos diákjainak fil-
mes alkotásait is figyelemmel
követhették az érdeklõdõk. A
filmnapok keretében ma az
idén elhunyt Cs. Gyimesi
Éváról emlékeznek meg, Kós
Anna 2008-ban készült Kuk-
kolási jegyzõkönyvek címû
filmjét mutatják be. A mai

filmnap az 1956-os forrada-
lomra összpontosít, olyan fil-
meket mutatnak be, mint
Zágoni Balázs Képzelt forrada-
lom, azaz az Osztrák-Magyar
Románia vagy Szilágyi An-
dor Mansfeld címû alkotása.

Beszélgetések és bulik

A Kolozsvári Magyar Na-
pok azonban nemcsak a szó-
rakozásról szólnak, ma dél-
ben a Sapientia – Erdélyi
Magyar Tudományegyete-
men Mikó Imre-terv címmel
gazdasági témájú kerekasz-
tal-beszélgetést tartanak, dél-
után pedig a Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság
Kövespad utcai székházában
Kolozsvár – gazdasági HUB a
tortán? címmel értekeznek. A

gazdaság iránt érdeklõdõk
mellett az irodalmárok is
megtalálják a kedvükre valót,
a Bulgakov–Macskaház tera-
szán az érdeklõdõkrõl szo-
nettportrét rögtönöz Egyed
Emese, László Noémi, Bá-
lint Tamás, Karácsonyi

Zsolt, Márkus András és
Márkus-Barbarossa János.
Tegnap este a dzsessz szerel-
meseit várták a fõtérre, ma
este a könnyedebb akkordo-
ké a fõszerep, a nagyszínpa-
don Rúzsa Magdi közkedvelt
énekesnõ koncertezik. 

Bekeményít a magyar napokRöviden

Kolozsvári kapuk a Szabók bástyájában

Megnyitották a Szabók bástyájában a Kolozsvár kapui cí-
mû fotókiállítást, amelyet a Kelemen Lajos Mûemlékvé-
dõ Társaság tavasszal meghirdetett pályázatára beérke-
zett mûvekbõl állítottak össze. A pályázatra 11 szerzõ
küldött be fotókat, változatos kolozsvári kapukról, válto-
zatos szögekbõl. A kiállítás megnyitóján egyúttal díjazták
is a pályázókat: az elsõ díjat Kónya Anna, a másodikat
Tóth Klára, a harmadikat Essig József érdemelte ki, a
zsûri László Miklóst szóbeli dicséretben részesítette. A
fényképek, amelyek a legszebb vagy legérdekesebb kapuk
részleteit ábrázolják, a Kolozsvári Magyar Napok alatt
10-20 óra között tekinthetõk meg a Szabók bástyájában.

Tamás András

Javában zajlik Nagy-
enyeden a 16. Inter-Art

Alkotótábor, amelyre Argen-
tína, Ausztria, Bulgária,
Egyiptom, Németország,
Görögország, Haiti, Ma-
gyarország, Spanyolország,
USA, Szerbia, Moldovai
Köztársaság, és elsõ alka-
lommal Dél-Korea, illetve
Nigéria mûvészei kaptak
meghívást. A legidõsebb
résztvevõ a 84 éves osztrák
Eva Mazzucco, a legfiata-
labb pedig a 21 éves Mol-
dova Köztársaságból érkezõ
Miºciºina Iulia-Laolli. Balog
István, a nagyenyedi Inter-
Art alapítvány elnöke el-
mondta, a tábor céljai közé
tartozik, hogy az idõsebb, ta-
pasztaltabb mûvészek mel-
lett évente több fiatalt is
fogadjon. Az augusztus 26-
ig tartó alkotótáborban a
részt vevõ mûvészek több
mûfajban alkothatnak festé-
szet, szobrászat, grafika, fotó
és videó területén. A mûhe-
lyekben zajló alkotó tevé-
kenység mellett kirándulá-
sok és kiállítások színesítik a
kéthetes táborprogramot.

A megnyitó ünnepségen
Kováts Krisztián Fehér me-
gyei RMDSZ elnök mellett

Krecsák Sz. Adalbert, Nagy-
enyed alpolgármestere és
Sorin Bumb, a megyei tanács
alelnöke köszöntötte a ven-
dégeket. Utóbbi felszólalásá-
ban hangsúlyozta: Nagy-
enyed talán az egyetlen vá-
ros Fehér megyében, ahol
valójában történik valami
kulturális téren, és erre büsz-
kék, fogalmazott.  

A hivatalos megnyitót –
amelyen a kisgrafika-bien-
náléra, illetve az elõzõ tábo-

rokban készült, válogatott al-
kotások bemutatására került
sor – a Bethlen-kastély bálter-
mében tartott mail-art-kiállí-
tás követte, ahol a japán mû-
vészek miniatúrái aratták a
legnagyobb sikert. Ioan Hã-
dãrig, a nagyenyedi mûve-
lõdési ház, illetve az alapít-
vány mûvészeti igazgatója
beszédében utalt arra, hogy a
kommunista éra vasfüggöny-
ének áttörésére, amikor a kül-
sõ hatásokra való reflektá-

lást, a gondolatot félre értel-
mezték, egy mûvész külföldi
bemutatkozására, szaklapok-
ban való megjelenésére csu-
pán posta útján volt lehetõ-
ség. A Kapcsolatok témájú ki-
állításnak, amelyre számos
ország mûvésze küldte el
munkáit, a különbözõ tech-
nikájú alkotások révén pró-
bálta megfogalmazni a kap-
csolatok, illetve a közeledésre
hangolt visszacsatolás (feed-
back) fogalmát. 

Fiatalít az enyedi Inter-Art 

Udvarhelyen olvas fel 
a MISZ elnöke

Medveles címmel olvas fel
Szentmártoni János költõ,
a Magyar Írószövetség
(MISZ) elnöke és Erõs
Kinga író, a Magyar Író-
szövetség titkára augusztus
19-én, pénteken 19 órától a
székelyudvarhelyi Portré
kávézóban. A meghívotta-
kat Murányi Sándor Olivér
író mutatja be. A rendez-
vényt a Magyar Írószövet-
ség és az Erdély Magyar
Irodalmáért Alapítvány kö-
zösen szervezte, házigazdá-
ja Lõrincz György író, az
EMIA elnöke, védnöke
László János. Mindenkit
szeretettel várnak.

