
Habár az idei rekordtermés erõsíti az ország helyzetét a világ gabonapiacain, a hazai fogyasz-
tók pénztárcáját egyelõre nem kíméli különösebb mértékben. A 7,2 millió tonnát elérõ búza-
termés egy év alatt 26 százalékkal nõtt, az Élelmiszeripari Szakszervezetek Szövetségének el-
nöke szerint azonban ez Románia esetében „nem föltétlenül” vezet a gabona – s így a kenyér
– árának mérsékléséhez. „Elsõsorban azért nem, mert a gabonapiacot kézben tartó hazai üz-
letemberek a búza világpiaci értékéhez igazítják áraikat” – magyarázta az ÚMSZ-nek Dragoº
Frumosu. Ezt a pékipar lapunknak nyilatkozó képviselõi is megerõsítették. 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2488 ▼
1 amerikai dollár 2,9385 ▼
100 magyar forint 1,5629 ▼

Vérdíj Kadhafi fejére

Mintegy 1,6 millió dollár vérdíjat tûzött
Moammer el-Kadhafi fejére a líbiai felke-
lõk vezetõ testülete. A harc egyébként már
Tripoli belvárosában folyik. Közben Mo-
hammed asz-Szenuszi líbiai trónörökös
közölte: szívesen visszatérne országába. 

Vezércikk 3

Elhunyt Birtalan Ákos

Elhunyt Birtalan Ákos volt turisztikai mi-
niszter. A volt háromszéki parlamenti kép-
viselõt 49 éves korában érte a halál, azt
megelõzõen nyolc évvel ezelõtt agyvérzést
kapott, súlyos betegsége miatt 2003-tól
nem folytathatta munkásságát.

Aktuális 2

Gazdaság 6

Narancsvörös kitolás
A lényeget, a számukra legfontosabb
szempontot azonban – mint mindig –
most is gondosan eltitkolják az ötlet-
gazda narancsvörösök: nevezetesen azt,

hogy az egybevonással
akár jövõ év novemberé-
ig, a parlamenti voksolá-
sig is kitolhatóak lenné-

nek a számukra hatalom-
vesztéssel fenyegetõ, ta-
vasszal sorra kerülõ

helyhatósági válasz-
tások.Bogdán Tibor

Visszatér a Neckermann

Ötévi szünet után jövõ évben visszatér
Romániába a Neckermann utazási iroda,
a brit Thomas Cook csoport német le-
ányvállalata, miután megnövekedett a
német igény az ország iránt – jelentette
be tegnap Elena Udrea régiófejlesztési és
turisztikai miniszter. 

Aktuális 3

Bár hivatalosan csak ma kez-
dõdik a marosvásárhelyi Fél-

sziget fesztivál, a tegnapi nulladik
napnak is bõven voltak már láto-
gatói. A szervezõk tegnap délben

már az utolsó simításokat végez-
ték a fesztiválterületen – a szín-
padok, vendéglátó egységek és a
sátortábor készen várták a feszti-
válozókat. 9. oldal 

Félsziget: utolsó simítások

Új búza – régi kenyérár
A bõséges gabonatermés sem csökkenti a kenyér árát belátható idõn belül

Hiába „dagad” a búzatermés, a kenyér ára nem „apad”. A gabona értékét nem a hazai termés mennyisége, hanem a világpiaci viszonyok határozzák meg

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Bár az összes parlamenti párt
egyetért a jövõ évben esedé-

kes helyhatósági és parlamenti
választások összevonásával, a
módosítás életbe léptetése nehéz-
ségekbe ütközhet, ugyanis az Ál-
landó Választási Hatóság állás-
pontja szerint ehhez egy új vá-
lasztási törvény elfogadása szük-
séges. A jogszabály gyors megsza-
vazása kérdéses, mert a pártok to-
vábbi, a voksolás kimenetelére
hatással levõ módosításokat is ja-
vasolnak, és ezekkel kapcsolatban
már nincs konszenzus. Az
RMDSZ támogatja a parlamenti
és a helyhatósági választások egy-
bevonását, de ellenzi az országos
lista megszüntetését – szögezte le
tegnap Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök. Folytatása a 3. oldalon 

Két választás 

egy napon?
ÚMSZ

Valamennyi diák tudását sze-
mélyre szabottan mérik fel a

pedagógusok a szeptemberi tan-
évkezdés után, és egyéni fejleszté-
si tervnek megfelelõen folyik
majd a felkészítés. Az oktatási
minisztérium napokban nyilvá-
nosságra hozott elképzelései azt a
célt szolgálják, hogy javuljanak
az érettségi eredmények, és a szü-
lõk a tanulók tudásáról reális ké-
pet kaphassanak év közben. A
módszer – amelyet a hazai alter-
natív iskolákban évek óta hasz-
nálnak – a pedagógusok szerint
jó, de nem tudni, lesz-e elég kapa-
citás az elképzelések kivitelezésé-
hez, mint ahogy az is bizonyta-
lan, össze lehet-e egyeztetni az ér-
vényben lévõ tanterveket az egyé-
ni munkaritmussal. 7. oldal 

Különórák

a közoktatásban

A színpadok már tegnap készen várták a fesztiválozókat Fotó: Farkas István
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Röviden

Tempfli József letette
az állampolgársági esküt

Tempfli József nyugalmazott nagyváradi
római katolikus megyés püspököt tegnap
Debrecenben Kósa Lajos polgármester
elõtt letette a magyar állampolgársági es-
küt. „Otthonról érkeztem és hazajöttem” –
mondta meghatottan az eskütételt és a
Himnusz hangjait követõen Tempfli József.
Megjegyezte, hogy õ sohasem Magyaror-
szágra, hanem mindig az anyaországba
jön, ha ide vezet az útja.

MKP-javaslat a kettõs 
állampolgárság ügyében

A Magyar Koalíció Pártja a szlovákiai ket-
tõs állampolgárság ügyében támogat min-
den olyan megoldást, amely lehetõvé teszi
más országok állampolgárságának felvétel-
ét anélkül, hogy bárki elveszítené a szlová-
kot – áll a párt tegnapi nyilatkozatában,
amellyel a keddi kormánykoalíciós megál-
lapodásra reagált. Pozsony újra lehetõvé
tenné a kettõs állampolgárság felvételét a
nemzetközi elvek alapján, amennyiben az
illetõ személy életvitelszerû kapcsolattal
rendelkezik az adott ország területén.

Visszazuhant a teherûrhajó

Nem megfelelõ pályára került a Progresz
M-12M orosz teherûrhajó, amelyet tegnap
indítottak el a Nemzetközi Ûrállomásra. A
probléma a hordozórakéta harmadik foko-
zatának indításánál következett be. Az ûr-
hajó több mint 3,5 tonna terhet szállított
volna az ûrállomásra. A Progresz maradvá-
nyai mintegy két órával késõbb az Altáj
Köztársaság lakatlan részén a tajgába zu-
hantak. Senki nem sérült meg, kár nem ke-
letkezett, de a területet mindenesetre átvizs-
gálják. A földi repülésirányító központ köz-
lése szerint a Nemzetközi Ûrállomáson tar-
tózkodó ûrhajósoknak két-három hónapra
elegendõ oxigénjük, vizük és élelmük van.

Trükkös román dízeltolvajok

Különlegesen átalakított kamionnal, gya-
korlatilag iparszerûen próbált üzemanyagot
lopni az M7-es autópálya pákozdi pihenõ-
jében négy román férfi tegnap hajnalban. A
parkolóban két román felségjelû kamion
közrefogott egy lengyel kamiont, s amíg
annak sofõrje a pilótafülkében aludt, az
egyik román kocsi pihenõfülkéjébõl az
üzemanyagtartályra csatlakoztatott szivaty-
tyúval fejni kezdték saját tartályukba a gáz-
olajat. Az autópályán járõrözõ rendõrök
azonban rajtuk ütöttek. A tetten ért tolva-
jok a jármûvekkel menekülõre fogták, de
mindkét kamiont sikerült megállítani a jár-
õröknek, és a tetteseket õrizetbe vették. A
nyomozók felvették a kapcsolatot a román
nyomozóhatósággal, annak tisztázására,
hogy a gyanúsítottak korábban követtek-e
el hasonló bûncselekményt, s a kamionok-
ra vonatkozó adatok ellenõrzésében is kér-
tek segítséget.

Hadzsics: nem vagyok bûnös

Tagadta bûnösségét a hágai törvényszék
elõtt Goran Hadzsics, a horvátországi szer-
bek egykori vezetõje (képünkön), akit embe-
riesség elleni cselekményekkel vádolt meg
az egykori délszláv háborús bûntettek

ügyében eljáró ENSZ-testület ügyésze. A
júliusban elfogott Hadzsics tegnap jelent
meg másodszor a törvényszék elõtt. 

Hírösszefoglaló

Kétmillió dinár, azaz mintegy
1,6 millió dollár vérdíjat tûzött

Moammer el-Kadhafi fejére a líbi-
ai felkelõk vezetõ testülete, az Át-
meneti Nemzeti Tanács. A pénzt
az kapja, aki élve vagy halva kéz-
re keríti az ország eddigi vezetõjét.
Az összeget líbiai üzletemberek
ajánlották fel a tanácsnak.

Tripoliban eközben Kadhafi
emberei a városközpontot ágyúz-
zák, beleértve az elõzõ nap elfog-
lalt Báb el-Azizíja épületegyüt-
test is, amely korábban a diktátor
fõhadiszállásaként szolgált. A
felkelõk azt állítják, hogy Líbia
területének 95 százaléka van az
ellenõrzésük alatt. A kivételek
közé tartozik Szirt földközi-ten-
geri kikötõváros, amelynek térsé-
gében váratlanul erõs ellenállás-
ba ütköztek. Szirt Kadhafi szülõ-
városa, és komoly védelmi állá-
sok vannak kiépítve körülötte.
Az összecsapások a várostól öt-
ven kilométerre fekvõ Ben
Dzsavad térségében zajlanak.

Mohammed asz-Szenuszi, a 23
éve számûzetésben élõ líbiai trón-
örökös a Die Zeit német hetilap-
nak adott interjújában elmondta:
elképzelhetõnek tartja, hogy visz-

szatér hazájába. Azt azonban,
hogy Kadhafi bukása után újból
király álljon az ország élén, a nép-
nek kell eldöntenie. Szenuszi a
Die Welt mai számában pedig azt
jelentette ki, hogy „ha a nép akar-
ja”, kész szolgálni a hazáját.

A trónörökös, akinek dédnagy-
apja a Líbiában 1951 és 1969 kö-
zött uralkodó I. Idrisz király test-
vére volt, Franciaországban már
tárgyalt egyes illetékesekkel a kér-
désrõl. Emellett többen megke-
resték Líbiából, és Franciaország,
valamint Nagy-Britannia tripoli
nagykövetével is beszélt. Az
1962-ben született Szenuszi ápri-
lisban az Európai Unió parla-
mentje elõtt Brüsszelben megígér-
te, hogy mindent megtesz a de-
mokrácia meggyökereztetéséért
hazájában, és úgy látja, ehhez
végre elérkezett az idõ. A trón-
örökös szerint Líbia nem fog kor-
mányozhatatlanná válni, és nem
válik hasonlóvá Afganisztánhoz,
Irakhoz vagy Jemenhez, mert „a

törzsi rendszer itt teljesen más”,
és a líbiaiak „értelmes életet”
akarnak élni.

A trónörökös Haszan asz-
Szenuszi fia, akit I. Idrisz 1956-
ban koronahercegnek nevezett
ki. Családját Kadhafi az állam-
csíny után folyamatosan zaklat-
ta, mígnem 1988-ban megenged-
te, hogy számûzetésbe vonulja-
nak. Haszan asz-Szenuszi 1992-
ben halt meg.

Mohammed herceg azóta el-
lenzéki találkozókat és megmoz-
dulásokat szervezett az Egyesült
Államokban, Franciaországban
és Nagy-Britanniában, a szám-
ûzetésben élõ líbiaiak és az ott-
hon maradt királypártiak támoga-
tásából él. 

Ünnepelnek a felkelõk. Közben már Tripoli belvárosában folynak a harcok a Kadhafihoz hû erõkkel

Gy. Z.

Inkább csak ijedtséget okozott
szerda este az Egyesült Álla-

mok keleti partvidékén ritkának
számító 5,8-es erõsségû földren-
gés. A mozgás a Virginia állambe-
li Mineral körzetében történt, ren-
géscentruma 6 kilométer mélyen
volt. Washingtonban és New
Yorkban elõvigyázatosságból szá-
mos irodaházat kiürítettek, a fõ-
városban bezárták és evakuálták a
nemzeti mûemlékeket és emlék-
helyet, kiürítették a Pentagont és
a kongresszusnak otthont adó
Capitoliumot is. A földmozgás a
Fehér Házat is megrázta a tiszt-

ségviselõk Washington utcáira
menekültek. A Martha’s Vine-
yard nevû üdülõhelyen pihenõ
Barack Obama elnököt tájékoz-
tatták az eseményrõl. Obama ép-
pen golfozott, megvonta a vállát,
és folytatta a játékot.

A fõvárosban a legnagyobb kár
a nemzeti katedrálisban keletke-
zett: a 30 emelet magasságú neo-
gótikus épület központi tornyáról
letört és a földre zuhant három
sarokcsúcs, a negyedik pedig el-
hajlott. A Capitolium épületében
kisebb károk keletkeztek, a Kupo-
laterem (Rotunda) és a Szobor-
csarnok padlóján vakolat- és
gipszdarabkák hevertek. 

Földrengés Amerikában:

kiürítették a Fehér Házat
ÚMSZ

Kim Dzsong Il észak-koreai
vezetõ a Phenjan nukleáris

leszerelésével foglalkozó hatha-
talmi tárgyalások felújítását ígér-
te Dmitrij Medvegyev orosz el-
nöknek tegnap a burjátföldi
Ulan Udéban tartott találkozón.
Kim szerint Észak-Korea elõze-
tes feltételek nélkül kész morató-
riumot elrendelni a nukleáris kí-
sérletekre és az atomfegyverek
elõállítására. A Koreai-félszige-
ten napirenden vannak a két Ko-
rea közötti kisebb összetûzések,
és az egész világot aggasztja,
hogy Phenjan atomfegyver kifej-
lesztésén dolgozik. Az Észak- és
Dél-Korea, az Egyesült Államok,
Kína, Oroszország és Japán rész-
vételével folyó tárgyalások 2008
decemberében szakadtak meg.
Medvegyev a tegnapi találkozó
után elsõsorban azt emelte ki,
hogy Phenjant érdekli Oroszor-
szág, Észak-Korea és Dél-Korea
hármas gazdasági együttmûkö-
désének lehetõsége, ezen belül az
a gázvezeték, amely Oroszor-
szágból Észak-Koreán át tartana
Dél-Koreába. A találkozó elõtt
Szergej Sztorcsak pénzügymi-
niszter-helyettes jelezte, hogy a
felek tárgyalnak Észak-Korea 11
milliárd dolláros adósságának
rendezésérõl is. 

Kim Dzsong Il 

moratóriumkész

Még mindig van félszáz román állampolgár Líbiában

Mintegy félszáz román állampolgár nem volt hajlandó elhagyni
Líbiát, amikor a Külügyminisztérium megszervezte az ott tar-
tózkodók hazaszállítását. A forradalom kitörésekor körülbelül
740 román állampolgár volt Líbiában, nagy részüket kimentet-
ték, ezt követõen Románia felszámolta tripoli nagykövetségét.
Az Európai Unió, így Románia állampolgárainak az érdekkép-
viseletét a Tripoliban egyedül mûködõ magyar nagykövetség lát-
ja el. A hét végén egy máltai hajóval próbálták meg kimenteni a
Tripoliban maradt külföldieket, a hajónak azonban a sûrû go-
lyózápor miatt vissza kellett fordulnia.

Vérdíj Kadhafi fejére
Visszatérne negyedszázados számûzetésébõl a líbiai trónörökös

ÚMSZ

Az ügyész kérésére az illetékes
bíró ejtette ugyan a Domi-

nique Strauss-Kahn, a Valutaalap
volt vezérigazgatója ellen szexuá-
lis erõszak miatt emelt vádponto-
kat, a fellebbezés lehetõsége miatt
azonban a hónapok óta tartó vizs-
gálat és büntetõeljárás végleges le-
zárása még várat magára. Strauss-
Kahnt azzal vádolták, hogy New
York-i szállodájában orális szexre
kényszeríttet és meg akart erõsza-
kolni egy szobalányt május 14-én.
Cyrus Vance manhattani körzeti
ügyésznek komoly kételyei merül-
tek fel a panaszos, a guineai illetõ-
ségû Nafissatou Diallo szavahihe-
tõségét illetõen. A szállodaszobá-
ban egyébként a szerológusok
még további három férfi spermá-
ját is megtalálták. Michael Obus,
New York szövetségi állam legfel-
sõbb bíróságának bírája kedden
helyt adott a vádak ejtésére vonat-
kozó ügyészi kérésnek. A vádak
ejtését követõen Strauss-Kahn –
aki feleségével együtt jelent meg a
tárgyalóteremben – szabadon tá-
vozhatott a bíróságról, de a felleb-
bezés elbírálásáig nem térhet visz-
sza Franciaországba, és a tárgya-
lás alatt bekövetkezett földrengés
miatt a bíróság épületét is ki kel-
lett üríteni, ezért vissza sem kap-
hatta az útlevelét. 

DSK „normális

életre” vágyik

Pánik tört ki az amerikai városokban. Ki kellett üríteni a Pentagont is
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A fõ kormánypárt szá-
mára alighanem vilá-
gossá vált, hogy eddi-
gi – kudarcos, meg-
szorító – gazdasági és
pénzügyi intézkedései
nyomán nem sok ba-
bér terem számára a

jövõ évi választásokon.
Ez lehet a magyarázata annak, hogy most
ismét elõvette kedvenc témáját: a választási
törvény módosítását, ezúttal azt javasolva,
hogy a jövõben egyszerre tartsák a helyha-
tósági és a parlamenti választásokat. El-
képzelésének alátámasztására kellõ szám-
ban akad ürügye: természetesen elsõsorban
a szervezési költségek jelentõs csökkentésére
hivatkozik, nem is megalapozatlanul, hi-
szen a voksolások egybevonásával valóban
pénz takarítható meg, de ritkábbá válná-
nak a kampánnyal óhatatlanul együtt járó
politikai feszültségek, balkáni helyi össze-
koccanások, verekedések is. 
A „törvényes” kiadások mellett nyilván ki-
sebbek lennének a pártkasszát apasztó, „el-
számolhatatlan” kiadások, egészen konkré-
tan: a cukorral, liszttel, rizzsel, étolajjal
megpakolt „választási nejlonszatyrokra”,
mezei miccseztetésekre költött összegek is.
(Errõl azonban demokrata liberálisék mé-
lyen hallgatnak.) Felhozzák viszont érvnek
szánt ürügyeik között a ritkábbá fogott vá-
lasztások miatt megnövekvõ választói ér-
deklõdést, következésképpen tehát részvételt
is, és annak a véleményüknek is hangot ad-
nak, hogy ezáltal megnõ a jelöltek felelõs-
ségérzete is, hiszen immár el kell dönteniük,
polgármesteri, megyeitanács-elnöki vagy
honatyai tisztséget kívánnak megpályázni. 
Mint minden ötlet, persze ez az elképzelés is
tovább fejleszthetõ: a „ha lúd, akkor legyen
kövér” elv alapján így máris felmerült an-
nak a gondolata, hogy a helyhatósági és
parlamenti választásokhoz csapják oda az
elnökválasztásokat is. Traian Bãsescu
amúgy is már régebben megpedzette annak
lehetõségét, hogy megint csak négyévesre
korlátozzák az államfõ – egyébként saját
javaslatára bevezetett – ötéves mandátu-
mát, ami további költség, feszültség, csete-
paté stb. megtakarításával járna.
A lényeget, a számukra legfontosabb szem-
pontot azonban – mint mindig – most is
gondosan eltitkolják az ötletgazda
narancsvörösök: nevezetesen azt, hogy az
egybevonással akár jövõ év novemberéig, a
parlamenti voksolásig is kitolhatóak lenné-
nek a számukra hatalomvesztéssel fenyege-
tõ, tavasszal sorra kerülõ helyhatósági vá-
lasztások. A halasztás pedig úgyszintén
könnyûszerrel megindokolható azzal, hogy
a jelenlegi törvénykezés körülményei között
választást nem lehet megszervezni a koráb-
ban megszerzett mandátumok lejárta elõtt.
Vagyis a helyhatósági voksolás megtartha-
tó késõbbi idõpontban is, a parlamenti vi-
szont nem hozható elõbbre  
Aki pedig idõt nyer, az életet nyer, õszig
még ki tudja, mi történhet.
A vesztes mindenképpen – ismét csak –
a kisember lenne, aki újfent csupán
négyévenként részesülhetne a politikai
pártok választási bõségszarújának jótéte-
ményeiben.

Narancsvörös kitolás

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

„Bár tárgyaltunk a koalícióban a
parlamenti és helyhatósági vá-
lasztások összevonásáról, egy-
elõre még nem döntöttünk.
Olyan választási rendszerre van
szükségünk, amely garantálja a
leadott szavazatok parlamenti
mandátummá való konvertálá-
sát” – mondta el Kelemen. Hoz-
zátette: egy igazságos választási
rendszer arányos képviseletet
biztosít, nem vesznek kárba sza-
vazatok. „A vegyes választási
rendszert támogatjuk, ugyanis
az egyéni választókerületekben
mandátumot nyert képviselõk
mellett az országos listáról is be
lehet jutni a törvényhozásba” –
fogalmazott a szövetségi elnök.
Hozzátette: az RMDSZ nem
szabja majd feltételként a vegyes
választási rendszer megtartását a
helyhatósági és parlamenti vá-
lasztások összevonásának tár-
gyalásakor. 

Nagy megtakarítás, 
jobb mozgósítás

„Gazdasági, pénzügyi kérdés.
Egyszer szervezünk kampányt, az
egyszeri választási kampány meg-
takarítást jelent mind a helyi,
mind az országos költségvetés
számára. Ilyen meggondolásból
kell támogatni helyhatósági és
parlamenti választások összevo-
nására vonatkozó kezdeménye-
zést” – jelentette ki Kelemen Hu-
nor. Hozzátette: a másik pozitív
hozadék a szavazásra való moz-
gósítás. „Általában a helyhatósági
választásokon jobb a részvételi
arány. Ha e két választást egybe-
vonjuk, az jobb mozgósítást je-
lent, és azt hiszem, elérhetõ a cél:
minél szélesebb körû részvétel a
helyhatósági és a parlamenti vá-

lasztásokon” – magyarázta az
RMDSZ elnöke. Kelemen úgy vé-
li, a két választás egyidejû meg-
szervezésének egy másik jótékony
eredménye, hogy a jelölteknek el
kell dönteniük, hova akarnak je-
lentkezni, a parlamentbe vagy a
helyi közigazgatásba. Nagyon
sokszor megtörtént, hogy a hely-
hatósági és a parlamenti választá-
sok között meggondolták magu-
kat, ha pedig a kétféle választást
egyszerre szervezzük, ez tisztá-
zódni fog” – jelentette ki az
RMDSZ elnöke. Kelemen szerint
a választások összevonásával
megvalósulna a helyi és országos
szintû koalíciós együttmûködések
összehangolása is. „Sokszor elõ-
fordult már, hogy a helyi szinten
létrejövõ koalíciós egyezségek
nem köszöntek vissza az országos

politikában, komoly gondokat
okozva a pártoknak” – fogalma-
zott az RMDSZ elnöke.

RMDSZ: maradjon a küszöb

Márton Árpád képviselõházi
frakcióvezetõ-helyettes tájékozta-
tása szerint az eddigi koalíciós tár-
gyalásokon nem merült fel a par-
lamenti küszöb eltörlése, ám ha
felmerül, az RMDSZ nem támo-
gatja a javaslatot. Szerinte
Cristian Preda indítványa beleillik
az államfõ által is szorgalmazott,
többségi, egy- vagy kétfordulós
egyéni választókerületes rend-
szerbe. „Az ilyen típusú rendszer-
ben nincs is parlamenti küszöb. A
legtöbb szavazatot elnyerõ jelölt
megnyeri a mandátumot, és beke-
rül a parlamentbe” – magyarázta.

A politikus elmondta: a magyar-
ság érdekeinek csupán az arányos
választási rendszer felel meg. „A
többségi típusú rendszerben a ma-
gyarság parlamenti képviselete
legfeljebb négy megyére korláto-
zódna, akkor is, ha nincs parla-
menti küszöb” – részletezte.

Márton Árpád szerint furcsa
helyzet állna fent, ha a parlament-
ben továbbra is egy-egy helyet biz-
tosítanának a nem magyar nem-
zeti kisebbségek képviselõinek,
ám bevezetnék a többségi válasz-
tási rendszert. „Így a nem magyar
kisebbségeknek összesen 17 kép-
viselõjük lenne, a magyaroknak
pedig ennél kevesebb. Holott a ki-
sebbségek számaránya összesen
nem éri el a magyarság számará-
nyának tíz százalékát” – mondta
képviselõ. 

Román lapszemle

Legtöbb három hónapig lehetne közle-
kedni Romániában a más országban be-
jegyzett autókkal egy új belügyminiszté-
riumi tervezet szerint. A módosításra
azért van szükség, mert az országban
egyre több olyan, külföldön bejegyzett
autó van, amelynek romániai tulajdono-
sa van.  (Adevãrul) Alig több, mint
száz bejelentés érkezett az elmúlt évben
az orvosi kamarához, amelyekben a pá-
ciensek azzal gyanúsítják az orvosokat,
hogy nem a szabályoknak megfelelõen
jártak el az esetükben. A legtöbben sebé-
szekre, nõgyógyászokra és a sürgõsségi
osztályon dolgozó orvosokra tettek pa-
naszt. (România liberã)

Két szavazás egy napon?

Kovács Zsolt

Elhunyt Birtalan Ákos volt tu-
risztikai miniszter. A volt há-

romszéki parlamenti képviselõt 49
éves korában érte a halál, azt meg-
elõzõen nyolc évvel ezelõtt agy-
vérzést kapott, súlyos betegsége
miatt 2003-tól nem folytathatta
munkásságát. Birtalan Ákos 1992-
tõl 2004-ig volt az RMDSZ há-
romszéki képviselõje, elismert
gazdasági szakembere. 1996 és
1998 között a Ciorbea-kabinetben
turisztikai miniszter lett, de tevé-
kenykedett a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem sepsiszentgyörgyi
fõiskolájának adjunktusaként,
majd docenseként. Alapító tan-
székvezetõje volt a Sapientia
EMTE csíkszeredai gazdaságtu-
dományi tanszékének, tagja volt a
Sapientia Alapítvány kuratóriu-
mának, meghatározó szerepe volt
a csíkszeredai egyetemi helyszín
létrehozásában. Alapító tagja volt
a Romániai Magyar Közgazdász
Társaságnak, a sepsiszentgyörgyi
Berde Áron Tudományos Társa-
ságnak pedig alapító elnöke volt.

Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke lapunkhoz el-
küldött közleményében kifejti:
„Birtalan Ákos elkötelezetten
küzdött Székelyföld, Erdély fel-
emelkedéséért, munkásságát a
közösségünkért érzett felelõsség
határozta meg”. Markó Béla mi-

niszterelnök-helyettes úgy fogal-
mazott: „Birtalan Ákos nemzete
iránti elkötelezettsége példa ma-
rad mindannyiunk számára”.
Márton Árpád háromszéki
RMDSZ-képviselõ lapunknak ki-
fejtette: „Birtalan Ákos kiváló
szakember, nagyon hasznos és
képzett képviselõ volt, aki általá-
nos elismerésnek örvendett, a
parlamentben még ellenfelei is
adtak a szavára.”. Albert Álmos
háromszéki RMDSZ-es szenátor
lapunknak kifejtette: nagy veszte-
ségként élte meg Birtalan Ákos
nyolc évvel ezelõtti tragédiáját, és
mostani halálát is. „Birtalan
Ákos hatalmas munkabírású, vér-
beli politikus volt, aki szakmaisá-
gával elérte, hogy õ lett az
RMDSZ elsõ minisztereinek
egyike. Hiánya hatalmas veszte-
ség” – mondta Albert Álmos. 

Birtalan Ákos Sepsiszentgyör-
gyön élt, nõs volt, két gyermeket
nevelt. Lapunk úgy tudja, temeté-
se Kolozsváron lesz. 

Elhunyt Birtalan Ákos
Cs. P. T.

Elutasította tegnap a Verespa-
takra aranybányát tervezõ

Roºia Montanã Gold Corpora-
tion (RMGC) azokat a vádakat,
miszerint a román–kanadai cég
anyagilag támogatta egyes hazai
politikai pártok választási kampá-
nyait. Közleményében az RMGC
emlékezetet arra, hogy a fõrészvé-
nyes Gabriel Resources vállalatot
a torontói tõzsdén is jegyzik, így
igen szigorú, a korrupció lehetõ-
ségét kiszûrõ követelményeknek
kell megfelelnie. „Ezért az
RMGC és a romániai politikai
pártok vagy jelöltek között sem-
miféle anyagi kapcsolat nincs, és
semmilyen formájú együttmûkö-
dési szerzõdés nem született” –
hangsúlyozta közleményében a
román–kanadai cég. Az RMGC
azért tette közzé állásfoglalását

ebben a kérdésben, mert az elmúlt
napokban az ország vezetõ politi-
kusai azzal gyanúsítgatták egy-
mást, hogy pénzt fogadtak el a vá-
lasztási kampányaikban a kana-
daiaktól. A vádaskodást Victor
Ponta, az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke kezd-
te, aki kijelentette: Traian Bãsescu
államfõ „a szponzorait védi”,
amikor a bánya megnyitását szor-
galmazza. Az ország elnöke hétfõ
este a köztelevízióban tagadta,
hogy pénzt kapott volna az
RMGC-tõl, majd arra szólította
fel Victor Pontát, „nézzen jobban
utána”, ki támogatta korábban
Mircea Geoanã, a PSD államfõje-
löltje választási kampányát.

Mint ismert, a verespataki beru-
házás ellenzõ civil szervezetek is
többször gyanúsították a politiku-
sokat azzal, hogy az RMGC meg-
vásárolta õket. 

„Kezeit mossa” az RMGC

Kelemen bírálta Ecksteint Verespatak-ügyben
Elmarasztalta tegnap Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter
Eckstein-Kovács Pétert, az államfõ kisebbségügyi tanácsadóját,
amiért korábban aláírta azt a petíciót, amelyben több magyar civil
szervezet a tárcavezetõ lemondását kérte. Mint ismert,  a szerveze-
tek azért szólították fel távozásra Kelement, mert szerintük a min-
iszter aláírta a verespataki Kirnyik-hegység régészeti mentesítési bi-
zonylatát. „Nem tudom, Eckstein milyen minõségében írta alá ezt
a tiltakozó levelet: tanácsadói, RMDSZ-es vagy jogász minõségé-
ben? Mert ha utóbbi, akkor tudhatná, hogy én nem írtam alá sem-
mit. Verespatak ügyében nem egy miniszter, hanem a kormány
dönt” – mondta újságírói kérdésre válaszolva Kelemen Hunor.

A többségi választási rendszer bevezetése megnegyedelné az RMDSZ parlamenti képviselõinek számát Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

A hétvégi, Máramaros és
Neamþ megyei idõközi

választások – bár a Neamþ és
Máramaros megyei részleges
elõrehozott választásokat a
két fõ vetélytárs, a kormá-
nyon lévõ Demokrata Libe-
rális Párt és az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség a
jövõ évi helyhatósági és par-
lamenti választások elõtti
amolyan erõpróbának tekin-
tette, az 1:1 arányú döntetlen
korántsem a reális erõviszo-
nyokat tükrözte, inkább is-
mételten bebizonyította a he-
lyi kiskirályok – területi párt-
elnökök, megyei tanácselnö-
kök, polgármesterek, vagy
akár prefektusok – meghatá-
rozó szerepét pártjaik szem-
pontjából.

Népszerûbb 
az ellenzék

Felmérések azt mutatják,
hogy például a fõbb pártok

színeit képviselõ megyei ta-
nácselnökök – legyenek akár
kormánypártiak, akár ellen-
zékiek – szinte biztosra me-
hetnek a helyhatósági válasz-
tásokon. Érdekes módon el-
sõsorban az ellenzéki Szociál-
demokrata Pártra érvényes ez
a megállapítás, amelynek
„helyi potentátjai” közül töb-
ben is akár a voksok 75 száza-
lékát is megszerezhetnék.