Mozgásmûvészeti 
mesterkurzus

A temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház
Mozgás és/vagy szöveg cím-
mel, az elmúlt években nagy
sikerrel megszervezett mû-
helymunka folytatásaként
augusztus 29. és szeptember
3. között mozgásmûvészeti
mesterkurzust szervez fiatal
színészek és fõiskolások szá-
mára. A képzés Sipos Vera,
a Horváth Csaba vezette
Forte Dance társulat tagjá-
nak irányítása alatt zajlik. A
Mozgás és/vagy szöveg cí-
mû mesterkurzusra az erdé-
lyi magyar színházak, illetve
a délvidéki magyar színhá-
zak fiatal színészeit és a
színmûvészeti fõiskolák di-
ákjait várják.

Ezeregyév-bemutató
Nagyváradon

A Nagyváradi Magyar Szín-
ház és a világhírû
ExperiDance tánckara Ro-
mán Sándor Ezeregyév címû
egyfelvonásos, látvány- és
táncszínházi nagykoreográfi-
áját mutatja be augusztus
21-én a nagyváradi várszín-
házban. Az Ezeregyév egy
egész estét betöltõ produk-
ció, mely a magyar történel-
met dolgozza fel a honfogla-
lástól napjainkig, fénytechni-
kára és fergeteges zenére
épülve – a többi között a
Ghymes együttes két száma
is elhangzik. A jó és a rossz
klasszikus értelemben vett
csatája a magyar történelem
nagy metszéspontjaiban csú-
csosodik ki. 

Olvasótábor Kalibáskõn

Negyedszer szervez olvasó-
tábort augusztus 22-e és 26-a
között Kalibáskõn a széke-
lyudvarhelyi városi könyvtár
és a Bibliofil Alapítvány. Az
idei, Országépítõk címre ke-
resztelt tábor célja a külön-
bözõ szociális közegbõl szár-
mazó gyerekek összeismer-
tetése. Az oktatók a
XVII–XX. századi erdélyi
írók alkotásain keresztül
igyekeznek rámutatni az ol-
vasás örömeire. A szervezõk
szerint a kiválasztott szöve-
geken keresztül a táborozók
felfrissíthetik és bõvíthetik a
szülõföldjükkel kapcsolatos
történelmi, társadalmi, ter-
mészeti ismereteiket.

Egyre inkább besûrûsödik a Kolozs-

vári Magyar Napok programja, a

résztvevõknek valóságos erõfeszítés-

be telik az, hogy kiválasszák a szá-

mukra legmegfelelõbb programot. 

A szervezõk azonban nem tétlenked-

nek, a hét második felére még job-

ban bekeményítenek.

A kincses város fõterén minden este koncertekkel várják a Kolozsvári Magyar Napok résztvevõit

A 16. Inter-Art Alkotótábor kiállításmegnyitóján a japán miniatúrák voltak a kedvencek A szerzõ felvétele

Hírösszefoglaló

Megtalálták az amerikai
hatóságok azt a Remb-

randt-tintarajzot, amelyet a
hét végén egy kaliforniai ki-
állításról loptak el. A 250
ezer dollárra becsült, 1655-
ben készült az Ítélet címû
rajz egy magánkiállításról
tûnt el szombat este a felka-
pott tengerparti Martina del
Rey településen lévõ Ritz-
Carlton luxusszállodából. A
Los Angeles megyei rendõr-
fõnök hivatala részletekkel
nem szolgált a mûkincs
megkerülésének körülmé-
nyeirõl. A lopással kapcso-
latban a hatósági szóvivõ
tegnap elmondta, hogy a
Rembrandt-rajz semmilyen
módon nem volt rögzítve a
bemutatón, egy festõállvány-
ra vagy valamilyen hasonló
faállványra állították. A ké-
pet az alatt a pár perc alatt
emelte el a tolvaj, amíg a tár-
lat kurátora elfordult, hogy
egy potenciális vásárlóval
beszéljen egy másik kiállított
mûrõl. A szóvivõ nem tudta
megmondani, hogy az ügy-
fél a rablóbanda tagja volt-e,
de megjegyezte, hogy felte-
hetõen nem magányos akció
történt, az elkövetõnek lehe-
tett tettestársa. 

Megkerült az

ellopott Ítélet
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Röviden

Farkas István

Románia nem idegen terület
a multinacionális MOL-csoport
számára. Találkoztak specifiku-
san a helyi kultúra természeté-
bõl adódó kommunikációs
problémával?
– Egyik alapvetõ törekvésünk
minden esetben a különbözõ he-
lyi kultúrák értékeinek a megõr-
zése. Így számunkra Romániá-
ban – akárcsak az összes többi or-
szágban, ahol jelen vagyunk –
természetes volt, hogy a helyi
kultúrához is alkalmazkodunk az
üzletmenetünk során. Figyelem-
be véve, hogy itt fõként kiskeres-
kedelmi hálózattal rendelkezünk,
a kommunikáció alapvetõ fontos-
ságú. Természetesen ezt a helyi
viszonyoknak megfelelõen alakí-
tottuk ki, és a különbözõ üzene-
tek célba juttatása esetén nem-
csak a célcsoportot határozzuk
meg körültekintõen, hanem pró-
báljuk az adott célcsoport érték-
rendjének megfelelõ kommuni-
kációt kialakítani.

Amikor a MOL megjelent
Romániában, az országban még
nem volt kultúrája a cégarcula-
toknak, viszont a MOL már ki-
alakított profillal jött. Mennyire
volt nehéz ezt elfogadtatni?
– A MOL neve már a kezdetek-
kor is a minõséget jelentette a ro-
mániai fogyasztók számára, tehát
nem merült fel a cégarculat elfo-
gadtatásának a nehézsége. Sõt,
inkább fordított a helyzet, a cég
neve az, ami a fogyasztó számára
biztosítja, hogy minden MOL-
töltõállomáson kiemelkedõ mi-
nõséget, ugyanazokat a kiváló
termékeket és szolgáltatásokat
kapja. 

Mikor egy-egy újabb kam-
pánnyal indulnak, az általában
országszinten vagy a vállalat
szintjén zajlanak?
– Ez több tényezõtõl függ, van-
nak csoportszintû és helyi
promóciók is, attól függõen, hogy
az üzleti tervek teljesítéséhez mi
szükséges. A jelenleg is zajló Tan-
koljon kedvezményes árú
Victorinox termékekért! kam-
pány négy országban: Szlovákiá-
ban, Magyarországon, Horvátor-
szágban és itt nálunk zajlik. A
kampánymechanizmust egy ma-
gyarországi ügynökség dolgozta
ki, a helyi reklámanyagokat vi-
szont helyi szinten dolgoztuk ki

és alakítottuk a romániai vásár-
lók igényeihez. A kampány július
11-én indult és októberig tart.
Minden 25 lej után egy matricát
kap az ügyfél, és ezeket össze-
gyûjtve kedvezményesen vásárol-
hat svájci minõségû Victorinox
termékeket. 