A szociáldemokraták fõtit-
kára, egyben a Teleorman
Megyei Tanács elnöke, Liviu
Dragnea népszerûségi muta-
tója – igaz, a tömörülés által
végzett felmérésnek megfele-
lõen – 75–80 százalék között
változik. Ebben nyilván nem
kis szerepe van annak is,
hogy rövid ideig ugyan, a bel-
ügyi tárcavezetõ tisztségét is
ellátta. Pártbeli kollégája,
Marian Opriºan Vrancea me-
gyében 76 százalékra számít-
hatna, a rekordot azonban
Ion Prioteasa, a Dolj Megyei
Tanács elnöke tartja 81 szá-
zalékkal.

A nemzeti liberálisok ennél
gyengébb, ám még mindig
irigylésre méltó eredményeket
érhetnének el. Legnagyobb
népszerûségnek örvendõ „he-
lyi kiskirályuk”, Aristotel
Cãncescu Brassó megyei ta-
nácselnök a voksok valamivel
kevesebb, mint 60 százalékát
szerezhetné meg – nagyjából
ugyanannyit, mint a fõ kor-
mánypárt színeiben Krassó-
Szörény megyei tanácselnök-
ké megválasztott Sorin
Frunzãverde, korábbi honvé-
delmi miniszter. A Dâmbo-
viþa megyei narancsvörös ta-
nács elnöke, Florin Popescu
kevéssel 50 százalék fölötti
eredményt érhetne el, míg a
Suceava Megyei Tanács élén
álló Gheorghe Flutur – a de-
mokrata liberálisok elsõ alel-
nöke – kénytelen lenne beérni
a szavatok 37 százalékával.

A nagy osztozkodás

Victor Ponta, a szociálde-
mokraták elnöke elégedett-

nek mutatkozik a tömörülése
által megrendelt felmérések
eredményeivel, annak ellené-
re, hogy a hétvégi, Neamþ és
Máramaros megyei idõközi
választások sok mindenben
nem igazolták az Avangarde
és az InfoPolitic Politikai Ta-
nulmányi Központ közvéle-
mény-kutatásának eredmé-
nyeit. Ebben az is közrejátsz-
hat, hogy mindkét szervezet
a Szociáldemokrata Párt
holdudvarába tartozik, így
minden érdeke megvolt ab-
ban, hogy a megrendelõk
szája íze szerint alakítsa a fel-
mérés eredményeit.

Hasonló közvélemény-ku-
tatást rendeltek meg egyéb-
ként a nemzeti liberálisok is;
a felmérések igen fontosak,
hiszen – a Szociál-Liberális
Szövetség két meghatározó
tagpártjának megállapodása
szerint – ezek alapján nevesí-
tik meg a koalíció jelöltjeit a
megyei tanácsok elnöki, va-
lamint a megyeszékhelyek
polgármesteri tisztségeire.
Amint már megírtuk, a szo-
ciáldemokraták és a nemzeti
liberálisok által aláírt pro-
tokollum értelmében a jelölé-
sek paritásos alapon történ-
nek: a szociáldemokraták és
a nemzeti liberálisok színei-
ben 21, illetve 20 megyei ta-

nács elnöki székét pályázhat-
ják meg a két tömörülés köz-
vélemény-kutatásokban leg-
jobb eredményt elért politi-
kusai.

A helyzet változatlan?

Felmerül a kérdés: minek
tulajdonítható a helyi kiski-
rályok „mindenhatósága”?
Nos, erejük titka ugyanaz,
mint a kommunista diktatú-
ra idejében a kommunista
párt megyei elsõ titkáraié:
míg a központi hatalom tá-
volibb és elvontabb fogalom
a megyék lakossága számá-
ra, addig a hatalom területi
megbízottai közvetlen hatás-
sal vannak mindennapjaik-
ra. Õtõlük függenek például
a különféle helyi vállalkozá-
sokhoz szükséges engedé-
lyek, õk döntenek a területi
intézmények mûködését,
anyagi támogatását érintõ
kérdésekben, emellett pedig
õket szolgálják elsõsorban a
helyi érdekszférák, a maffia,
a szervezett bûnözés helyi
képviselõi. A helyi kiskirá-
lyok így rövid idõ alatt olyan
hatalomra tesznek szert,
hogy – amint a demokrata
liberálisok, de a korábban
hatalmon levõ többi párt
gyakorlata is bizonyítja –

akár a központi hatalommal
is büntetlenül dacolhatnak,
adott esetben pártjuk köz-
ponti vezetõségének összeté-
telét is döntõ módon befo-
lyásolhatják.

Így nagy hiba lenne a hét-
végi idõközi választások
eredményeibõl messzeme-
nõbb következtetést levonni a
két fõ vetélytárs közötti erõvi-
szonyról. A jövõ évi választá-
sok sorsát ugyanis – akárcsak
eddig – nem a pártok (nem
létezõ vagy felületes, egymás-
tól „inspirálódó) programjai,
a rengeteg szószegés utáni
újabb beteljesíthetetlen ígére-
tei, hanem olyan hétpróbás
kiskirályai döntik majd el,
mint a demokrata liberális
Gheorghe ªtefan, Gheorghe
Falcã, Gheorghe Flutur vagy
– a másik oldalon – Radu
Mazãre, Liviu Dragnea, Ma-
rian Opriºan és társaik.

Ami pedig egyben – saj-
nálatos – garancia arra is,
hogy 2012 sem hozza meg a
hazai politikai osztály oly
régen várt, és egyébként
minden hatalom által meg-
ígért, de egyetlen hatalom
által sem véghezvitt megúj-
hodását. Félõ tehát, hogy jö-
võre ismét elmondhatjuk:
Romániában a helyzet válto-
zatlan. 
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Kiskirályok nagy hatalma

MTI/ÚMSZ

Magyarország 1955-ös
ENSZ-csatlakozása óta

összesen kétszer volt a Biz-
tonsági Tanács (BT) tagja, az
1992–93-as idõszak elõtt
1968–1969-ben. Románia
kétszer több alkalommal,
1962-ben, 1976–1977, 1991–
1991 és 2004–2005 között
tölthette be ezt a tisztséget.

A mechanizmus

A BT-tagság elnyeréséhez
e két alkalommal Budapest
nem folytatott lobbitevé-
kenységet, mert a kelet-euró-
pai régió tagjai közmegegye-
zéssel, rotációs alapon töltöt-
ték be a csoport számára ren-
delkezésre álló, nem állandó
tagsági helyet. Ez a gyakorlat
a Szovjetunió szétesése után,
a jelentõsen megnövekedett
csoportlétszám következté-
ben megszûnt. A mostani
szavazás elõtt azonban Ma-
gyarország már kiterjedt
nemzetközi kampányt folyta-
tott, illetve folytat. Az ENSZ-
közgyûlésben – ahol mind a
193 ENSZ-tagállam szavaza-

tának azonos a súlya – a  BT-
tagság elsõ körben való el-
nyeréséhez a jelen levõ és
szavazó tagállamok voksai-
nak minimum kétharma-
dára, vagyis az összes ENSZ-
tagállam jelenléte esetén leg-
alább 129 szavazatra van
szükség.

A 15 tagú BT 10 nem ál-
landó tagsági helyét az
egyenlõ földrajzi megosztás
elve alapján osztják ki; az
õszi szavazáson öt ilyen BT-
helyrõl lesz döntés. A 23 tagú
kelet-európai csoportnak két
helye van a BT-ben: az egyik
a vétójoggal rendelkezõ, ál-
landó tag Oroszország. Ma-
gyarországon kívül a 2012–
13-as idõszakra eredetileg
Szlovénia, Azerbajdzsán és
Örményország pályázott a
nem állandó BT-tagsági hely-
re a kelet-európai csoportból.
Örményország a nyáron
visszavonta pályázatát.

ENSZ-szel is foglalkozó
diplomaták szerint meglepe-
tés lenne, ha Azerbajdzsán
megelõzné a két közép-euró-
pai országot, és Szlovénia
esélyeit némiképp csökkenti,
hogy 1998–99-ben volt BT-

tag. A szavazás eredményét
viszont nagyon nehéz elõre
jelezni. Míg a nyugati álla-
mok esetében ki lehet számí-
tani, hogy otthoni kormány-
zati döntés alapján miképpen
voksolnak, addig sok ország
lényegében ENSZ-nagyköve-
tére bízza a döntést, így an-
nak is jelentõsége van, hogy
milyen viszonyt sikerül kiépí-
teni ezen országok New
York-i diplomatáival.

Tekintélynövelõ 
megtiszteltetés

A Magyar Külügyminisz-
térium álláspontja szerint a
BT-tagság jelentõsen növeli
egy adott ország nemzetközi
tekintélyét, ennek jelentõs
gazdasági-politikai hozadé-
kai is vannak. Az 1992–93-as
BT-tagság például lehetõsé-
get adott Magyarországnak

arra, hogy részt vegyen a dél-
szláv háború utáni rendezési
folyamatban. A tárca arra tö-
rekszik, hogy az õszi válasz-
tásokig minél több országot
nyerjen meg a magyar pályá-
zat támogatásának, ennek ér-
dekében a kampány idõsza-
kában fokozott erõfeszítése-
ket tesz Magyarország érté-
keinek, kultúrájának, nem-
zeti kincseinek bemutatásá-
ra, politikai törekvéseinek
megismertetésére. Ebben a
munkában a külügyminisz-
tériumon kívül részt vesznek
a magyar ENSZ-képvisele-
tek – köztük kiemelten a
New York-i ENSZ-nagykö-
vetség – és a szakminisztéri-
umok is. A magas szintû lob-
bizásban fontos szerepe van
a köztársasági elnöknek és a
miniszterelnöknek is: talál-
kozóikon bemutatják a ma-
gyar BT-tagsági törekvést, és

kérik partnereik támogatá-
sát. A külügyminisztérium
felkérte Habsburg György
utazó nagykövetet BT-kü-
lönmegbízotti feladatok ellá-
tására. A tárca hangsúlyozta,
hogy a BT-kampányban ki-
emelt szerepe van a kétolda-
lú kapcsolatok ápolásának és
a Magyarország iránti szim-
pátiakeltésnek. A külügymi-
nisztérium értékelése szerint
mindhárom jelöltországnak
esélye van a BT-tagságra,
Szlovénia és Azerbajdzsán is
erõs kampányt folytat. A tár-
ca úgy számol, hogy az elsõ
választási fordulóban nem
fog eldõlni a kelet-európai
csoport helyének sorsa, és az
elsõdleges cél, hogy Magyar-
ország bekerüljön a válasz-
tás második fordulójába. A
budapesti diplomácia szerint
Magyarország támogatottsá-
ga jelentõs.

Magyar lobbi

A magyar diplomácia a
BT-tagság elnyeréséért kü-
lönbözõ, hagyományosnak
mondható eszközökkel lob-
bizik: jegyzékekkel, kam-
pánykiadványokkal, BT-
lobbi-honlappal és kölcsönös
támogatási megállapodá-
sokkal. Többszintû partner-
találkozókat tartanak a mul-
tilaterális diplomácia fóru-
main éppúgy, mint bilaterá-
lis csatornákon. Az ENSZ-
közgyûlés szeptemberi ma-
gas szintû szakaszán
Schmitt Pál köztársasági el-
nök, Martonyi János kül-
ügyminiszter és Szócska
Miklós egészségügyért fele-
lõs államtitkár vesz részt; a
delegáció a plenáris üléseken
történõ részvétel mellett sok
bilaterális találkozót bonyo-
lít le, amelyek napirendjén a
magyar BT-jelölés is szerepel
majd. A külügyminisztérium
tájékoztatása szerint a ma-
gyar „BT-profil” fõbb elemei
között szerepel a politikai,
demokratizálódási tapaszta-
latok, illetve a piacgazdaság-
ba való átmenet tapasztalatai-
nak átadása, valamint a híd-
építõ szerep, mivel Magyar-
ország tapasztalatokat szer-
zett az együttmûködésben
mind a szocialista típusú, il-
letve kötõdésû, mind a nyu-
gati értékrendszerû orszá-
gokkal. A kormány a BT-
tagsági kampányhoz is kap-
csolódva nyit az Európán
túli, távoli térségek, például
a szubszaharai, a karibi és a
csendes-óceáni régió orszá-
gai felé. 

Magyarország ismét BT-tag lehet
Magyarország húsz év után ismét az
ENSZ Biztonsági tanácsának nem ál-
landó tagja lehet; a világszervezet 193
tagállama októberben titkos szavazá-
son dönti el, hogy az úgynevezett ke-
let-európai választási csoportból Ma-
gyarország, Szlovénia vagy Azerbaj-
dzsán vehet majd részt a testület
munkájában 2012–13-ban.

Politikai elemzõk csaknem egybehangzó véleménye szerint
a jövõ évi választások sorsát – akárcsak egyébként eddig –
nem a pártok (nem létezõ vagy felületes, egymástól „inspirá-
lódó”) programjai, a rengeteg szószegés utáni újabb betelje-
síthetetlen ígéretei, hanem kiskirályai döntik majd el.

Majdnem telt ház az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Itt kellene dönteni a világ legfontosabb kérdéseirõl



Nagyszebent a parkok városának is neve-
zik. Errõl jelent meg nemrégiben egy ro-
mán-német nyelvû képes album, amelynek
Petõfi parki része e sorok írójának sugalla-
tára íródott. 
Az albumot lapozgatva, a napokban úgy
döntöttem, meglátogatom a város néhány
parkját. S mivel a Teréziánum városrész,
ahol lakom, messze van Nagyszeben par-
kosított részeitõl, az autóbuszmegálló felé
indultam. Az utcasarkon, néhány méterre
a kocsmától, három serdülõkorú leány fal-
hoz támaszkodva ült a földön, iskolatáská-
juk mellettük hevert. Hanyag gesztussal
sorra szívtak egyetlen cigarettát, csak sej-
tettem, hogy mit tartalmazhat a füstje. Né-
hány lépéssel arrébb egy fiú meg egy lány,

szorosan átölelve egymást, ön-
feledten csókolózott a járda
szélén állva. Aztán a fiú fe-
nekétõl fogva felemelte a
lányt, aki lábaival átölelte
partnerét. 

Sietnem kellett, hogy elér-
jem a távolról már feltû-
nõ buszt. Meggyorsítot-
tam lépteimet, s ekkor ve-

lem szemben feltûnt

egy férfi és egy nõ. Amikor tõlem néhány
lépésnyire értek, az „úriember” befogta
egyik orrlyukát, s nagyot fújt a másikkal.
Ha nem ugrom félre, tartalmával eltalálja a
cipõmet. Amikor utánanéztem, éppen a
nadrágjába törölte a kezét. 
Szinte egyszerre érkeztünk a megállóba –
én és a busz. Még néhány
lépést kellett csak tennem,
hogy felszálljak, amikor a
vezetõ az orrom elõtt be-
csukta az ajtót. Meglepõd-
ve torpantam meg, amikor
észrevettem a sofõr csú-
fondáros arkifejezését: jól
kitolt velem.
A következõ autóbuszra sokat kellett volna
várnom, ez viszont, a városnegyedet meg-
kerülve, egy másik utcán aránylag hamar
visszatért. Megszaporáztam lépteimet,
hogy elérjem. Többen vártak rá, így felju-
tottam én is, és alig álltam meg, hogy be ne
szóljak a vezetõfülkébe. 
A buszban elég sokan voltak. Egy olyan
helyre furakodtam, ahol két-két szék volt
egymással szemben, egy pedig szabad volt.
Leültem, velem szemben két nyugdíjaskorú
nõ ült, mellettem  pedig egy 17-18 éve kö-

rüli lány. Csinosan kifestve, lakkozott kör-
mû ujjain néhány hamisarany gyûrû. A kö-
vetkezõ megállónál sokan leszálltak, de he-
lyükbe kerültek mások, köztük egy botjára
támaszkodó, idõsebb, bicegõ férfi. Éppen a
mi székeink mellé áll, de helye nincs. Né-
zem a bakfist: hátha átadja helyét a nálam

nem sokkal idõsebb em-
bernek, de meg sem moc-
can. Felállok, átadom én a
helyemet a láthatóan nehe-
zen mozgó úrnak. A lány
ránk néz, de egy arcizma
sem rándul, nemhogy elpi-
rulna. 
A következõ megállónál

leszállok. Elhaladok a színház elõtti
szökõkutas, virágillatos park mellett, a sé-
tatérre igyekszem. Leülök egy padra, gyö-
nyörködöm a virágokban. Egyszer csak,
valamivel távolabb, egy tizenéves gyermek-
csoport hangoskodására leszek figyelmes.
Egyikük a fáról tördeli a csodálatosan szép
vadgesztenye-virágú ágakat. Egy madárfé-
szek is lehull a földre, a tojások porrá men-
nek. Az anyamadár bizonyára akkor repült
el, amikor a fészekrabló a fára mászott. 
Ekkor közeledik egy sétabotos öregúr. Köz-

ben a fáról lemászik a fiú, az úr dorgáló
szavakkal utasítja rendre a garázdálkodó
kamaszokat, akikrõl úgy peregnek le a sza-
vak, mint a vízcseppek. Sõt, a szemtelen
feleselés egyre élesebb lesz, láthatólag nem
képesek felfogni, mi rosszat tettek. Az
öregúr szavai hiábavalónak látszanak, a
jónéhány perce tartó szóváltásra lassan em-
bergyûrû veszi körül a társaságot. 
Egyszer csak a kamaszvezér felragad egy
követ, és támadólag egy lépést tesz elõre.
Tragikussá válhatott volna helyzet, ha ab-
ban a pillanatban nem lép elõ egy jól meg-
termett férfi, aki megragadja a fiú trottyát,
és jó magasra felemeli. A kõ kiesik a kezé-
bõl, de a tagbaszakadt férfi felszólítására
sem hajlandó bocsánatot kérni. Ha nem,
akkor innen a magasból menten elereszte-
lek, mondja határozottan az „erõmûvész”.
Erre végül elrebegi a kis lurkó a bocsánat-
kérést, majd amikor földet ér, hátára csapja
iskolatáskáját és elinal – társai azóta már
rég elszeleltek. 
Nagyon hiányzik a szoba sarkából a suho-
gó nádpálca s a tanító bácsi jól megérde-
melt nyaklevese. Mert a fát is metszeni
kell, hogy egészséges gyümölcsöt terem-
jen.

Külsõ megjelenésében a kis közepestõl a magas termetûig mindenfajta
ember megtalálható Árpád népében. Általában valamennyiükre jellem-
zõ volt a rövid, kerek fejalkat. A férfiak borotválták koponyájukat,
gyakori volt a szakáll. A szem- és hajszínt illetõleg a sorozatunk koráb-
bi írásában már idézett népdalunk a jellemzõ: „se nem szõke, se nem
barna az igazi magyar fajta.”
Árpád magyarjainak embertani megjelenése különbözött az itt talált
avar kori népességtõl, mert benne a törökös jelleg (turanid, pamíri és
elõ-ázsiai fajtajelleg) uralkodott; az ugoros magyarokhoz kapcsolható
réteg (europoszibirid, kelet-balti és lappoid) még egyötödét sem alkotta
a honfoglalóknak. A törökös jelleg általában a vezetõ rétegre, míg a
többi inkább köznépünkre volt jellemzõ. Lipták Pál kutatásaiból tud-
juk, hogy „A középréteg embertani képe a vezetõ rétegétõl határozot-
tan eltér”. Az embertan kutatója állítja, hogy Árpád magyarjainak ve-
zetõ rétegén határozottan az ázsiai fajtajellegek uralkodnak (turanid és
urali rassz), míg a harcosok inkább mediterrán, nordoid és pamíri je-
gyekkel jellemezhetõk. Vagyis a honfoglalók népe kevert volt, több faj-
ta nemzetiség élt egymás mellett vagy egymással már vegyülten. Árpád
magyarjainak vezetõ rétege az Ural, a Szaján és Pamír emberanyagát
hozta a Kárpát-medencébe, de kisázsiai és balti elemekkel keverten.
Kevésbé ivódott be köztudatunkba, hogy Árpád magyarjainak nem-
csak a megjelenése volt erõsen törökös jellegû, hanem – egyebek közt
– temetkezési szokásai is. 

Juhani Nagy János: Milyen volt Árpád népe 
(A Honfoglalás elõtt és után címû munkában)

Parkok és lurkók városa
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Van egy makacs hit bennünk: most átmenetileg
kicsit kibillent a világ, de elõbb-utóbb minden
visszatér a rendes kerékvágásba. Néha jobbat vá-
runk, általában megelégednénk azzal, ha az a ke-
vésbé rossz folytatódna, amihez már hozzá-
edzõdtünk. Idõérzékünk pillanatnyi zavarnak ér-
zi ezt a jelenlegi káoszt, csak túl kell élni, aztán
jönnek megint az unalmas hétköznapok.
Hogy mióta is van ez a köztes állapot? Hát, bele-
gondolva, idestova legalább húsz éve. És kifénye-
sednek a diktatúra egyforma, szürke, monoton
sivárságai. Akkor voltak termelõszövetkezetek,
üzemi étkezdék, és lakást kapott a melós, ha ki-
várta a sorát. Megbecsülték a fizikai munkát, és,
ha a nyomor szintjén is, de egyenlõk voltunk. Az
a rendszer elvesztette a fegyverkezési meg a gaz-
dasági versenyt, s ettõl az összes szocialista kísér-
let a történelem lomtárába került.
Most világválság van. Szárnyal a svájci frank, a
japán jen meg az arany ára, hitelekbõl föléltük
már az unokáink jövõjét is – és marad Svejk, a
derék katona bölcsessége: valahogy csak lesz,
úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna.
Államok állnak a csõd szélén, bankok ingadoz-
nak, mi lesz, ha itt mindenki fizetésképtelenné
válik? Átélt már világválságot ez a glóbusz, ak-
kor mozdonyokat fûtöttek kávéval, meg a tenger-
be öntötték a felesleges gabonát. De nem tanul-
tuk meg a válságkezelést, ami azóta egyetemi
tantárgy lett.
Rousseau két és fél évszázaddal ezelõtt ráérzett a
globalizáció hátulütõire, írja, csak emlékezetbõl
tudom idézni, a jég elveri Ceylon teatermését, s a
hír hallatán öngyilkos lesz egy párizsi kereskedõ.
Valamilyen nagy harcok zajlanak a világban,
pusztítóbbak, mint a második világháború, csak
éppen nem bombázókkal és rakétákkal vívják,
hanem értékpapírokkal, részvényekkel és pénz-
zel. Vallások, trösztök, tõzsdék, valuták vívják a
küzdelmet, s mi csak sejtjük (érezzük), hogy ép-
pen leárazták azt az országot, amelyben élünk,
lenullázták azt az iparkodást, amivel eddig össze
próbáltunk rakni valamit.
Megtanultuk a darwinizmus alapigazságát: harc
folyik a túlélésért. Amikor beszûkülnek a forrá-
sok, akkor a lét a tét. És valaki gyõztesen kerül
ki a folyamat végén. A legerõsebb, a legintelli-
gensebb, a legnagyobb nyomást elbíró? Nem. Az,

aki a legjobban alkalmazkodik a
megváltozott körülményekhez.
Még akár mi is lehetünk azok,
akik a több évszázados elnyomá-

sok idején tanultuk meg, hogy
nem tart minden örökké, három-
száz év alatt sem lettünk török-
ké, meg: a lehajtott fejet nem
csapja le a kard...
A reményhal meg utoljára.

Lap-top
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Elhaladok a színház 
elõtti szökõkutas, 
virágillatos park mellett,
a sétatérre igyekszem.
Leülök egy padra, gyö-
nyörködöm a virágokban.

Kalmár Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Bármi, amit birtokolni érdemes, azt megosz-
tani is érdemes.” Sri Chinmoy

Alkotói válság

Ázsiai jelleg

A reményhal
A nap címe. A PDL a színét változtatja,
rossz természetét nem, Jurnalul naþional

Magyarázat. Bizony, ha hiszik, ha nem, a
narancssárga divat lealkonyulóban van. És
nem máshol (gondoljunk szegény Julija
Timisenkóra), hanem a fõ román kor-
mánypártban is, amely veszett iramban újít
minden téren (még megérjük, hogy Emil
Boc halálmegvetõ gesztussal ellenkezõ
irányba fésüli a haját, mint eddig). Szóval
a friss neamþi képviselõ kifejtette, hogy a
zöld aktívabb és lekenyerezõbb, mint a na-
rancs, ezután jó lenne, ha a párt is zölden
kampányolna. Bevalljuk, ebben a zöldben
szerintünk is van valami meggyõzõ.

Újabb lufi. Emil Boc – a Cotidianul szerint
(is) – kijelentette, hogy „elméletileg lehet-
séges” a helyhatósági és a parlamenti vá-
lasztások összevonása, pontosabban egy-
idejû megtartása 2012-ben. Elég furcsa,
még akkor is, ha a minielnök szerint a kér-
dést a kormánykoalícióban is megtárgyal-
ják. Az ugyanis nem valószínû, hogy a
kormányzat a parlamenti választások elõ-
rehozását (gyakorlatilag soron kívüli vá-
lasztásokat) akarna; az a csel pedig, hogy
ily módon halasszák a helyhatósági válasz-
tások megtartását, nem fog menni. Nem
azért, mert törvénytelen (ez ritkán akadály
a PDL számára), hanem mert az ellenzék
sikerrel megóvhatná. De ugyebár ismét
van mirõl beszélni az ubiszezonban.
Ugyanarról a jelenségrõl van szó, amely-
nek során az államfõ teljesen össze-vissza
beszéli, elönti véleményével a közmédiát,
a sajtó meg csámcsogva lenyeli.

A halál busszal jár. Mardalénak a
Caþavencii-ban van egy sorozata a Nagy
Kaszással: a Halál kiszemelt áldozataival
beszélget, hol azok szólnak hozzája, hol õ
mond nekik valamit. Az élclap tegnapi
számában a kiszemelt azt mondja a Kérlel-
hetetlen Végrehajtónak: „– Érzek itt vala-
mi bûzt... Mondd, te izzadsz, vagy pedig
busszal jöttél?” Véleményünk szerint a Ha-
lálnak bedöglött a mosógépe. 

A nap álhíre. Egyik politikus barátunk ki-
jelentette, nem szeretné, hogy a világvége
munka közben érje, és mivel nem lehet
tudni, mikor köszönt be, õ állandó készen-
létben áll.

Krebsz János



Hírösszefoglaló

Ötévi szünet után jövõ
évben visszatér Romá-

niába a Neckermann utazá-
si iroda, a brit Thomas
Cook csoport német leány-
vállalata – jelentette be teg-
nap Elena Udrea. A régió-
fejlesztési és turisztikai mi-
niszter szerint a világ egyik
legnagyobb utaztatója azu-
tán döntött úgy, hogy a ro-
mániai körutazásokat és a
tengerpartot újra felveszi
ajánlatai közé, hogy a né-
met turisták körében meg-
növekedett az érdeklõdés az
ország iránt. „A természeti

látnivalóknak, a kultúrának
és a vonzó áraknak köszön-
hetõen Románia egyre érde-
kesebbé válik a német pia-
con” – fogalmazott a tárca-
vezetõ. Mint ismeretes más
piacvezetõ utazási társasá-
gok, mint a TUI, a Rewe
Touristik és az FTI kataló-
gusában már szerepelnek a
hazai turisztikai ajánlatok –
igaz, ezek is pár éves szünet
után tértek vissza. A
Thomas Cook 2006-ban
azért fordított hátat Romá-
niának, mert elégedetlen
volt a tengerparti hotelek
áraival és a szolgáltatások
minõségével. 

Hírösszefoglaló

Leminõsítette Japán de-
vizában és hazai valutá-

ban kibocsátott kormány-
kötvényeit a Moody's Inves-
tors Service a hatalmas költ-
ségvetési hiányra és az or-
szág növekvõ eladósodására
hivatkozva. A nemzetközi
hitelminõsítõ egy fokozattal
Aa3-as szintre csökkentette
Japán eddigi Aa2 szintû be-
sorolását stabil kilátással.
Az Aa3 szint már három fo-
kozattal rosszabb a legjobb
adósoknak kijáró „Aaa” be-
sorolásnál. 

A hitelminõsítõ nyugtala-
nítónak nevezte azt is, hogy
Japánban gyakran váltják

egymást a kormányok, s az
emiatt kialakuló belpolitikai
instabilitás megnehezíti a
hosszú távú döntések elfo-
gadását.  A Moody's már
májusban figyelmeztette Ja-
pánt. A befektetési ház sze-
rint a természeti csapás gaz-
dasági és államháztartási
költségei a kezdetben várt-
nál sokkal magasabbak, és
ezek felnagyítják a globális
pénzügyi válság hatásait,
pedig Japán egyébként sem
lábalt még ki teljesen a vál-
ságból. 

Az 1990-es évek eleje óta
Japánban akkora kormány-
adósság halmozódott fel,
amely messze meghaladja
bármely más fejlett nagy

ipari országét: a GDP-ará-
nyos adósságráta a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) szá-
mítási módszerei alapján
226 százalékos, a kormány-
zati eljárás szerint pedig 174
százalékos.

A leminõsítés nem oko-
zott pánikot sem a nemzet-
közi devizapiacon, sem a to-
kiói értéktõzsdén, tegnap a
jen árfolyama is stabil ma-
radt. Egyébként Japán ren-
delkezik a világ második
legnagyobb, több mint ezer-
milliárd dollárra tehetõ de-
vizatartalékával, amelybõl
most egy 100 milliárd dollá-
ros alapot különítenek el,
hogy a jen erõsödését pró-
bálják fékezni.  

Röviden

Baloga-Tamás Erika, 
Cseke Péter Tamás

Habár az idei rekordara-
tás erõsíti az ország hely-

zetét a világ gabonapiacain, a
hazai fogyasztók pénztárcá-
ját egyelõre nem kíméli külö-
nösebb mértékben. A 7,2
millió tonnát elérõ búzater-
més egy év alatt 26 százalék-
kal nõtt.

A világpiac diktál

Az Élelmiszeripari Szak-
szervezetek Szövetségének
elnöke „mesének” nevezte a
mezõgazdasági miniszter-
nek azon kijelentését, hogy a
rekordbúzatermés alacsony
kenyérárakhoz vezet. Dra-
goº Frumosu szerint a bõsé-
ges búzatermés Románia
esetében „nem föltétlenül”
vezet a gabona – s így a ke-
nyér – árának mérséklésé-
hez. „Elsõsorban azért nem,
mert a gabonapiacot kézben
tartó hazai üzletemberek a
búza világpiaci árához iga-
zítják áraikat” – magyarázta
az ÚMSZ-nek. Szerinte a ha-
zai kereskedõ, mielõtt bel-
földön adná el a gabonát,
megnézi, mekkora az ára az
árutõzsdéken. Ha ott maga-
sabb, mint amilyet belföldön
kaphat érte, akkor exportál.
Eszerint a búza ára a hazai
terméstõl függetlenül is csak
akkor csökken Romániában,

ha a világpiacon nagyobb a
kínálat, mint a kereslet a ke-
nyérgabona iránt. 

A pékek kivárnak

Ezt megerõsítették a pék-
ipar lapunknak nyilatkozó
képviselõi is. „Bár valóban
rekordtermésrõl lehet halla-
ni, jelen pillanatban még
nem változott a búza felvá-
sárlási ára, ami azt jelenti,
hogy egyelõre a pékipari ter-
mékek árai sem módosul-
nak” – nyilatkozta lapunk-
nak Balló Ágoston, a sütõ-
ipari termékeket elõállító
Harmopan Rt. beszerzési
osztályának vezetõje. Az
osztályvezetõ meglátása sze-

rint ez valószínûleg nem is
fog változni az elkövetkezõ
néhány hónapban, hisz a ta-
pasztalat azt mutatja: a ter-
melõk a jó, bõséges termés
ellenére is kivárnak az el-
adással, hisz a gabona ára ál-
talában december–február
hónapokban csúcsosodik,
akkor ugyanis legnagyobb a
kereslet. 

„Természetesen, ameny-
nyiben visszaesik a búza pia-
ci ára, a pékipari termékek is
olcsóbbak lesznek” – magya-
rázta a szakember, akitõl azt
is megtudtuk, hogy a Har-
mopan a hazai gabonát ré-
szesíti elõnyben, így Maros,
Kovászna és Hargita megyei
kistermelõktõl szerzi be alap-

anyagának jelentõs részét.
Felvetésünkre, hogy néhány
hazai pékipari vállalkozás
elõszeretettel szerzi be Ma-
gyarországról a sütéshez
szükséges alapanyagot, Balló
elmondta, a külföldi és a ha-
zai búza minõségében nincs
számottevõ eltérés. Szerinte
hasonló a helyzet a beszerzé-
si árral is: ha a szállítási költ-
ségeket is beszámítják, nincs
értelme az importnak. 

Közel-Kelet a tét

Az idei búzahozam növe-
kedése a világ egyik legjelen-
tõsebb gabonatermõ vidéké-
nek, a fekete-tengeri kijárattal
rendelkezõ országok vi-

szonylatában is a második
legnagyobbnak számít – a ré-
gióban csupán Oroszország-
ban volt jelentõsebb – 35 szá-
zalékos – a növekedés. Ro-
mánia tavaly nagyon kedve-
zõ helyzetbe jutott a búzaex-
portot illetõen azt követõen,
hogy a nagy szárazság és hõ-
ség miatt Moszkva leállította
a kivitelt – Oroszország mára
azonban ismét Bukarest leg-
nagyobb vetélytársává vált a
gabonapiacon. Ebben a ver-
senyben a legnagyobb tét a
Közel-Keletrõl és Afrikából
érkezõ megrendelések meg-
szerzése. 