A médiajelenlét mértékének
változása érzõdik a kliensek
mennyiségének ingadozásában?
– A vásárlók száma nemcsak a
médiajelenléttõl, hanem sok
egyéb tényezõtõl is függ. Elsõsor-
ban a termék minõségétõl, az
ár–minõség aránytól, a területi le-
fedettségtõl, az ügyfélközpontú
üzletpolitikától. Fontos az, hogy
bármely üzenet mögött tények le-
gyenek. A médiajelenlét is fontos
eleme ennek a bonyolult egyen-
letnek, bár azt nehéz lenne meg-
határozni, hogy milyen mérték-
ben felelõs érte. A brandsza-

kértõk azt állítják, hogy a követ-
kezetes médiajelenlét, az üzleti
szférába integrált és abból kiépí-
tett hiteles üzenetek megkönnyí-
tik azt, hogy a leendõ ügyfél meg-
felelõen elraktározza a cégrõl
szóló információkat, és szükség
esetén ez legyen az elsõ név, ame-
lyet elõhív a memóriájából. A
médiajelenlét segít az úgyneve-
zett „top of mind” pozíció meg-
szerzésében, de a pozitív vásárlói
attitûdtõl még hosszú és bonyo-
lult út vezet a vásárlásig. 

Ön szerint melyik nagyobb,
Romániában üzemanyagot is
forgalmazó cég rendelkezik erõs
arculattal?

– Nem tisztem a versenytársaink
arculatát elemezni, a MOL Ro-
mánia viszont igyekszik lépést
tartani a változásokkal. Részben
ennek érdekében 2009-ben új ar-
culatot vezettünk be kiskereske-
delmi szinten. A dinamikus és
barátságos arculati elemek célja a
MOL-t modern, innovatív már-
kaként pozícionálni. Az újítások
amellett, hogy barátságosabbá te-
szik a kutakat, a fenntartható fej-
lõdés elveit követik: például a
LED világítási módszer alkalma-
zása az élettartam során mintegy
30 százalékos mûködésiköltség-
megtakarítást eredményez. 

Hányszor ment át nagyobb
arculatváltáson a MOL, mióta
Romániában is megnyitotta az
elsõ benzinkutat? Miért volt
ezekre szükség?
– Igazán nagy arculatváltásról
nem beszélhetünk, sem a név,

sem a logó nem ment át jelentõs
változáson. A módosításokat in-
kább frissítésnek nevezném. A
teljes imidzsváltás legalább annyi
veszéllyel jár, mint amennyi po-
tenciális elõnnyel. Természete-
sen, a márkaelégedettséget és an-
nak dimenzióit folyamatosan
mérjük, és a bekövetkezõ percep-
cióváltozásokat igyekszünk a
megfelelõ eszközökkel korrigálni. 

Tapasztaltak-e ellenállást va-
lamelyik akciójuk során a kör-
nyezetvédõk részérõl, lévén
hogy a MOL tulajdonképpen az
autózást reklámozza.
– A MOL üzemanyagot forgal-
maz, az ügyfelek részben magán-

személyek, akik saját belátásuk
szerint használják a gépjármûvei-
ket, részben jogi személyek, akik
fuvarozással biztosítják a gazda-
sági élet normális menetét. Tevé-
kenységünk során a fenntartható-
sági fejlõdés elveit követjük, a leg-
felsõbb vezetés szintjén mûködik
egy fenntartható fejlõdés bizott-
ság, amelynek az a szerepe, hogy
folyamatosan ellenõrizze, hogy
ezt az alapelvet a legteljesebb
mértékben betartsuk. Emellett a
MOL Románia folyamatosan tá-
mogatásokat biztosít a környezet-
védelemre a Zöldövezet program
keretében. Idén mintegy 150 ezer
eurót utaltunk át a Polgár-Társ
Alapítvány számlájára, amely a
pályázatot lebonyolította.

A MOL az üzemanyag-eladás
mellett más területeken, például
tehetségkutatás is aktív. Miért
van erre szükség? 

– Mint minden felelõs nagyválla-
lat, mi is úgy gondoljuk, hogy
nemcsak a részvényeseink irányá-
ba van felelõsségünk, hanem
azon közösségek felé is, ahol tevé-
kenykedünk. Ennek tudható be
az, hogy éves társadalmi szerep-
vállalási stratégiával és tervvel
rendelkezünk, több civil szerve-
zettel, alapítvánnyal mûködünk
együtt a tehetségtámogató, gye-
rekgyógyító, környezetvédelmi
programjaink kapcsán. Az ön ál-
tal említett tehetségtámogató
programot 6 éve szervezzük meg
folyamatosan, ennek keretében
több száz fiatal sportolót és mû-
vészpalántát támogattunk több,
mint 330 ezer eurós összeggel.

A Newmediaage.com értesülései szerint a
YouTube videomegosztó a választható hirdetési
megoldást teszteli, amelynek „segítségével” a vi-
deó lejátszása elõtt a felhasználó eldöntheti,
hogy melyik márka reklámját kívánja megnéz-
ni. Az In-Slate névre hallgató fejlesztés mellett
nemrég indult a videomegosztó másik hirdetési
szolgáltatása, a First Watch is, amely kiemelt
megjelenési lehetõséget biztosít a hirdetõknek. A
First Watchot igénybe vevõ márkák a felhaszná-
ló által aznap megtekintett elsõ YouTube-videó
elõtt jelennek meg. A látszólag felhasználópárti
kezdeményezés senkit ne tévesszen meg, az igazi
nyertesek nem mi, hanem a hirdetõk lesznek,
akik már azt is tudják, hogy 75 százalékkal job-
ban lekötnek a hirdetések, ha magunk választ-
hatjuk ki azok tartalmát. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy megtanítottak arra, hogy reklámot
készítsünk magunknak.

(efi)

Kettõs tükör 

A MOL-kommunikáció bája
Beszélgetés Daradics Kinga Ágnessel, a MOL Románia igazgatójával

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
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................................................................................................................
................................................................................................................
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A hirdetés szövege (max. 80 szó)
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.
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Ismét meghallgatják Murdochot?

A brit parlament bizottsága ismét meghall-
gathatja a News of the World lehallgatási bot-
rányával kapcsolatban a lap vezetõit. Az al-
sóház kulturális és médiabizottsága ugyanis
nyilvánosságra hozott egy újabb bizonyíté-
kot, egy olyan újságíró levelét, akit a lehall-
gatások miatt ítéltek el. Eszerint a News of
the World vezetõi tudtak a lehallgatásokról.