Románia éves búzaszük-
séglete 4 millió tonna körül
mozog, eszerint az idei ter-
més közel fele exportra me-
het. Szakemberek szerint
azonban a nemzetközi gabo-
napiacokon a román búzát
„gyengécske, legfeljebb köze-
pes minõségûnek” ismerik,
így nem csak ár, de minõség
szempontjából sem veheti fel
a versenyt olyan országok ha-
sonló terményeivel, mint
Oroszország, Ukrajna vagy
Kazahsztán. Gabonater-
mesztõk a piac nagyarányú
és kiszámíthatatlan ingado-
zásaira panaszkodnak. A ha-
zai gazdák helyzetét súlyos-
bítja, hogy raktározási lehe-
tõségeik korlátozottak, így
legtöbben nem tudják kivárni
míg az árak kedvezõ magas-
ságokat érnek el. 

Online kötelezettség

A minisztériumoknak és ál-
lami vállalatoknak kötelessé-
gük lesz augusztus 31-ig sa-
ját honlapjaikon feltüntetni-
ük az utóbbi két év, illetve az
idei évben befejezendõ beru-
házásaikat, október elsejéig
pedig le kell szögezniük a
2012–2014-es periódusra vo-
natkozó, közpénzbõl finan-
szírozott befektetési prioritá-
saikat – jelentette be a tegna-
pi kormányülést követõen
Emil Boc miniszterelnök.

Növekvõ profitok

A tavalyi évben csupán négy
romániai vállalat nyeresége
haladta meg a százmillió
eurót – derült ki a Pénzügy-
minisztérium által közölt
adatokból, amelyet a Ziarul
Financiar idézett. Az ország
legjobban teljesítõ húsz cége
2010-ben 1,77 milliárd euró
nettó profitra tett szert,
amely 2,3 százalékkal na-
gyobb, mint egy évvel koráb-
ban. Akárcsak 2009-ben,
Románia legnyereségesebb
vállalatának az OMV
Petrom bizonyult, ezt követi
az Orange és a Romgaz. 

Illeték-szigor

Az elkövetkezõkben bûncse-
lekménynek is számíthat és
börtönnel is büntethetõ az,
akinél 40 liternél nagyobb
mennyiségû etilalkoholt
vagy 10 ezer szálnál több ci-
garettát találnak, illetve ha-
sonló mennyiség forgalma-
zásán érnek tetten anélkül,
hogy érvényes, értékesítésre
vagy raktározásra jogosító
okmányokkal rendelkezne –
derült ki a Pénzügyminiszté-
rium által javasolt határozat-
tervezetbõl, amelyet a
Mediafax idézett.

Döcögõ autópiac

Az év elsõ hét hónapjában
10,5 százalékkal esett vissza
Romániában a gépkocsi-
vásárlások száma az elõzõ
év hasonló idõszakához ké-
pest, ugyanakkor az ország-
ba szállított jármûvek száma
is 15 százalékkal csökkent.
Az adatokat közlõ Autó-
gyártók és Importõrök Szö-
vetségének képviselõi szerint
mindez a szûkös anyagiak, a
gépkocsipark felújítását cél-
zó programok nehézkességé-
nek és annak számlájára ír-
ható, hogy a vételár áfáját
nem lehet leírni adóból. 

Csõdöt hozhat a frank

A svájci frank erõsödése mi-
att 20–30 százalék esély van
arra, hogy Kelet-Európában
csõdre kerül sor az UBS
Wealth Management szak-
értõi szerint – írta a vg.hu.
Az alpesi deviza ereje mé-
lyítheti az eurózóna adós-
ságválságát is, mert csök-
kenhet a frankhitelesek tör-
lesztési képessége. A ma-
gyarországi háztartások 60
százalékának adóssága sváj-
ci frankban denominált,
amely a bruttó hazai termék
16 százalékával egyenlõ az
UBS szerint. 
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Japán bukta a Moody’s-tól

Új búza – régi kenyérár

ÚMSZ

Idén is sikeresnek bizo-
nyult a Környezetvédel-

mi és Erdészeti Minisztéri-
um magánszemélyeknek
szóló Zöld ház programja:
egy hónap alatt annyi pályá-
zatot tettek le, amennyit
2010-ben hat hónap alatt.
„Eddig 23 ezer pályázati
iratcsomó érkezett a Kör-
nyezetvédelmi Alaphoz, ér-
tékük meghaladja a 144 mil-
lió lejt” – nyilatkozta Bor-
bély László környezetvédel-
mi és erdészeti miniszter
kedden két, a Zöld ház
program keretében kivitele-

zett Dâmboviþa megyei be-
ruházás megtekintésekor.
Az eseményen részt vett
Emil Boc kormányfõ is. Ki-
szállásuk alkalmával a kor-
mányfõ és a miniszter egy
napkollektorral rendelkezõ
családi házat és egy napkol-
lektor-biomassza alapú
technológiát alkalmazó is-
kolát tekintettek meg.  

Borbély László a program
sikerét elsõsorban az egy-
szerû, közvetlen pályázási
eljárással magyarázza. „A
másodszor meghirdetett
program eredményeképp
körülbelül 40 ezer család
tud áttérni megújuló energi-

ák használatára, ezenkívül
sokat segít a közösségeknek,
iskoláknak és önkormány-
zatoknak az energiaköltsé-
gek csökkentésében, illetve
egy környezetkímélõbb élet-
vitelre való áttérésben” –
hangsúlyozta a tárcavezetõ. 

A közintézményeknek
meghirdetett Zöld ház prog-
ramra idén összesen 344
terv érkezett be. A Környe-
zetvédelmi Alap ebbõl 222
tervet szerzõdött le 194 mil-
lió lejt meghaladó értékben.
Az elkezdett beruházások
közül 106 esetében már be-
fejezõdtek a munkálatok –
emelte ki a miniszter. 

„Napfényes” zöld házak 

Visszatér a Neckermann

A TUI után a Neckermann is engedett román „honvágyának”

Az idei termés közel fele exportra mehetne, ha a termelõk árban és minõségben versenyképesek 
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Röviden

Baloga-Tamás Erika

„A jegy nem nyaktiló” –
vezette fel Daniel Fune-

riu oktatási miniszter a követ-
kezõ tanévre vonatkozó ja-
vaslatait, amelyek között el-
hangzott: szeptembertõl
egyénre szabott fejlesztési
terv szerint tanulhatnak a di-
ákok, a készségeiket és tudás-
szintjüket pedig már szep-
tember folyamán felmérik.
„Érthetõ a szülõk döbbenete,
hogy 8-9-es átlaggal tanuló
gyerekük az érettségin meg-
bukott. Be kell látni, hogy az
értékelés jelenlegi rendszere
nem mûködik, és radikálisan
változtatni kell ezen” –
mondta az oktatási tárca ve-
zetõje, amikor a megyei tan-
felügyelõk által benyújtott ja-
vaslatok alapján kidolgozott
új módszertant ismertette. A
tervek szerint diákonként, és
az osztályok tudásszintje sze-
rint változik majd, milyen
ütemben és milyen módszer-
rel haladhat a pedagógus.

Jó, de kidolgozatlan

„Ez egy szép álom” – rea-
gált lapunknak Székely Már-
ta Szatmár megyei pedagó-
gus. Szerinte a változásokhoz
éretlen a hazai iskolai rend-
szer. „Nincs ehhez elég idõ, a
pedagógusok túlterheltek, és
a szülõk sincsenek felkészül-
ve erre. A többség azt várja
el, hogy hajszoljuk a gyereket
minél jobb eredmények felé,
függetlenül attól, hogy a
készségei mit tesznek lehetõ-
vé” – mondta a tanárnõ.  

Jónak tartja viszont az
egyedi fejlesztési terv ötletét

Ferencz Salamon Alpár,
Hargita megye fõtanfel-
ügyelõje, de úgy véli, csak
akkor fog igazán hatéko-
nyan mûködni, ha pontos
módszertant dolgoznak ki a
tudásszint felmérésre, és az
erre alapozott fejlesztésre.
„Már csak azért is tetszik a
kezdeményezés, mert úgy
vélem: az úgynevezett diag-
nosztizáló tesztek sokat
megmutatnak arról, hogy
milyen szinten áll a tanuló,
honnan hová kell eljutnia,
illetve az is kimutatható,
hogy milyen módszer lenne
a leghatásosabb a felkészíté-
sére” –  magyarázta lapunk-
nak a fõtanfelügyelõ. Meg-
látása szerint a tanügymi-
niszter javaslatai nemcsak a
diákok érdekét szolgálnák,
hanem a pedagógusok mun-

kájában is egyfajta segítsé-
get, támpontot jelentenek.
„Egyszerû és átlátható tesz-
tet tartanék a legmegfele-
lõbbnek a tudásszint felmé-
résére, és mintateszt segítsé-
gével ellenõrizném azt, hogy
a félév során milyen ered-
ménnyel dolgoztam” – ma-
gyarázta Ferencz S. Alpár.
Megjegyezte, hogy az egye-
di fejlesztési terv ötlete nem
új keletû: a nyugati oktatás-
ban már évek óta használ-
ják. Kérdésünkre, van-e ka-
pacitás a hazai iskolákban a
személyre szabott oktatásra,
Ferencz S Alpár úgy fogal-
mazott: a felmérések már
most is a pedagógusok mun-
kaköréhez tartoznak, de a
motiváción múlik, milyen
mértékben hajtják végre a ja-
vaslatokat. Arról, hogy az

érvényben lévõ tantervvel ez
a rugalmas oktatási forma
hogyan egyeztethetõ össze,
az intézményvezetõ úgy nyi-
latkozott: ez csak a pontos
fejlesztési tervek ismereté-
ben meghatározható.

Többszereplõs játszma

A hazai alternatív oktatás-
ban már évek óta olyan mód-
szerekkel dolgoznak, amelye-
ket a tanügyminiszter a teljes
iskolai hálózatra kiterjeszte-
ne. Azok a szülõk, akik már
eddig is szöveges, értékelõ bi-
zonyítványt kaptak, elégedet-
tek az eredményekkel.
„Rendszeresen kézhez kap-
tuk azt az értékelést, amely-
ben a tanítónõ részletesen is-
mertette az eredményeket, az
elmaradásokat, így annak el-
lenére, hogy a gyerek nem
kapott minõsítést az iskolá-
ban, pontosan tudtuk, hol áll
a tudásszintje. Ez csak akkor
mûködik, ha a pedagógus és
a szülõ partnerei egymásnak,
szerintem nemcsak a taná-
rok, de a hozzátartozók fel-
készítésére is oda kellene fi-
gyelnie a minisztériumnak.
Itt már nem elég megkérdez-
ni a gyerektõl, hogy hányast
kapott az iskolában” – véle-
kedett Keresztes Éva, akinek
a kislánya a vásárhelyi step
by step osztályban tanult. 

Pótérettségi perrel

Mégis részt vehet a pótérettségin az a Hunyad megyei di-
ák, akit júniusban azért zártak ki a megmérettetésrõl,
mert mobiltelefont találtak nála. A készüléket ugyan nem
használta a maturandus, de mivel a szabályok tiltják a
bevitelét is a vizsgaközpontba, a fiatalt kizárták az idei
õszi és a jövõ nyári érettségirõl is. A döntést a diák bíró-
ságon támadta meg, keresetének elsõ fokon helyt adtak,
de a jogerõs döntésig szeptemberig várni kell. Ha a követ-
kezõ tárgyaláson mégis elmarasztaló ítélet születik, akkor
az õszi érettségi vizsga eredményét megsemmisítik, füg-
getlenül attól, hogy milyen jegyeket kap a végzõs. A na-
pokban zajló szóbeli vizsgákon történt visszaélésekrõl
egyelõre nem érkezett jelentés. Jövõ héten térfigyelõ ka-
merákkal ellátott termekben kezdõdik az írásbeli vizsga.

Idén szeptembertõl egyénre szabott fejlesztési terv szerint tanulhatnak a hazai diákok Fotó: archív

Maláriariasztás

Maláriafertõzéssel tért haza
Görögországból egy hazai
turista, az Egészségügyi Mi-
nisztérium arra figyelmezteti
a térségbe utazókat, járjanak
el körültekintõen és használ-
janak szúnyogriasztó szere-
ket. Az idén három maláriás
esetet regisztráltak ezen kí-
vül, két fiatal férfi Ecuádor-
ból, egy 65 éves nõ Gháná-
ból érkezett betegen. Az idõs
nõ a temesvári kórházban
életét vesztette.

Orvosi visszaélés

Vizsgálat indult a nagyvára-
di Orvosi és Gyógyszerészeti
Kar professzora és a helyi 2-
es számú nõgyógyászati kli-
nika osztályvezetõ fõorvosa,
Doru Crãiuþ ellen, mert
megfelelõ szakképesítés nél-
kül végzett laparoszkópiás
vizsgálatot. A beavatkozás-
ról, és annak lehetséges kö-
vetkezményeirõl nem tájé-
koztatta a pácienseit, az ed-
digi adatok szerint az utóbbi
három évben 41 ilyen mûtét
történt. Az ügyben a Román
Orvosi Kamara folytat vizs-
gálatot, több beteget ugyanis
újra kellett mûteni a szaksze-
rûtlen beavatkozás után.

Adós az ortodox egyház

Évek óta nem fizet adót a
nagyváradi ortodox püspök-
ség a helyi önkormányzat-
nak  azok után az ingatlanok
után, amelyeket több keres-
kedelmi egységnek is bérbe
ad. Az érvényben lévõ egy-
házügyi törvény szerint csak
akkor illeti adómentesség a
hazai egyházakat, ha a tulaj-
donukban lévõ ingatlanokat
egyházi célokra használják.
A nagyváradi püspökség
azonban bérbe adta az általa
nem használt ingatlanokat,
többek között bárok, kávé-
zók mûködnek ezekben a
bérleményekben. A szabály-
szegésre a helyi polgármeste-
ri hivatal által négy hónapja
elindított ellenõrzés során
derült fény. A tartozás meg-
haladja a 131 ezer lejt.

Tábor vesebeteg 
gyerekeknek

Harmincnégy, dialízisre szo-
ruló fiatal számára biztosít
megfelelõ körülményeket a
pihenésre egy szebeni tábor,
ahol augusztus 22. és szep-
tember 1. között látják ven-
dégül a résztvevõket. A tá-
bor ingyenes, az ide érkezõk
7 és 28 év közötti vesebete-
gek, többségük a betegség
miatt elõször vehet részt ott-
honától távoli kiránduláson.

Marad a hõség

A következõ napokban is 
35 fok körül lesz a nappali
csúcshõmérséklet: a kániku-
lát csak északnyugaton za-
varja meg rövidebb ideig
tartó felhõsödés. Tegnap az
ország több megyéjében hõ-
ségriasztás volt érvényben:
kánikulariadó volt Hunyad,
Temes, Bihar megyében is.
Éjszaka sem lehet jelentõs
lehûlésre számítani.