Hírösszefoglaló

A jövõ hónapban kezdik el
vetíteni a valaha forgatott

legdrágább televíziós sorozatot,
a Terra Novát, amelynek elsõ
epizódjának elkészítése percen-
ként 200 ezer fontba került. A
The Sunday Times vasárnapi brit
lapnak nyilatkozva a brit Kelly
Marcel, a sorozat ötletgazdája
elmondta, a környezettudatos
életmódot középpontba állító
történet 2149-ben játszódik,
amikor a Föld levegõje már
olyan szennyezett, hogy az em-
beriség a kihalás küszöbén áll. A
sorozat egy család életét követi

nyomon, amelynek tagjait visz-
szaküldik az idõben 85 millió
évvel korábbra, csatlakozniuk
kell egy kis kolóniához, amely-
nek feladata a bolygó újranépe-
sítése, ahol akkor dinoszauru-
szok is éltek. Kelly Marcel ko-
rábban színésznõként dolgozott,
és öt évvel ezelõtt azért vetette
papírra a történetet, hogy örö-
met szerezzen édesapjának,
Terry Marcel rendezõnek. A sci-
fire aztán felfigyelt Steven
Spielberg amerikai rendezõ is,
és tavaly novemberben Ausztrá-
liában leforgatták a sorozat elsõ
epizódját. Az elsõ évadban –
amelyet szeptembertõl decem-

berig vetítenek mások mellett az
amerikai és brit csatornák – ti-
zenhárom rész lesz, ezek elké-
szítése együttesen 60 millió
fontba került. A költségvetés
nagy része arra ment el, hogy a
lehetõ legélethûbben jelenítsék
meg a dinoszauruszokat. A kri-
tikusok szerint a Terra Nova lesz
az új The Lost – Eltûntek, vagyis
sokban hasonlít majd a Csen-
des-óceánon lezuhant repülõgép
utasainak történetéhez. Kelly
Marcel már most nagy népsze-
rûségre tett szert Hollywoodban
a Terra Nova megírásával, leg-
utóbb Ben Stiller kérte fel, hogy
írjon egy vígjátékot számára. 

Hamarosan indul a Terra Nova

Gyere  te  is  Csángóföldre  tanítani!

Újabb tanárokat alkalmaz a Moldvai Csángómagyarok

Szövetsége iskolai és iskolán kívüli tevékenységek

megtartására. Jelentkezni lehet: mindaddig amíg je-

len hirdetés a www.csango.ro címen megtalálható.

Feladatkör:

– iskolai és iskolán kívüli magyar nyelvû foglalkozások

(magyarórák) megtartása,

– más, az MCSMSZ által szervezett oktatási és kulturá-

lis tevékenységek helyi lebonyolítása.

Kik jelentkezhetnek?

– csángó értelmiségiek elõnyben!

– magyartanárok, magyar tanítók

– más szakképesítésû pedagógusok

– olyan fiatalok, akik szeretnének gyerekeket magyar

nyelvre tanítani.

Szolgálati lakást és az esetleges iskolai bérezés mel-

lett kiegészítõ fizetést biztosítunk. Jelentkezni önélet-

rajzzal és rövid motivációs levéllel az oktatas@csan-
go.ro címen lehet.

Kérjük, jelentkezés elõtt alaposan olvassák át a közölt

dokumentumokat, valamint régi és új honlapunk teljes

tartalmát, hogy átláthassák, tulajdonképpen milyen

munkára is jelentkeznek.

A jelentkezési levélben meg kell jelölni egy olyan

idõpontot (1-2 nap), amikor a jelentkezõ személye-

sen el tud látogatni az MCSMSZ bákói irodájába, majd

pedig a felsorolt falvak valamelyikébe. A látogatásra

az önéletrajz és motivációs levél feldolgozása után

kerülhet sor az MCSMSZ meghívására.

Kolozsváron sürgõsen eladó a belvárosban 3 szobás

lakás (konyha, fürdõ, szolgálati wc, elõszoba). Irány-

ár: 60 000 euró. Telefon: 0740-219 572.

Apróhirdetés



7.35 Múltidéző (ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 (kan. sci-fi sor.)
10.00 Az utolsó mohikán
(olasz anim. sor.)
10.30 Szelek szárnyán
(ism.)
11.20 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Talpalatnyi zöld
(ism.)
16.20 Illés
17.15 
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 Az erőszak 
(am. western, 1964)
23.35 Dunasport
23.40 Koncertek az A38
hajón
0.35 Kelet-nyugati átjáró
(dokumentumf.)
1.35 Közbeszéd (ism.)
2.50 Kézjegy
- Korniss Péter
3.30 Család-barát (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge: Jo-Jo
(amerikai -német -olasz
vígjáték) 13.05 A tuti bal-
hé (am. akciófilm) 15.00
A hetedik tekercs (2.
rész) 16.45 Mindent be-
le, fiúk! (olasz vígjáték)
18.30 Tycus - A halál üs-
tököse (amerikai akció-
film) 20.15 A hetedik te-
kercs (3. rész) 22.00
Eden Log - A titokzatos faj
(francia horror) 23.55
Vérszomjas szörnyeteg
(amerikai horror)

7.30 Családi történet
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Kedves barát-
nőm 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Vacanta Mare
14.30 Teleshopping 14.45
A szív úrnője (török
sorozat) 16.45 Mosoly-
pasztilla 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Mosolypasztilla
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 21.30 Es-
küvő meglepetésekkel
23.45 Ez Románia! 0.30
Kanal-D Hírek (ism.)

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 18.30 Híradó 19.00 Er-
délyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Benkó Sán-
dor: A Jazz születésétől
napjainkig 21.00 Erdélyi
Kávéház, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Barba-
ra (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)

FILM+ACASÃ
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RTL Klub, 21.20
Nyomás utána!

A humorral és izgalommal átszőtt film az immár klasszikus-
nak számító páros, Bud Spencer és Terence Hill stílusában
készült. Rosco, a jóképű, munkanélküli vagány alkalomad-
tán hasbeszéléssel szórakoztatja önmagát és környezetét.
Éppen stoppol az út mentén, amikor kis híján elgázolja egy
kamion. Sürgősen felkeresi a legközelebbi kocsmát, ahol vél-
hetőleg a kamionos megpihent.

TV2, 21.25
Bölcsek kövére 2 - A Klump család

A bölcsen kövér, vagy inkább kövéren is bölcs Sherman
Klump professzor beleszeret kolléganőjébe, a DNS-szakértő-
ként magának nagy hírnevet szerzett gyönyörű Denise
Gaines-be, mellesleg pedig – talán a szerelem hevében – fel-
fedez egy olyan szert, amely megállítja és visszafordítja az
öregedési folyamatot. Sajnos felbukkan a színen Sherman
soványabb, de annál kellemetlenebb alteregója.