Kovács Zsolt

Túlméretezett a sepsi-
szentgyörgyi iskolaháló-

zat, és évrõl évre csökken a
diáklétszám, összegezte Ke-
resztély Irma Kovászna me-
gyei fõtanfelügyelõ a tanin-
tézmények átszervezésérõl
készített, tegnap nyilvános-
ságra hozott tanulmányt. A
sepsiszentgyörgyi városháza
tanácstermében a helyi ta-
nácstagok, pedagógusok,
szülõk és sajtó jelenlétében
ismertetett dokumentum sze-
rint Kovászna megyében
2002-höz viszonyítva 2013-ra
15 százalékkal, míg 2025-re
29 százalékkal csökken a 7 és
14 év közötti fiatalok száma.
Így 2025-ig 6500 diákkal lesz
kevesebb a városban, ami ki-
lenc közepes méretû iskola
megszûnését jelenti, mondta
Keresztély Irma, aki szerint
ezek az adatok is alátámaszt-
ják, hogy szükség van az ok-
tatási rendszer átszervezésé-
re. Sepsiszentgyögyön jelen-
leg 36 tanügyi egység mûkö-
dik 22 jogi személyiségbe tö-
mörülve, ezeket 15 központ-
ba vonnák össze. Az átszer-
vezés másik módja az lett
volna, ha a Váradi József is-
kola kivételével bezárnák az

összes lakónegyedi iskolát,
de ezzel állások szûntek vol-
na meg. Így ezt a lehetõséget
elvetették – emlékeztetett a
fõtanfelügyelõ, aki hozzá tet-
te, hogy az egészségügyi
posztlíceumot és a Gámán
János mezõgazdasági szakis-
kolát már összevonták a Pus-
kás Tivadar líceummal. A Pi-
nocchio, az Árvácska, a
Napsugár napközi otthono-
kat pedig összevonják a lakó-
negyedi iskolákkal. Az intéz-
kedéssorozat, amelyrõl a he-
lyieknek hosszabb ideje tudo-
mása van, felháborodást vál-
tott ki. Szülõk és pedagógu-
sok követelik, hogy ne von-
ják össze az intézményeket.
Tegnap a szülõk nevében
Vass Izabella szólalt fel a ta-
nulmány bemutatóján, és ki-
fogásolta, hogy óvodák elve-
szítik az épületek tulajdonjo-
gát, és intézményes függet-
lenségüket. Hozzátette: to-
vábbi kifogásaikat mai sajtó-
tájékoztatójukon mondják el.
Keresztély Irma az összevo-
nás kapcsán kifejtette: a gye-
rekek és szülõk szempontjá-
ból nem változik semmi, és
azért nem egyeztettek elõre a
szülõkkel, mert a döntés mi-
att a tanfelügyelõséget terheli
a felelõsség. 

Hírösszefoglaló

Lezárult az idei elsõ, bi-
cikliutak építésére kiírt

pályázat: a hazai önkor-
mányzatok 121 projektet
nyújtottak be a Környezet-
védelmi Alaphoz és a kerék-
pársávok építésére összesen
200 millió lejt igényeltek.
Egy nyomvonal építését a
városok esetében 2,5 millió,
a községek esetében pedig
1,5  lej körüli összeggel tá-
mogatja a kormány. A július
20-án elindított programot
akkor zárták le az illetéke-
sek, amikor az igénylések el-
érték az ilyen jellegû beruhá-
zásokra fordítható keret 400
százalékát. Az önkormány-
zatok a kerékpársáv építési
költségeinek 90 százalékát
pályázhatják meg, 10 száza-
léknyi önrészre van szükség
a programban való részvé-
telre. A legnagyobb határ
menti beruházás Nagyvárad
vonzáskörzetében történik,
ezt azonban a határ menti
együttmûködési programból
fedezik. A tervek szerint a
nyomvonal az E60-as nem-
zetközi út mentén halad
majd, hossza eléri a 35 kilo-
métert. A befektetés összér-

téke 6,3 millió euró, amely-
bõl Nagyvárad 1,35 millió
eurót biztosít. A bicikliút
Berettyóújfalu, Mezõpeterd,
Biharkeresztes, Ártánd, Bors,
Nagyvárad útvonalon halad
majd. Nagyváradon 9 kilo-
méternyi kerékpárutat nyer-
nek a biciklizõk. 

Biciklivel 
falun és városon

A Környezetvédelmi Alap-
nál pályázott például Szat-
már megye (többek között
Nagykároly városa, Fény,
Túrterebes, Daróc és Mezõ-
petri községek) és Hargita
megye (Gyergyóújfalu, Szé-
kelykeresztúr, Madéfalva) is.
Maros megyébõl Segesvár 2
499 759,80 lejt igényelt, Me-
zõrücs község 1 453 224,11
lejre pályázott, a szászrégeni
önkormányzat 1 973 619,50
lejt szeretne lehívni, Nyárád-
karácson község 1 373 965,00
lejes hozzájárulásban bízik,
Koronka pedig 1,500 000 lejt
vár. A nyár közepén kiírt
program kétfajta elképzelést
támogat. Egysávos kerékpár-
nyomvonal alakítható ki a
meglevõ autóutak mentén,
elkülönítve, vagy pedig telje-

sen különálló út kiépítésére is
lehet támogatást szerezni.

Folyók útja

Az Európai Kerékpáros
szövetség 12, az egész konti-
nenst átszövõ kerékpáros
nyomvonal kiépítésére tett
javaslatot, ennek a hálózat-
nak a hossza összesen 60
ezer kilométer lenne. Az
EuroVelo rendszerébõl 20
ezer kilométer már elké-
szült, de a beruházást az
Európai Unió egyelõre
anyagilag nem támogatja.
Románián a tervek szerint
az Atlanti-óceán partvidé-
kérõl induló EV6-os nyom-
vonal halad át, amely a Fe-
kete-tengerig tart majd. Ez –
a Folyók útvonalának neve-
zett – bicikliút érinti Belgrá-
dot, Budapestet, Bukarestet
és Konstancát is. Az Euró-
pai Kerékpáros-szövetség
igény esetén segíti a helyi
önkormányzatokat a kerék-
párutak kiépítésére benyúj-
tott pályázatok elkészítésé-
ben, de lehetõség nyílik arra
is, hogy a helyi beruházások
számára az érdekvédelmi
szervezet ajánljon különbö-
zõ támogatási forrásokat. 

Hajtanak a kerékpárutakra

Különórák a közoktatásban
Személyre szabott fejlesztéssel kerülné el az oktatási tárca az érettségi kudarcot

Összevonják az iskolákat
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HIRDETÉS

Tamás András

Zuhanó, keresztre feszí-
tett nõ, anyaság, vérvö-

rös szín – mindez kissé sok-
koló, szokatlan megfogal-
mazásban. 

Ilyen és hasonló motívu-
mokkal mutatkozott be a
nagyenyedi Inter-Art alko-
tótáborban az 1983-ban
született törékeny szerbiai
lány, Dragana Grujicsics.
Alkotásai szemlélõiben
azonnal felmerült a sejtés,
hogy mindez nem véletlen,
annál kevésbé, mert bár ké-
sõbb nem tért ki rá, de a ki-
állítás megnyitóján szemé-
lyes megéléseire, nehéz sor-
sára utalt. „Vallásos értel-
mezéseim, megérzéseimen
alapulnak, gondolkodáso-
mat nagymértékben befo-
lyásolja a vallási érzület.
Vannak dolgok, amelyeket
csak a mûvészet által tudok
feldolgozni, megoldani” –
magyarázta lapunknak. 

A vörös szín ereje

Elmondása szerint hatás-
sal voltak rá a szerbiai za-
vargások, édesapja részt vett
a boszniai háborúban, így
közeli élményei is vannak a
vérengzésekrõl. „A gyerek-
kori emlékek, mélyen bevé-
sõdtek a tudatalattimba” –
magyarázza. Kérdésünkre,

hogy mivel magyarázható a
képein valósággal túltengõ
vörös szín jelenléte, elmond-
ta: „Az alkotásaimban hasz-
nált vörös szín tulajdonkép-
pen a fizikai és szellemi test,

az élet. Egyébként a vallásos
szimbólumokat is azért
használom, mert hiszek
ezekben a kapcsolatokban.
A keresztre feszített nõ en-
gem ábrázol, ezt olaszorszá-

gi múzeumok látogatása, a
sok vallásos témájú szobor,
festmény látványa váltotta
ki belõlem. A zuhanó szin-
tén ehhez az érzülethez kap-
csolódik. A keresztények-
ben sokszor van ilyen érzés:
valami hibát elkövettünk, és
akkor úgy érezzük, zuha-
nunk, majd újból fölkapasz-
kodunk” – fogalmazott la-
punknak.

Mûvészettel 
kommunikálni

Dragana a megnyitón lel-
kesedéssel beszélt az Inter-
Art táborról. „Másodszor
vagyok itt idén, és persze
nem véletlenül. Az inter-
neten fedeztem fel a tábort és
nagyon egzotikusnak tûnt.
Számos ország, mûvész,
megannyi nemzetiség, nem
tudok ehhez foghatót. Innen
Görögországba megyek, de
ott csak európai mûvészek
lesznek” – jelentette ki.

Mint mondja, a klasszikus
festészetet, a portrékat szereti
a legjobban. „A mûvészet se-
gíthet az embereknek problé-
máik megoldásában, mert
sokan nem tudják azokat
megfogalmazni, a mûvészet
viszont egy bizonyos kom-
munikációs kapcsolatot te-
remt, a nézõ és az alkotás kö-
zött, ami nyugtatóan hathat”
– magyarázza. 

Színek és fájdalomRöviden

ÚMSZ

Többnapos rendezvény-
sorozattal veszi kezdetét

Kézdivásárhelyen ma dél-
után a városnapi ünnepség.
Az Õszi Sokadalom elneve-
zésû rendezvény ma dél-
után öt órakor veszi kezde-
tét, a Gyöngyösi Cantus
Corvinus Vegyeskar Liszt Fe-
renc és követõi címû ünnepi
koncertjével – a székelyföldi
település városnapi prog-
ramsorozatán a komoly- és
könnyûzene, valamint a
néptánc kedvelõi egyaránt
kedvükre válogathatnak. Az
ünnepi koncert után Egres-
sy Zoltán Sóska, sült krumpli,
avagy a Meccs címû darabját
láthatja a közönség a városi
színház elõadásában. A
központi színpadon este
elõször a Kozma Orsi
Quartet, majd az RTL Klub
Csillag születik címû tehet-
ségkutató versenyének gyõz-

tese, a kézdivásárhelyi
László Attila koncertezik.
Augusztus 26-án, pénteken
olvasásnépszerûsítõ progra-
mokkal várják a Báró Wes-
selényi Miklós Városi
Könyvtárba az iskolásokat.
A nap folyamán kiállítás
nyílik István Sándor fafara-
gó mûvész munkáiból. A
városi sportcsarnokban kiál-
lítással, vásárral és konfe-
renciával egybekötött zöld
napok kezdõdnek a hulla-
dékhasznosítás témaköré-
ben. Este többek között fel-
lép a Háromszék Tánc-
együttes Erdélyország sok szép
vize címû folklórmûsorával
és Bangó Margit zenekará-
val. Szombaton Kriza János
születésének 200. évforduló-
ja alkalmából felolvasó-
maratont szerveznek. A
XIX. századi erdélyi nép-
rajzkutató, költõ, unitárius
püspök mûveibõl 10 és 18
óra között olvasnak fel. A

városnapok ideje alatt azok,
akik elfelejtették határidõre
visszavinni a könyvtárból
kikölcsönzött könyveket,
késedelmi díj nélkül „vissza-
csempészhetik” ezeket a
könyvtár elõcsarnokában el-
helyezett ládába. Délután az
ifjúsági néptánccsoportok
elõadásainak tapsolhat a kö-
zönség. Fellép a kézdi-
vásárhelyi Harmatfû gyer-
mektánccsoport, a szintén
helybeli Apor Péter Iskola és
a Bod Péter Líceum tánccso-
portjai, valamint a beregszá-
szi Ludovika Táncegyüttes,
a paksi Szaggató zenekar és
a kisvárdai Liget Kék Nép-
zenei Csoport. A szombat
esti könnyûzenei koncertek
után a vasárnapi zárónapon
utcaszínház, lovasbemuta-
tók, humorest várja az ér-
deklõdõket. Az esti koncer-
teken fellép Szabó Ádám,
Király. L. Norbi, a Zanzibár
és Demjén Ferenc is. 

Õszi ünnepség Kézdin

ÚMSZ

Egy napra Marosvásár-
helyre költözik az öt-

évente megszervezett Nem-
zetközi Hungarológiai
Kongresszus, amelynek
idén Kolozsvár adott ott-
hont. A kongresszus ülés-
szakának mai elõadásait és
szekcióüléseit Marosvásár-
helyen tartják a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Mûszaki és Hu-
mántudományok Karának
koronkai campusában. A
Nyelv és kultúra a változó
régióban témájú kongresz-
szus Marosvásárhelyre uta-
zó tagjait Dávid László, a
Sapientia EMTE rektora,
Székely Gyula, a Sapientia
EMTE Mûszaki és Humán-
tudományok kar dékánja,
valamint Csegzi Sándor,
Marosvásárhely alpolgár-
mestere köszönti. A plená-
ris ülés keretében Pál-Antal
Sándor Az urbanizáció kez-
detei Marosvásárhelyen,
Spielmann Mihály Marosvá-
sárhely a 20-as évek elején –
avagy az impériumváltozás
anatómiája, Bányai Réka
„…van Vásárhelyt egy neveze-
tes gyûjtemény” (Teleki–Bo-
lyai könyvtár) és Kovács
András Ferenc Költõi szere-
pek a magyar költészetben cí-
mû elõadásokat lehet meg-
hallgatni. 

Hungarológiai

Kongresszus 

Vásárhelyen
Kitüntetettek 
kiállítása Kolozsváron

A Magyar Köztársaság Ko-
lozsvári Fõkonzulátusának
szervezésében nyílt kiállítás
az augusztus 22-én magyar
állami kitüntetésben része-
sült mûvészek (Cs. Erdõs Ti-
bor festõ, grafikus, Heim
András grafikus, Krisrófi Já-
nos festõ, és Valovits László
festõ, grafikus) munkáiból a
Szent Mihály Római Katoli-
kus Nõszövetség tetõtéri
dísztermében. A Szentegy-
ház utca 2–4 szám alatt ta-
lálható kiállítás szeptember
4-ig tekinthetõ meg.

Magyar filmek 
Havasalföldön

Ma kezdõdik Ploieºti-en a
vasárnapig tartó mozgókép
ünnep, az elsõ romániai
filmvásárt is magában fogla-
ló Arany Kárpátok Film-
fesztivál. A Kelet-Európa és
Ázsia közötti filmes kapcso-
latok elõmozdítására létre-
hozott rendezvény verseny-
programjában indul Kocsis
Ágnes második játékfilmje, a
Pál Adrienn. A cannes-i
filmfesztiválon debütált és
azóta világszerte számos
rangos díjjal kitüntetett alko-
tás Ploieºti-en az Arany Kár-
pátok Nagydíjért kel ver-
senyre. A seregszemle zsûri-
jében Moldoványi Ferenc
filmrendezõ-producer is
részt vesz.

Dragana Grujicsics másodszor vesz részt az enyedi Inter-Arton

MTI

Rútmûvészeti múzeuma
is van az Egyesült Álla-

moknak: olyan mûvekkel te-
li, amelyek – a közkeletû
megfogalmazás szerint –
annyira rosszak, hogy már
jók. A Museum of Bad Art,
rövidítve MOBA Massachu-
setts államban várja látoga-
tóit, akik csaknem 600 rend-
kívül értéktelen alkotást te-

kinthetnek meg. A festmé-
nyek általában óvodáskorú,
vagy legfeljebb kisiskolás –
és nem túl tehetséges – gye-
rekek alkotói színvonalával
vetekednek, bár sokszor a
gyermeki mázolmányok
gyõznének. 

Az antimûvészeti intéz-
mény immár könyvet is köz-
zétett magáról Museum of
Bad Art: Art Too Bad to Be
Ignored (Rútmûvészeti Múze-

um: Túl rossz mûvek ahhoz,
hogy figyelmen kívül hagyhatók
lennének) címmel – adta hírül
a brit Independent.co.uk címû
honlap. Hogy van-e egyálta-
lán biztonsági rendszere a
múzeumnak, arra nem tért
ki a lap, de ha van is, feltehe-
tõen a világon a legolcsóbb,
mert nemigen kell mûkincs-
tolvajoktól tartania, sem pe-
dig a festményeket milliókra
biztosítania.  

Rútmûvészet Amerikában
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Nem idén járt elõször Erdélyben 
a 100 Tagú Cigányzenekar

Az ÚMSZ tegnapi számában közölt inter-
júban, amely a Kolozsvári Magyar Napok
társszervezõjével, Máté András Leventével
készült, az áll: „A világhírû 100 Tagú Ci-
gányzenekar eddig Romániában csak a fõ-
városban koncertezett, így a kolozsvári fellé-
pés erdélyi premiernek számít.” Örömmel
igazítjuk ki ezt a tévedést: a zenekar éppen
az Új Magyar Szó elõdlapjának meghívottja-
ként tartott elõször koncertet Erdélyben, ha
jól emlékszem, 1993 vagy 1994 februárjá-
ban. Azokban az években a Romániai Ma-
gyar Szó a székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban tartotta farsangi bálját, amely az akkori
városvezetés, és személyesen Ferenczi Fe-
renc polgármester messzemenõ támogatását
élvezte. Budapesti kapcsolatainak köszönhe-
tõen az RMSZ több neves mûvészt és együt-
test vitt le (fel?) a székelység egykori fõváro-
sába. Talán említenünk sem kell, hogy a
száztagúnak olyan sikere volt, hogy még a
csilláron, vagy inkább a szeren is lógtak. A
szerkesztõi munkamegosztás szerint alulírott
Ökrös Oszkárral, a világ akkor legjobbnak
tartott cimbalmosával készített interjút. Az
udvarhelyiek is csak sajnálhatják (mert kárát
látták), hogy Szász Jenõ polgármesterrel
már nem alakulhatott ki ilyen kapcsolatunk,
s a bálsorozat megszakadt.