DUNA Tv, 22.00
Az erõszak

Juan Carrasco, a mexikói bandita egy ifjú házaspár nyomába
szegődik, ahogy azok kettesben indulnak el egy vad és veszé-
lyes vidéken át vezető útra. A rabló azzal a szándékkal támad
rájuk, hogy kirabolja őket, a nőt pedig megerőszakolja, ám,
hogy pontosan mi történt, nem világos, csak annyi, hogy a férj
holtan marad a földön. Mindhárom résztvevő és egy szemta-
nú elbeszélése alapján is megelevenednek az események.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Srpski Ekran
11.40 Unser Bildschirm
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Jelenetek 
a szobrok életéből
16.00 Caterina 
és a lányok (sor.)
16.55 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (sor.)
17.55 Kalandozó
18.20 Magyar retro
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Esti mese: 
Zorro legendája
20.10 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Hogy volt!?
22.50 A nyomozónő
(olasz drámasor.)
0.25 Záróra
1.20 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland sor.)
2.05 A csábító nyomozó
(sor.)
2.55 Magyar retro

6.30 Top Shop
7.00 Törzsutas (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.45 45 Delfinbarátok
(am. családi film, 2002)
17.40 Remington Steele
(amerikai sor.)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Nyomás utána!
(olasz-am. akció-vígj.,
1983)
Utána: RTL-hírek
23.55 Gonosz falu 
(angol-am. horror, 2002)
1.40 Reflektor 
- Sztármagazin
1.50 Hülyeség 
nem akadály 
(am.-auszt. vígj. sor.)
2.25 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.30 A hullámok lovag-
jai (dokumentumf.)
14.25 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet
(am.-kol.-mex. sor.)

18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám 
(szór. műsor)
21.25 Bölcsek kövére 2 
- A Klump család 
(am. vígj., 2000)
23.30 Aktív extra
23.35 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
0.35 Tények Este
1.10 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
1.45 GSG 9 
- Az elit kommandó
(német akció sor.)
3.30 Segíts magadon! 

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
Hogyan lehet felszámolni
a magyar-roma ellentétet?
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Hunvald-per (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Cigánygyilkossá-
gok
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

9.45 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.40 (amerikai
kataszt. film) 12.40 Két
pasi (sorozat) 13.10 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 13.40 Őrangyal (am.
sorozat) 15.35 Doktor
House (ism.) 16.30
Nyomtalanul (sorozat)
17.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 19.15 Lehetetlen
küldetés 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor
House (sor.) 22.25 CSI
(sorozat) 23.25 Terepen
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 “Gheo-
rghe Hagi” Academy
14.00 Sport.ro Hírek
(live) 15.10 Pontos sport-
idő 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 “Gheorghe Hagi”
Academy 20.45 Sport.ro
Hírek 21.00 Talent Cup
2011: Inter Milano -
Kashima Antlers (live)
22.45 Sport.ro Hírek 

TV2
6.26 Hajnali gondolatok
6.29 Kárpát Expressz
6.56 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Balatoni nyár
12.10 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Együtt
15.35 Összhang
16.30 Legendás konyhák
17.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.45 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland
sorozat)
19.35 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Déltenger kincse
(auszt.-francia sor.)
22.00 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
22.55 24 (am. sor.)
23.40 Hírek
23.50 Sporthírek
23.55 A Nagy 
Versmondás
0.25 Halálos szívdobba-
nás (francia filmdráma,
2005)
2.10 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
11.20 UEFA Champions
League (ism.)
12.20 Győztesek
12.30 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.55 Europa League:
Slask Wroclaw-Rapid lab-
darúgó mérkőzés 
(élő közvetítés)
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sor.)
0.40 Jools Holland Show
1.55 Közérdek 
– reality show 
(ism.)
2.20 Sebészek 
szike nélkül (ism.)
3.15 Győztesek (ism.)

7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Nadine 
(amerikai vígjáték, 1987)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Kalandos vakáció
(francia sorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Mobil 
(amerikai-német thriller,
2004)
22.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat)
0.00 Mobil 
(amerikai-német thriller,
2004) (ism.)
1.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.00 Két pasi 
- meg egy kicsi 
(amerikai sorozat) (ism.)

4.30 A simlis és a szende
(amerikai vígjáték soro-
zat)
6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Odüsszeia 
(amerikai-angol-német-
olasz-török kalandfilm)
(ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
16.55 Csitt, gyermekem!
(kanadai filmdráma, 
2007)
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Vénkisasszony 
(reality show)
22.15 Canan 
– Lopott sors 
(török sorozat)
23.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
0.00 Nikita 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
1.00 Atomcsapás 
(amerikai akciófilm, 1998)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Csitt, gyermekem!
(ism.)

7.00 Apád-anyád 
idejöjjön! 
(am. vígj., 1998) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
11.30 Apák és kicsik 
(román vígjáték-sorozat)
(ism.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzfilm sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 10.5 Világvége
(10.5 - Földindulás) 
(am. katasztrófa film,
2004)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
(ism.)
23.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Hírek, sport (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
9.00 Hogyan csinálják?
Villamosság, 
úszódaru, 
Víz, 
LED-ek, 
Ferrari
10.00 Hogyan készült
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Dzsungel
12.00 Amcsi motorok
- Gander Mountain, 1.

rész
13.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
15.00 Állítólag... 
- Tűzoltás hanggal
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Lance Armstrong 
motorja 1.
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Amazonas-i dinók
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Robbanó cukor
21.00 Hogyan készült?
22.00 Repülj velünk
Alaszkába! 
- Robbanásveszély
23.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
1.00 Amcsi motorok 
- Chicago Black Hawks
motor
2.00 A túlélés törvényei 
- Törökország

8.00 A Simpson család
8.35 Anya, az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk 
megint egyszerűen!
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Testvérség 
a borban
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
14.35 Együtt Európában
15.30 Kaland 
és természet
16.00 Anya, 
az állatorvos (német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Románia-Albánia
férfi kézilabda mérkőzés
(élő közvetítés)
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Dobro urban 
(ism.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
23.55 Három királyság
(kínai kaland sor.)
0.50 Győztesek 
(ism.)
1.10 Prime suspect 4 
(angol-amerikai f. dráma)
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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 EU információs magazin 