Sike Lajos, 
az RMSZ volt szerkesztõbizottsági tagja
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Farkas István

Megnyitotta kapuit tegnap es-
te hat órakor a Tuborg Green

Fest Félsziget, Erdély legnagyobb
szabadtéri fesztiválja. Tegnap dél-
ben már állt a fesztivál nagyszín-
pada, az utolsó simításokat vé-
gezték a Freedom Music Aréná-
nál, és a többi színpad összeszere-
lése is a végéhez közeledett. A
mintegy 25 hektáros területen a
vendéglátó egységek is elkezdték
építeni bódéikat, szerelték a sör-
csapokat, hûtõszekrényeket, pol-
cokat, sütõket, padokat és aszta-
lokat. 

Nincs idõ tétlenkedni

„Ha profitálni akarunk, akkor
nem tétlenkedhetünk. Itt már ma
este (tegnap – szerk. megj.) lesz
mozgás. És tudom én, hogy mi-
lyenek a fiatalok. Alig várják,
hogy elkezdõdjön a buli. Nem
fognak õk takarékoskodni és utol-
só napig tartogatni a zsebpénzü-
ket” – tájékoztatott az egyik ven-
déglátó egység vezetõje. Hasonló-
an jól álltak a Mûvésztelepen is, a
mûvészek már a díszítéssel fogla-
latoskodnak, de felállították a fil-
mes és a MIÉRT-sátrat is. A vete-
rán fesztiválozókat idén a meg-
szokottól eltérõ kép fogadja a
Maros partján, a Félsziget mond-
hatni, elköltözött a Víkendtelep-
rõl a szomszédos Marosszent-
györgyre, és nagyobb területen a
korábbinál kompaktabb fesztivál-
lal várja a bulizni vágyókat. „Az
eddigi elnyúlt fesztivál helyett,
egy kompaktabb, kerekebb, min-

denképpen fesztiválosabb terüle-
tet próbáltunk belakni” – nyilat-
kozta Bodor László fesztiváligaz-
gató. A megváltozott helyszínen
idén is öt különbözõ színpadnál
bulizhatnak a fesztiválozók. A
Tuborg Main Stage, a Kiss

Terace, a Freedom Music Arena,
a Talent Stage és a Romania, the
Carpathian Garden Stage szín-
padokon összesen több mint 90
fellépõre számíthatunk. Az utób-
bi színpad, amely a turisztikai mi-
nisztérium jóvoltából jöhetett lét-
re, naponta három hazai zenekar

koncertjének ad helyet. Ezen a
színpadon lép fel többek között a
marosvásárhelyi Dreamers, a
Szászcsávási cigányzenekar, a
kolozsvári Yesterdays vagy a
székelyudvarhelyi Monyo Pro-
ject. A többi színpad elõadóit
szinte lehetetlen felsorolni a vi-
lágsztárok mellett ismert hazai és
magyarországi együttesek zenéjé-
re táncolhat a közönség.

A nulladik is fesztiválnap

„Én úgy tartom, hogy az igazi
félszigetezõ már a nulladik napon
elkezdi a bulizást” – jelentette ki
tegnapi ottjártunkkor egy
Gyergyószentmiklósról érkezett
csoport hangadója. „Még mindig

jobb itt nulladik napozni, mint
valahol pótérettségizni” – tette
hozzá nevetve egyik társa. Kérdé-
sünkre, hogy mit jelent számukra
a Félsziget, Tóth Pál vette át a
szót. „Ez a fesztivál, legyen az
Tuborg Green Fest vagy
CokeLive alcímmel, szerintem a

legjelentõsebb erdélyi fesztivál, itt
vannak a legjobb együttesek és a
legjobb arcok, ezért egyik évben
sem hagyjuk ki” – fogalmazott.
Majd hozzátette: sokan siránkoz-
nak, hogy milyen gyenge az idei
fesztivál zenei kínálata, de õk vél-
hetõen csak a kifogást keresik, és
„inkább a szervezõket okolják,
amiért kihagyják a fesztivált,
mintsem a saját zsebüket”. 

A fiatalok szerint „ha a napsü-
tés és a pénzük kitart”, nem lesz
okuk panaszkodni az idei Félszi-
getre. Úgy tûnik, a szervezõknek
sem a fesztiválozókra. Balázsi-
Pál Elõd, a fesztivál sajtósa tájé-
koztatott: idén mintegy 20 szá-
zalékkal több hetijegyet adtak el,
mint tavaly, és bár a napijegyek-

bõl valamennyivel kevesebb fo-
gyott, remélik, hogy a helyszí-
nen sikerül behozni a lemara-
dást. Érdeklõdésünkre elmond-
ta, minden elõzetesen meghirde-
tett koncertet megtartanak,
„egyetlen elõadó sem mondta
vissza a fellépést”. 

Megtörni látszik a szabad híráramlás, az ál-
lamtitok és a véleménynyilvánítási szabadság
fogalmait sajátosan értelmezõ WikiLeaks jó
híre, miután kiderült, hogy a szervezet volt
szóvivõje, Daniel Domscheit-Berg több ezer do-
kumentumot semmisített meg – arra hivatkoz-
ván, hogy nem „tiszta forrásból” származhat-
nak. Mivel a WikiLeaks amúgy is esetlegesen
kiszivárgott infókat közölt, az okozott hírzárla-
ti kár tulajdonképpen nulla. A WikiLeaks ed-
dig szemléltette, hogy a globálmédia kétes eti-
kával fûszerezett érdekek kiszolgálója; de ma-
gunktól is rájöhetünk erre, látván, hogy pl. a
News of the World-szerû lebukások ritkák,
mint a fehér hó a Kilimandzsáró tetején. Ezút-
tal azonban a WikiLeaks-rõl is kiderült, hogy
õ is médiaorgánum, és nem „antimédia”,
mint eddig hittük, és ez számtalan deontoló-
giai keresztkérdést intéz a lassan már érdekte-
lenné kopott „hírszöktetõkhöz”.  

(prier)

Kettõs tükör 

Félsziget: utolsó simítás
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* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
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Hírösszefoglaló

Anna Politkovszkaja orosz új-
ságírónõ meggyilkolása ügyé-

ben õrizetbe vettek egy volt rend-
õrt, Dmitrij Pavliusenkovot – írja
a Novaja Gazeta ellenzéki lap saj-
tótitkára, Nagyezsda Pruszeny-
kova nyilatkozatára hivatkozva a
Mediafax. Szergej Szokolov, a lap
fõszerkesztõ-helyettese az Interfax
hírügynökségnek elmondta: a
nyugalmazott rendõrrõl, a bel-
ügyminisztérium egyik nyomozó
osztályának volt vezetõjérõl felté-
telezik, hogy õ hozta létre a gyil-
kosságot végrehajtó csoportot, fi-
gyeltette Politkovszkaját, továbbá
õ adta át a gyilkos fegyvert és a
hangtompítót az elkövetõnek.
Pruszenykova elmondta: Pavlju-
csenkov a gyilkosság ügyében le-
zajló elsõ perben már szerepelt a
vád titkos tanújaként. Akkor azt
mondta: elítéltektõl értesült a ter-
vezett gyilkosságról. Vlagyimir
Markin, a nyomozati bizottság
szóvivõje a hírt megerõsítve azt

mondta: a rendõr alezredes pénzt
kapott azért, hogy megszervezze
a gyilkosságot.  2009-ben három
csecsen testvért és egy negyedik
vádlottat bizonyítottság hiányá-
ban fölmentettek, ám a legfelsõbb
bíróság új eljárást rendelt el. 

Május végén Csecsenföldön el-
fogták Rusztam Mahmudovot,
azt a csecsen férfit, aki a vád sze-
rint leadta a gyilkos lövéseket.
Politkovszkaját 2006. október 7-
én lõtték le annak a moszkvai
háznak a bejárata elõtt, ahol la-
kott. Az újságírónõ bírálta Vla-
gyimir Putyin orosz államfõt is. 

Az orosz igazságszolgáltatás és
fõleg a sajtó nem is csinált titkot
abból, hogy bérgyilkosság tör-
tént, de a megrendelõkre vonat-
kozóan mindeddig legfeljebb ho-
mályos célzások láttak napvilá-
got. A meggyilkolt újságírónõ
kollégái és hozzátartozói azt
mondták: addig nem lehet igaz-
ságszolgáltatásról beszélni, amíg
nem találják meg, és nem ítélik el
a gyilkosság megrendelõit. 

Egy nyugdíjas rendõr ölte

meg Anna Politkovszkaját?

MÉDIAPARTNEREK

A ma kezdõdõ Félsziget sátrai és színpadai már tegnap délután készen álltak a bulizók fogadására A szerzõ felvétele

Bár hivatalosan csak ma kezdõdik a ma-
rosvásárhelyi Félsziget fesztivál, a tegnapi
nulladik napnak is bõven voltak már láto-
gatói. A szervezõk tegnap délben már az
utolsó simításokat végezték a fesztiválterü-
leten – a színpadok, vendéglátó egységek,
a zuhanyzók és a sátortábor készen álltak
a fesztiválozók fogadására.

ÚMSZ

Otthagyja a Magyar Televízió
Híradóját Süveges Gergõ és

szeptembertõl a Duna Televízión
tûnik majd fel, de a csatorna
mégsem válik kulturális adóvá –
írja a Népszabadság. A budapesti
napilap szerint ehhez nincsenek
meg a pénzügyi és személyi felté-
telek sem. Ennek tudható be az
is, hogy Ókovács Szilveszter in-
kább az Operaház kormánybizto-
sa lesz, és csak októberig marad a
kisebb közszolgálati televízió
élén. Az Index információi szerint
a korábbi hírekkel szemben még-
is indulnak új mûsorok õsszel a
közszolgálati csatornákon. Az
MTV többek között bulvárhír-
adót indítana, de D. Tóth Kriszta
is saját, fõmûsoridõben, hetente
jelentkezõ talkshow-t kap. Szin-
tén õsszel indulhat egy új, heten-
te jelentkezõ közéleti mûsor, és
egy új, fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos magazinmûsor is,
ami állítólag az Ablak nyomdoka-
in haladna tovább. 

Kalapot emelt

Süveges Gergõ



8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.35 Zénó
9.40 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
10.05 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.35 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Szerelmes földrajz
16.35 Kenuval az Adrián
16.50 Arcélek
17.10 Építészet XXI
17.40 Duna anzix
18.00 Philip Marlowe
esetei (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Bátraké a győzelem
(am. f. dráma, 2008)
23.50 Dunasport
23.55 Brahms: A-moll
kettősverseny
0.30 A mintaférj 
(kan. thriller, 2004)
2.15 Közbeszéd (ism.)
2.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge (amerikai
-német-olasz akció-vígjá-
ték) 12.55 A lista hatalma
(amerikai thriller) 14.55
Lány a vízben (amerikai
thriller) 16.55 Kölcsönke-
nyér visszajár (amerikai
filmdráma) 18.50 Gyilkos
fullánk (amerikai-kanadai
katasztrófa film) 20.25
Pusztító sziget (kanadai
akcióthriller) 22.10 War
(amerikai akcióthriller)
0.05 A kísérlet (német
thriller)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Még mindig tu-
dom, mit tettél tavaly
nyáron (amerikai thriller,
1998)

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

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 (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Vad szív
(sorozat) 18.30 Szerelem-
könnyek (sorozat) 19.30
Az örökösök (kolumbiai-
amerikai sorozat) 20.30
Kassandra (mexikói soro-
zat) 22.00 Auróra (ameri-
kai sorozat) 0.00 Clase
406 (sorozat) 1.00 Igaz tör-
ténetek (sorozat)   

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
Bátraké a gyõzelem

Főhőseink egytől-egyig fiatalok. A főszereplő Rick, fiatal,
energikus és tehetséges rögbi játékos, aki édesapja csapatá-
ban edz és játszik. Mind a csapat, mind pedig Rick nagy si-
kereket ér el. Az egyik győzelmi buli után Rick ittasan autó-
ba ül barátnőjével, majd az árokba borulnak. Ők megússzák,
azonban a balesetnek vétlen áldozata van.

TV2, 23.20
Horrorra akadva 3.

Az egész akkor kezdődik, amikor a híreket fáradhatatlanul
kutató riporter, Cindy Campbell egy nagyszabású televíziós
műsor kellős közepén egy keménynek tűnő sztori nyomába
ered. Rövidesen az egész bolygót fenyegető, szörnyűséges
támadássorozat bizonyítékaira bukkan. Óriási, mindent át-
ható összeesküvésekkel szembesülve Cindynek fel kell ven-
nie a harcot.

m1, 0.15
Roman

Roman, a magának való, de igaz szerelemre vágyó fiatalem-
ber Amerika legeldugottabb szegletében, egy nevesincs
üzemben dolgozik, és egy lepukkant motelben lakik. Napjai
merő unalomban telnek, még tévéje sincs, amit nézhetne,
ám egy nap berobban életébe a szerelem egy csinos lány
személyében. A lány ekkor még nem tudja, hogy a fiatalem-
ber egy “időzített bomba”.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A Németh Gábor
project koncertje
15.15 Pipafüstben
16.10 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
17.00 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.55 Kalandozó
18.25 Magyar bulizene
19.20 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 Esti mese: 
Zorro legendája
20.10 Az Ushuaia 
expedíció
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
22.50 Rózsaágy (sor.)
23.45 Canterbury mesék
(angol-orosz animációs
sorozat)
0.15 Kebelbarátnők 
(anim. vígj.)
0.40 Maupassant történe-
teiből (fr. sor.)

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.50 Bízzál bennem!
(am. vígj., 1987)
17.40 A szív útjai 
(török sor.)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
21.25 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 CSI: Miami helyszí-
nelők (am. krimisor.)
23.05 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sorozat)
0.15 A főnök 
(amerikai krimisorozat)
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
1.25 Törzsutas (ism.)
1.55 Ments meg! 
(amerikai sor.)
2.55 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.30 Királyi zűr 
(am. kalandf.)
14.25 EZO.TV
15.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.25 Lassie 
(amerikai -kanadai sor.)
17.30 Második élet 
(amerikai -kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Irigy Hónaljmirigy
(magyar szór. műsor)
23.20 Horrorra akadva 3.
(am.-kan. horror-vígj.,
2003)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Aktív
0.55 Tények Este
1.30 EZO.TV
2.30 (am. sci-fi sor.)
3.25 (am. sci-fi sor.)
4.15 Alexandra Pódium
(ism.)
4.40 Animációs filmek

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

9.50 Nyomtalanul (soro-
zat) 10.45 (amerikai
filmdráma) 12.40 Két pasi
(sorozat) 13.10 Egy kap-
csolat szabályai (sorozat)
13.40 Őrangyal (sorozat)
15.35 Doktor House (is-
métlés) 16.30 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.15 Lehetetlen küldetés
(ismétlés) 20.25 Két pasi
(ismétlés) 21.25 Doktor
House (sorozat) 22.25
(amerikai-kanadai roman-
tikus vígjáték)   

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

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Az aranyrózsa 
barlangja 
(olasz fant. kalandf., 1.
rész)
11.35 Vízkincs (dok. sor.)
12.05 Drága doktor úr
(olasz vígjáték sor.)
13.10 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
15.25 Körzeti magazinok
15.15 Útravaló
15.35 Nincs asztalom,
sem székem...
16.35 Apacsavar 
(dokumentumf.)
17.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.40 Szerelmem, Afrika
(német-olasz kaland sor.)
19.30 Lindbergh, a magá-
nyos sas
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 A Bécsi Filharmoni-
kusok koncertje
22.40 24 (amerikai sor.)
23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.45 Záróra fiataloknak
0.15 Roman 
(am. filmdráma, 2006)
1.45 Ma Reggel 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.30 Disney klub
12.20 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
12.30 Disney klub
13.00 TVR 55 (ism.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.35 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
17.30 Beaver mindent
megold 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 FC Barcelona-FC
Porto labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA Champions
League Studió (live)
0.20 Köszöntjük Szaraje-
vóban!
(angol-amerikai háborús

filmdráma, 1997)