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó
éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap tör-
ténetei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvilág,
Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Jácint, Hetény és Kár-
mán napja van.
A Jácint görög eredetû fér-
finév, amely a görög mito-
lógiai névnek a latin Hya-
cinthus formájából szár-
mazik. Magának a jácint
virágnak (Hyacinthus ori-
entalis) a neve is a mondai
alak nevébõl származik.
Nõi párja: Jácinta.
A Hetény magyar eredetû
férfinév, valószínûleg a hét
számnév származéka, a
jelentése: a hetedik gyer-
mek. Herényi István
ugyanakkor bolgár erede-
tû nemzetségnévnek tart-
ja, amely valószínûleg
csak a 10. században ke-
rült hozzánk.
A Kármán régi magyar
személynév, amely valószí-
nûleg a germán Karlmann
névbõl származik. Jelenté-
se: szabad (férfi), legény
vagy paraszt + férfi.
Holnap az Ilona és Lenke
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1487 – Mátyás király el-
foglalja Bécsújhelyet (Wie-
ner Neustadtot).
• 1599 – VIII. Kelemen pá-
pa felbontja Báthory Zsig-
mond erdélyi fejedelem és
Mária Krisztierna Habs-
burg fõhercegnõ házassá-
gát.
• 1892 – Francia–orosz ka-
tonai egyezmény, mely ké-
sõbb meghatározza az I.
világháború szövetségi
rendszereit.

• 1932 – Az elsõ magyaror-
szági villamosított vasútvo-
nal átadása. A Budapest–He-
gyeshalom útvonalon a Kan-
dó-féle villanymozdony köz-
lekedik.

Vicc
– A tánc a véremben van! –
susogja az úr a partnernõjé-
nek, amint megforgatja a
parketten.
– Ne mondja! – válaszol a
hölgy. – És mikor ér le a lábá-
ig?

Recept
Ropogós karfiol 
õszibarackmártással
Hozzávalók: 40 dkg karfiol,
10 dkg liszt, 3 evõkanál olaj,
2 tojásfehérje, 15 g lenmag-
olaj a sütéshez, só, 1 fej vö-
röshagyma, 1 kis darab
gyömbér,  40 dkg õszibarack
– konzerv is lehet, 1 evõkanál
ecet. 
Elkészítése: A megtisztí-
tott karfiolt szedd rózsáira,
és sós vízben fõzd roppa-
nósra. Közben készíts a
lisztbõl a tojásfehérjével, a
lenmaggal, 1 evõkanál olaj-
jal, sóval és 1 dl vízzel pala-
csintasûrûségû tésztát, amit
hagyj állni 45 percig. A
hagymát és a gyömbért
vágd apró kockákra, és 1
evõkanál forró olajban pá-
rold üvegesre. Tedd bele a
barackot, majd turmixold
össze. Ecettel, sóval íze-
sítsd. A felforrósított olaj-
ban süsd ki a tésztába már-
togatott karfiolrózsákat.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A bolygók állása reményt keltõek
az ön számára. Egy távolsági te-
lefonhívás sok kedvességet és örö-
möt okoz. Készüljön fel az újdon-
ságra és változásra.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma különösen sokat profitálhat
szellemi képességeibõl és találé-
konyságából. Legyen nyitott a
változásokra, és merjen belevág-
ni új dolgokba, helyzetekbe.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Váratlan események kizökkent-
hetik a megszokott életritmusá-
ból. Bizonytalanságát próbálja
leplezni, mert ellenlábasai ki-
használják. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma hirtelen mindent bonyolult-
nak és dühítõnek érez. Nyugod-
jon meg, mert nem áll rosszul.
Szeretik önt és a környezete ked-
vezõen ítéli meg a tevékenységét.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

A Merkúr alsó együttállásban a
Nappal. Ez a konstelláció lehetõ-
vé teszi, hogy régóta húzódó
ügyeit új alapokról indítva pró-
bálja megoldani.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Tennivalója akad bõven az ün-
nep elõtt. Erõs késztetést érez ar-
ra, hogy luxuscikkek beszerzésé-
vel emelje az ünnep fényét, de az
idõ most nem alkalmas erre.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Még mindig nem sikerült magát
utolérnie. Úgy képzeli, hogy a
hét végét is munkával tölti. Per-
sze a családja ebbe nem nyugszik
bele és segítségére siet.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A Hold földtávolban jár. Be nem
fejezett ügyeinek megoldása most
egyre égetõbb. Igyekeznie kell,
mert a hét végén váratlan vendé-
gek is betoppanhatnak.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nyár vége felé hajlamos lehet a
kilengésekre és az élvezetek túl-
zott hajszolására. Önnek azon-
ban nagy önuralma van, s meg-
elõzheti a ballépéseket.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagok arra ösztönzik, hogy
hagyja most magát az esemé-
nyektõl sodortatni, menjenek a
dolgok a maguk útján. Egyéb-
ként minden összezavarodhat,
megváltozhat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kissé unatkozik, vágyik valami
izgalmas újdonságra. Legyen
nagyon kedves, és fõleg õszinte
egy olyan személlyel, aki mindig
jól bánt önnel. Akad valaki, aki
átsegíti a nehéz helyzeten.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Sokat javíthat eddigi életén, ha
megteszi azt a bizonyos elsõ lé-
pést a boldogság felé. Ne restellje
érzelmeit, mert a másik fél is
pontosan erre vár.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 3.
fordulója hétfõi mérkõ-

zéseinek végkimenetele
kozmetikázott valamit a
statisztikákon, de még így is
mindössze tíz pontot gyûj-
töttek a házigazdák.

Szebenben a Voinþa kiha-
gyott büntetõvel (Beza, 39.
perc ) kezdett a pont nélkü-
li vásárhelyi csapattal szem-
ben, sõt, negyedórával a le-
fújás elõtt hátrányba is ke-
rült. Astafei (75. perc) gól-
jára azonban az a Fórika tu-
dott válaszolni a 86. perc-
ben, aki az élvonalbeli sze-
replést jelentõ osztályzón is
sorsdöntõ találatot ért el.
Az 1-1-gyel az újonc Voinþa
veretlen maradt, az MFC
pedig nyeretlen. 

A forduló éjszakába nyú-
ló brassói zárómérkõzésén
egyetlen gól döntött, Chip-
ciu az 57. percben tette tel-
jessé Jose Murcia bemutat-
kozását, a Sportul Stu-
denþesc ellenében. 

Az eredményesség csök-
kenõ tendenciája megma-
radt, hiszen az elsõ forduló-
ban esett 20 és a második-
ban jegyzett 19 gól után ez-
úttal csak 16-szor zördültek
a hálók. Az öt vendégsiker
és egy döntetlen közepette a
látogatók 11 gólt lõttek a
házigazdák mindössze 6-já-
val szemben. Ha a 2011/12-
es bajnoki idény elsõ gólját
Ciprian Deac (Rapid) sze-
rezte, az 50-et viszont a
galaci Pena, büntetõbõl. Az
eredményességi listát a di-
namós Marius Niculae ve-
zeti 4 találattal, miközben

kilencen szereztek 2-2 gólt,
köztük három Steaua-
játékos, Tatu, Mihai Costea
és Rusescu. 

A sípmesterek ezúttal is
lapokkal vezették mérkõzé-
seiket, a két kiállítás mellett
ugyanis 54 sárga lapos fi-
gyelmeztetés került a sta-
tisztikákba. 

Már csak a Dinamo
százszázalékos, sõt még
gólt sem kapott, a másik
véglet az újonc CS Mioveni
nulla ponttal és rúgott gól
nélkül 180 perc után. Az öt
újonc közül már csak kettõ
tartja a lépést, a szebeni
gárda és a Petrol, miköz-
ben a Ceahlãul, a
Concordia és a Mioveni
máris kiesõhelyen tanyá-
zik. A bajnoki címvédõ
Oþelul egyelõre a tabella

közepén foglal helyet, de
Dorinel Munteanu galaci
edzõ szerint „a bajnokság
csak most kezdõdik”.     

A negyedik forduló mér-
kõzéseinek sorát a pénteki,
marosvásárhelyi MFC–CS
Mioveni-találkozó nyitja,
amelyet a Digisport közvetít
élõben 18.30 órai kezdettel.
A további menetrend:
szombaton: Oþelul–Brassó
(19 óra, DigiSport) és Ko-
lozsvári U– Petrolul (21:30
óra, DigiSport); vasárnap:
Sportul Studenþesc–Di-
namo (18 óra, DigiSport),
Rapid–Concordia Chiajna
(19:30 óra, DolceSport), SC
Vaslui–Ceahlãul (20 óra,
DigiSport) és Astra– Steaua
(22 óra, DigiSport); hétfõn:
Gaz Metan–Szebeni Voinþa
(18:45 óra, DigiSport) és

Pandurii–Kv. CFR 1907
(20:30 óra, Antena 1). 
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A válogatott dinamós Gabriel Torje és társai idényrajtja hibátlanra sikeredett 

Milliók az UEFA-tól 

A Kolozsvári CFR 1907
több mint 18,4, a Bukares-
ti Steaua pedig közel 3,6
millió eurót kapott az
UEFA-tól a 2010-11-es
labdarúgó európai kupaz-
erepléséért. Az erdélyeiek
többet kaptak mint az
Ajax vagy a Benfica, a bu-
karestiek pedig a Juventus
és a Sevilla elõtt végeztek
a kereseti listán. 

Erõsített 
a Kolozsvári CFR 1907

Középpályással és hálóõr-
rel erõsített Portugáliából
a CFR 1907: a kolozsvári-
ak három idényre kötötték
le Pedro Celestinót, a
Belenenses volt játékosát,
és rövidesen soraikban
tudhatják Daniel Fernan-
dest, aki utoljára a német
élvonalbeli VfL Bochum-
ban védett. A 24 éves
Celestino és három évvel
idõsebb Fernandes nem
játszik a hétfõi, Pandurii
elleni mérkõzésen. 

Hibátlan finnek

A magyarokat pénteken,
Szolnokon legyõzõ finn
férfi kosárlabda-válogatott
68-56-ra nyert a vendég
portugálok ellen az Euró-
pa-bajnoki pótselejtezõ
hétfõi mérkõzésén. „Fél-
idõben” Finnország (4
pont), Portugália (3), Ma-
gyarország (2) a sorrend, a
magyarok csütörtökön a
portugálokat fogadják
Szolnokon, vasárnap pedig
a finnek vendégei lesznek.
A körmérkõzées elsõ két
helyezettje ott lehet az
idei, liotvániai Európa-baj-
nokságon. 

RövidenA vendégek fordulója 

A táblázaton
1. Dinamo 3 3 0 0 8-0 9
2. Steaua 3 2 1 0 7-2 7
3. CFR 1907 3 2 0 1 4-2 6
4. Kv. U 3 2 0 1 4-2 6
5. Rapid 3 2 0 1 4-2 6
6. Brassó 3 2 0 1 4-3 6
7. Szeben 3 1 2 0 3-2 5
8. Oţelul 3 1 1 1 3-2 4
9. Sportul 3 1 1 1 3-3 4
10. Vaslui 3 1 1 1 3-3 4
11. Petrolul 3 1 1 1 2-2 4
12. Pandurii 3 1 1 1 3-4 4
13. Astra 3 1 0 2 1-3 3
14. Gaz Metan 3 1 0 2 3-7 3
15. Ceahlăul 3 0 2 1 2-4 2
16. Vásárhely 3 0 1 2 1-4 1
17. Chiajna 3 0 1 2 1-5 1
18. Mioveni 3 0 0 3 0-6 0

Lovaglás 

Hírösszefoglaló

Az MTI szerint a koráb-
bi tervekkel ellentétben

kisebb sérülése miatt szep-
temberig nem versenyez
Overdose, a magyar cso-
daló. A pej mén vélhetõen
belerúgott az istálló oldalá-
ba, ezért egy idõre le kellett
állítani edzéseit. Mikóczy
Zoltán, a ló társtulajdonosa
korábban azt tervezte, hogy
az augusztus végi baden-ba-
deni versenyen indul újra
Overdose az õszi szezon
csúcsversenye, az október
eleji párizsi Prix de
l’Abbaye elõtt, de a sérülés
miatt nem tudták volna tisz-
tességesen felkészíteni a
Goldene Peitsche (Arany
Ostor) elnevezésû viadalra.
„A tréningmunkát a hét vé-
gén vagy jövõ hét elején
kezdheti újra Overdose. Ez
esetben reális esély van arra,
hogy az október 2-án sorra
kerülõ párizsi Groupe I-es
futam elõtt még egy felké-
szítõ versenyt tudjunk adni
neki. Ez várhatóan a szep-
tember 11-i, Groupe III-as,
1000 méteres, Qatar Prix du
Petit Couvert lesz, melyet
szintén azon a longchamp-i
pályán futnak, mint a Prix
de l’Abbaye-t” – mondta
Mikóczy. Overdose 13 ve-
retlenül teljesített futam
után tavaly csak hetedik lett
a Goldene Peitschén, miu-
tán felépült súlyos sérülésé-
bõl, a savós patairha-gyulla-
dásból. Idén Hoppegarten-
ben nyert, majd a Haydock
Parkban hetedik lett, a
Royal Ascoton pedig már jó
formát mutatva, a gyõztes-
tõl alig elmaradva végzett
negyedikként. 

Pihennie kell

Overdose-nak

Labdarúgás 

T. J. L. 

Nyolc év után tért vissza
nevelõegyesületéhez

Cesc Fabregas, a spanyol
labdarúgás egyik kiemelke-
dõ alakja: az FC Barcelona
öt idényre kötötte le a tehet-
séges játékost. A szerzõdés
kivásárlási záradéka óriási:
aki vinné, 200 millió eurót
kellene fizetnie a katalán
klubnak.  

A rég áhított tranzakció
végül is összejött, s a sztár-
csapatnál a 4-es számot vise-
lõ Fabregast már be is mutat-
ták a szurkolóknak – 35 ez-
ren voltak kíváncsiak a tékoz-
ló fiú hazatérésére. Az angli-
ai csapat, amelynél 2003 óta
rúgta a bõrt, most is alaposan
megkérte az árát: Sandro
Rosell klubelnök szerint az
Arsenal 29 millió eurót ka-
pott a Barcelonától, amit ma-
ga a játékos is megtoldott pár
millióval. „Végre hazatérhe-
tek” – fogalmazott a Camp
Nou-stadionban több tízez-
res ünnepléssel fogadott lab-
darúgó. S mégis volt valaki,
aki nem örült Fabregas haza-
térésének: a 20 éves Thiago

Alcantara, akirõl kevéssel
debütje után kiderült, hogy
edzõje, Pep Guardiola kész
megválni tõle.  

Cesc Fabregas az FC Bar-
celona juniorjainál nevelke-
dett és 2003-ban, 16 évesen,
alákanyarintotta elsõ profi-
szerzõdését az Arsenallal.
Arsene Wenger irányításával
az Ágyúsok két trófeát hódí-
tottak el Fabregasszal a pá-
lyán, 2004-ben a Community
Shield, azaz az Angol Szu-
perkupa, egy évvel késõbb
pedig az Angol Kupa került a
londoniak kirakatába. Aztán
BL-döntõt vívtak Fabregas és
társai, 2006-ban éppen a Bar-
celonával szemben vesztették

el a legrangosabb kupasoro-
zat fináléját. 

Ha Barcelonában maradt
volna, Fabregas most 15 tró-
feával büszkélkedhetne,
ennyi került ugyanis nyolc év
alatt a blau-grana alakulat
vitrinjébe. Hét bajnoki cím
(2005, 2006, 2009, 2010,
2011), egy Spanyol Kupa-
(2009), négy Spanyol Szuper-
kupa- (2005, 2006, 2009,
2010), három Bajnokok Li-
gája-siker (2006, 2009, 2011),
egy Európai Szuperkupa-
(2009) és egy Klubcsapatok
Vi lágbajnoksága-ser leg
(2009) fémjelez egy valósá-
gos Barca-korszakot a fut-
ballban. 

Cesc Fabregas hazatérhetett
Kajak-kenu

ÚMSZ 

Kettõ híján félszáz ma-
gyar sportoló száll vízre

a szerdán kezdõdõ és vasár-
napig tartó szegedi, olimpiai
kvalifikációs kajak-kenu vi-
lágbajnokságon, s Románia
is legjobbjait küldi a szom-
szédba. A 94 részt vevõ or-
szág több mint 1300 sporto-
lójának célja nemcsak az
éremszerzés, hanem az ötka-
rikás kvóták begyûjtése is – a
248 hely közül 176 talál gaz-
dára a Maty-éri viadalon.
Minden idõk legnépesebb
magyar vb-csapatától Storcz
Botond szövetségi kapitány
legalább tíz érmet vár, és az
álma az, hogy a csapat kihar-
colja a maximálisan elérhetõ
kvótaszámot. Az együttes
ideális esetben 18 indulási jo-
got gyûjthet. 

Az MTI elõzetese szerint
K-1 500 m-en az Európa-baj-
nok Kozák Danuta száll
harcba az olimpiai kvótáért,
míg K-2 500 m-en a 29 vb-cí-
mével rekorder Kovács Kata-
lin – miután régi társa, Dou-
chev-Janics Natasa anyai
örömök elé néz – új párral,

Csipes Tamarával vesz részt
a versenyen. Utóbbi egység is
gyõzni tudott a júniusi, belg-
rádi kontinensviadalon. Né-
gyesben a Szabó Gabriella,
Kozák, Kovács, Benedek
Dalma összeállítású kvartett
próbálja megvédeni Magyar-
ország vb-címét. Az új olim-
piai számban, K-1 200 m-en
Paksy Tímea képviseli a ma-
gyar színeket.

A férfi kajakos csapat 18
fõs, közülük leginkább a K-2
1000 m-en érdekelt, friss Eb-
bronzérmes Dombi Rudolf,
Kökény Roland duó és a né-
gyes – Kammerer Zoltán,
Vereckei Ákos, Kucsera Gá-
bor, Boros Gergely – számít
dobogóra esélyesnek

A férfi kajak szakágban hat
újoncot avat a magyar csa-
pat: Kugler Attila (K-1 500
m), Dombvári Bence (K-1
1000 m), Paumann Dániel
(K-1 5000 m), Tóth Dávid
(K-2 500 m), Kulifai Tamás
(K-2 500 m) és az ifjúsági
olimpiai bajnok Tótka Sán-
dor (4x200 m-es váltó) szá-
mára a szegedi lesz az elsõ
felnõtt vb.

A kenus csapat 15 férfi és
két nõi versenyzõbõl áll. A
legnagyobb esélyes az olim-

piai bajnok Vajda Attila, aki
a 2010-es, poznani második
hely után most – szegediként
duplán hazai környezetben –
szeretné a legfényesebb
éremmel megörvendeztetni
a szurkolókat C-1 1000 m-
en. Tavaly centikkel maradt
csak le a gyõzelemrõl, ezért
edzõjével, Vécsi Viktorral a
vb-t megelõzõ utolsó hetek-
ben nagy hangsúlyt fektettek
a taktikára, és a gyorsító
munkára.

A románok a Victor
Mihalachi–Alexandru Du-
mitrescu-kenupárostól vár-
nak érmeket. Már csak azért
is, mert tavaly 500 és 1000 m-
en is nyertek, s a 2010 júliu-
sában jegyzett premier óta
sosem szálltak le a dobogó-
ról. A duó számára az olim-
pia kvótaszerzés kötelezõ, s
amúgy mind a három távon
(200, 500 és 1000 m) nyerni
szeretne. 

A szegedi vb-rõl a Magyar
Televízió élõben közvetít.
Csütörtökön, pénteken és
szombaton 500 m-en és
1000 m-en küzdenek az ér-
mekért, vasárnap pedig az
5000 m-es és 200 m-es finá-
lék mellett a váltódöntõket is
lebonyolítják. 

Hajsza az olimpiai kvótákért 

Fabregast (jobbra) kitörõ örömmel fogadták Barcelonában
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