5.00 Románia szeretlek!

(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Éljen a vakáció!
(francia sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Elveszett világ 2
(kanadai sci-fi kalandfilm,
1992)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Tessék parancsolni!
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Mobil 
(amerikai-német thriller,
2004)
22.30 Rollerball - Könyör-
telen játék 
(am.-német-japán ak-
cióthriller, 2002)
0.45 Halálos erő 2. 
- Erőre erővel 
(am. akciófilm, 1995)

4.45 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Téglatesó 
(am. akció-vígjáték, 2002)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Vénkisasszony 
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 B.D. în alertă 
(román vígjáték, 1970)
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Halálosabb iramban
(am.-német akcióthriller,
2003)
22.30 Underworld: Evolúció
(am. akcióthriller, 2006)
0.30 Szerelemhajó 

(reality show) (ism.)
1.45 Halálosabb iramban
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2003) (ism.)
3.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 10.5 Világvége 
(10.5 - Földindulás) 
(am. katasztrófa f., 2004)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Nézd ki főz! (ism.)
11.30 Apák és kicsik (ro-
mán vígj. sor.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
16.00 Az égig érő paszuly
legendája 
(amerikai kalandfilm,
2001), 2. rész
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Hidalgo 
- A tűz óceánja 
(am. kalandf., 2004)
22.30 Édes vízi élet 
(amerikai vígjáték, 2004)
2.00 Hírek 
(ism.)
3.00 Nézd ki főz! 
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- A kongói gyilkos
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők

úton - Fiat 500
15.00 Állítólag... 
- Hősi tettek
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Karácsonyi szán
18.00 Édesvízi szörnyek 
- A Rift-völgy rémei
19.00 A túlélés törvényei
- Everglades
20.00 Állítólag... 
- Cement és dinamit
21.00 Hogyan készült?
22.00 Megrázó történetek
- Múmiát szültem
23.00 Elraboltak 
- megmentettek
0.00 Lehetséges lenne? 
- Ironman, Batman és a kí-
gyónő
1.00 Ross Kemp: 
2.00 A túlélés törvényei 
- Alabama
3.00 Állítólag... 
- Cement és dinamit

8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Dobro urban 
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
14.35 Együtt Európában
15.30 Olimpiai magazin
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik
0.00 Három királyság 
(kínai sor.)
0.55 Mile High 
(angol vígj. sor.)
1.45 Légy formában!
(ism.)
2.15 Csavargó halász
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.15 Hangoló 9.30
Cifra palota 9.50 Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hí-
rek, rendezvényajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra
17.30 Nóták 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Lajos, Elemér, József
és Tamás napja van.
A Lajos a régi germán
Chlodovech névnek a fran-
cia Louis formájából szár-
mazik, jelentése hangos,
híres + harc. 
Az Elemér bizonytalan
eredetû régi magyar férfi-
név. Korábban Ilemer for-
mában volt használatos,
mai formájában Vörös-
marty Mihály és Jókai
Mór újította fel. A szláv
Velimir névbõl származhat
vagy a germán Elmarból,
melynek elemei nemest és
hírest jelentenek.
A József héber eredetû fér-
finév. Jelentése: Jahve gya-
rapítson, illetve Isten te-
gyen a most született gyer-
mekekhez. 
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. 
Holnap az Izsó, Cseke
(Csekõ) és Margit nevûek
ünnepelnek. 

Évforduló
• 1830 – Népfelkelés
Brüsszelben. Kikiáltják
Belgium függetlenségét.
• 1944 – Leclerc tábornok
csapatai felszabadítják Pá-
rizst. A Von Choltitz tábor-
nok parancsnoksága alatt
álló német helyõrség meg-
adja magát.
• 1981 – Az amerikai

Voyager–2 ûrszonda legna-
gyobb közelségekor fényké-
pezi a Szaturnusz felhõrend-
szerét.
• 2002 – Eltûnik Ivan Stam-
bolic – egykori szerb elnök –,
akinek holttestét 2003 márci-
usában találják meg. A politi-
kus elrablását és kivégzését
Rade Markovicnak, a milo-
sevici titkosszolgálat egykori
teljhatalmú fõnökének pa-
rancsára hajtja végre az ak-
kori állambiztonsági kom-
mandó, a vörössapkás osztag
öt tagja.

Vicc
A rendõr megállít a sötétben
az úton poroszkáló lovas ko-
csit. 
– Mért nincs a szekéren lám-
pa?
– Minek? Hiszen vak a ló!

Recept
Spenótos-sajtos tészta
Hozzávalók: 10 dkg sajt, 2 dl
tej, 2 ek étkezési keményítõ,
1 csomag tollhegytészta, 1
doboz fagyasztott spenót,
fokhagyma ízlés szerint.
Elkészítése: A tésztát fõzd
ki, majd szûrd le. A spenótot
kevés vízben tedd a tûzhely-
re, olvaszd ki, és szórd meg
zúzott fokhagymával. Ami-
kor már kiolvadt, a tejben
csomómentesre kevert kemé-
nyítõvel sûrítsd be. Keverd
össze a tésztával, és reszelt
sajttal meghintve tálald!

2011. augusztus 25., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Cselekedjen teljes erõbedobással,
merjen kockázatot vállalni, a
csillagok most segítik tervei vég-
hez vitelében. Vegye könnyedén
az akadályokat, hiszen mindent
simán megold.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Tervezzen az anyagiak terén, és
utána tartsa magát az elõirány-
zott számokhoz. Ne hagyja,
hogy bármilyen irányba is befo-
lyásolják. Titkos kapcsolat ala-
kulhat ki a csillagok szerint.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Betoppanhat életébe valaki, aki
nem nyeri el az Ön szimpátiáját.
Ne sértse meg az illetõt, de õszin-
tén mondja el véleményét, legyen
kedves az illetõvel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Lassabban éli az életét. Változik
a véleménye a kapcsolatokról.
Rájön, hogy a mai estét igazá-
ból otthon és egyedül szeretné el-
tölteni.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Lehet. hogy a kisebb kellemet-
lenségeken túl akár fizikai fáj-
dalmakat is érez, és rosszul di-
agnosztizálja az okokat. Való-
színûleg allergiás. „Kutyahara-
pást szõrével” – tartja a népi
bölcsesség.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nagy szolgálatot tesz a bölcsessé-
ge és az önbizalma. Sikerült ki-
verni a fejébõl az elesettség és a
szerencsétlenség gondolatát. Elé-

gedett az anyagi helyzetével és ál-
talában sincs oka panaszra.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Féltékeny valakire a baráti társa-
ságban, de ezt önmaga elõtt sem
akarja elismerni. Kerülje a talál-
kozást ezzel az emberrel, menjen
inkább máshová. A saját dolgai-
val foglalkozzon.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

Kedvel valakit, ám annak csa-
ládtagjait képtelen elviselni. Fi-
gyeljen rá, hogy ne lehessen látni
Önön az irántuk érzett megveté-
sét. Élvezze a kedvese társaságát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rendkívül erõs most az akara-
ta. Tanúsítson önfegyelmet, fog-
ja vissza magát néha. Az okos,
átgondolt cselekvéssorozat is se-
gíthet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Új távlatok nyílnak meg Ön
elõtt, s ezáltal élete új szakaszába
léphet. Ne a múlt emlékeiben ke-
ressen vigaszt, élvezze a pillanat
örömeit. Egy kis romantikára
szüksége van.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Próbáljon ma kiegyensúlyozott
lenni. Magával ragadja a lelkese-
dés, a jókedve is magasra szár-
nyal, ami zuhanhat is. Keresse
mindenben a középutat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Törõdjön másokkal, legyen segí-
tõkész. He utasítsa vissza azt, aki
érzelmi problémájával keresi
meg Önt. Munkája során min-
dent kétszer ellenõrizzen mint-
hogy hibát vétsen.
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Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Huszonnégy alsóbb osz-
tályú és 32 másodosztá-

lyú csapat lépett pályára ked-
den a labdarúgó-Román Ku-
pa 2011/12-es idényének ne-
gyedik fordulója keretében.
Nyolc Liga-3-as csapatnak si-
került továbbjutnia, a Jádi
Voinþa például a nemrég még
élvonalbeli Besztercei Gloriát
gyõzte le 3-2-re, a Kolozsvári

Sãnãtatea pedig a feljutott, de
licencgondok miatt végül
visszaminõsített Nagyváradi
Bihar FC-t 1-0-ra. A Pandurii
második csapata válasz nél-
küli hatot lõtt a dévaiaknak, s
egy másik Liga-2-s gárda, a
Gyulafehérvári Unirea sem
tudott túllépni a harmadosz-
tályú Borossebesi Naþionalon
(0-2). A Temesvári Poli csak
büntetõk után tudott felülke-
rekedni (3-4), miután Resica-
bányán, a CSM ªcolar ottho-
nában, 120 perc alatt nem

született gól. További ered-
mények: Besztercei Gloria II-
Nagybányai Máramaros FC
2-5, Dési Unirea–Nagyváradi
Luceafãrul Felix 0-3, Gyula-
fehérvári Europa–Tordai
Arieºul 1-2, Temesvári Poli
II–UTA 1-4 (büntetõk után),
Oltchim Râmnicu Vâlcea–
CSM Râmnicu Vâlcea 1-0,
Chimia Brazi–FC Argeº
Piteºti 1-2, CS Buftea–Buka-
resti Dinamo II 2-3, Bákói
SC-CS Municipal Studenþesc
Iaºi 2-0, Minerul Jilþ Mãtã-

sari–Gaz Metan Severin 3-4
(büntetõk után), CS Tu-
nari–FC Astra II Giurgiu 1-
4, SCM Petrotub Ro-
man–FC Botoºani 1-0, Ga-
laci Oþelul II-Galaci FCM
Dunãrea 1-2, Viticultorul
Breaza–Bákói FCM 2-4, Du-
nãrea Cãlãraºi–AFC Sãgeata
Nãvodari 0-3, Phoenix Ul-
mu–Konstancai Viitorul 0-2,
Unirea 2004 Slobozia–Buka-
resti Juventus 0-2, Dunãrea
Turris Turnu Mãgurele–
ALRO Slatina 1-2, CS Viºina

Noup–FC Olt 1-0 (hosszab-
bítás után), CSO Plopeni–FC
Chindia Târgoviºte 1-4. 

Nyolc másodosztályú gár-
da egymással játszott: CF
Brãila–Delta Tulcea 3-1, Cal-
latis Mangalia–Konstancai
Farul 5-4 (büntetõkkel), FC
Snagov–CS Otopeni 0-3,
Victoria Brãneºti–Gloria Bu-
zãu 2-3. 

Az ötödik forduló mérkõ-
zéseire szeptember 6-án és 7-
án kerül sor, a 18 élvonalbeli
együttes részvételével. 

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Ma este öt román együt-
tes kísérli meg a bejutást

a labdarúgó-Európa Liga
csoportkörébe – ami szava-
toltan legalább egymillió
eurót jelent csapatonként. 

Idõrendi sorrendben a
Dinamo nyitja a sort, a bu-
karestieknek a Vorszkla Pol-
tava elleni mérkõzésérõl a
TVR 1 számol be élõben,
18.15 órai kezdettel. Az uk-
rán bajnokságban jelenleg a
hatodik helyen álló Vorszkla
2-1-re nyert a múlt héten, de
sikeréhez hozzájárult az is,
hogy az ellenfél közel fél-
órát emberhátrányban sze-
repelt. A Liga-1 pontveszte-
ség és kapott gól nélküli él-
lovasa számára a továbbju-
tás létkérdés, hiszen anyagi-
lag nem áll a legjobban az
alakulat. A sajtó szerint ez
lesz Gabriel Torje búcsú-
mérkõzése a piros-fehérek-
nél, miután a héten eladták
az olasz Udinesének. Este 8-
kor (DigiSport 2, élõ), Ko-
lozsváron, a Gaz Metan az

Austriának szeretne vissza-
vágni a bécsi 1-3-ért. A talál-
kozó már csak azért is érde-
kes, mert mindkét csapat
nagy formában van. Gyen-
gébb idényrajt után a med-
gyesiek zsinórban két gyõze-

lemnél tartanak, legutóbb az
újonc szebenieket verték 3-0-
ra. Ugyanezt az eredményt
érte el az Austria is a Rapid
elleni, „idegenbeli” bécsi
örökrangadó idei elsõ felvo-
násán.  

Bolgár részrõl cigányozás
és egyéb balkáni sértegetések
vezették fel a CSZKA Szó-
fia–Steaua-mérkõzést, amely-
rõl a Pro Tv számol be élõ-
ben, 20.30 órai kezdettel. Ko-
lozsváron 2-0-ra nyert a pi-

ros-kék gárda, de a bolgár fõ-
városban, fanatikus szurko-
lók tízezrei elõtt nehéz lesz
megtartani ezt az elõnyt. A
CSZKA három forduló után
pontveszteség nélkül áll a
bajnokságban, ahol legutóbb
kettõs embehátrányban is
nyerni tudott.  

A Rapid nyugodtan várja a
lengyel Slask elleni visszavá-
gót, amelyet 21 órai kezdettel
közvetít élõben a TVR 1.
Wroclawban 3-1-re nyertek a
giuleºti-iek, és nehezen elkép-
zelhetõ, hogy a lengyel pont-
vadászatban második helyen
álló csapat fordítani tud Te-
mesváron. Még akkor sem,
ha legutóbb 2-1-re nyerni tu-
dott a Varsói Lergia ellen.   

Szintén 21 órakor a FC
Vaslui Prágában próbálja
megõrizni a hazai pályán
megszerzett kétgólos elõnyt.
A Sparta négy forduló után
hibátlan a cseh bajnokság-
ban, míg a moldvai gárda
egyelõre nem remekel a
Liga-1-ben, ahol a legutóbbi
hazai botlást követõen a 13.
helyen áll, mindössze 4
ponttal. Prágából a DigiSport
1 sugároz élõben. 
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Ianis Zicu (középen) gólt és továbbjutást ígér a bolgár szurkolóknak

Román bronzérmek 

Andreea Chiþu (52 kg) és
Corina Cãprioriu (57 kg)
bronzérmet szerzett a
párizsi olimpiai kvalifiká-
ciós cselgáncs-világbajnok-
ság szerdai versenynapján.

Selejteznek 
a US Openen 

Három román játékos is
érdekelt volt a hétfõn kez-
dõdõ amerikai nyílt tenisz-
bajnokság (US Open) selej-
tezõinek elsõ fordulójában.
Mihaela Buzãrnescu le-
gyõzte az amerika Lauren
Albaneset (4-6, 7-5, 6-3) és
következõ ellenfele a né-
met Kathrin Wörle (19.).
Liana Ungur viszont ki-
esett: 6-3, 6-7 (7), 2-6 az az
amerikai Ashley Wein-
holddal. Nem jutott túl az
elsõ fordulón Elena Bog-
dan sem, akit az olasz
Karin Knapp gyõzõtt le 1-
67, 6-3, 6-2-re. A magya-
rok közül csak Jani Réka
Luca lépett pályára és 6-3,
3-6, 6-2-re verte a francia
Iryna Bremondot. Jani leg-
közelebb az olasz Camila
Giorgival találkozik.

RövidenKüzdelem az EL-milliókért

Labdarúgás  

Turós-Jakab László

Ma és holnap Monte
Carlóra irányul a labda-

rúgás kedvelõinek figyelme,
zsúfolt program keretében a
kontinentális szövetség
(UEFA) két sorsolás és az
Európai Szuperkupa-döntõ
mellett egy rangos díjkiosz-
tó ünnepséget is rendez a
hercegségben.

Csütörtökön, a 2011/12-
es Bajnokok Ligája-idény
csoportbeosztásának romá-
niai idõ szerint 18.45 órakor
kezdõdõ, monacói sorsolá-
sán az újságírók élõben sza-
vazhatnak az elmúlt idény
legjobb európai labdarúgójá-
nak járó elismerés kapcsán. 

A díjat Michel Platini
UEFA-elnök kezdeménye-
zésére alapították, és nem-
zetiségre való tekintet nél-
kül olyan játékos kaphatja
meg, aki a szezont az UEFA
égisze alá tartozó tagország
klubcsapatában játszotta.
Az 53 sportújságíró részvé-
telével megrendezett elõze-
tes szavazáson a BL-gyõztes

Barcelonát erõsítõ Lionel
Messi és Xavi Hérnandez,
továbbá a negyven góllal
spanyol ligarekordot döntõ
Cristiano Ronaldo (Real
Madrid) kapta a legtöbb
pontot, közülük kerül ki te-
hát a gyõztes. Érdekes a leg-
jobbak további névsora is:
Andrés Iniesta (spanyol,
Barcelona, 33 pont), Falcao
(kolumbiai, Porto, 17p),
Wayne Rooney (angol,
Manchester United, 15p),
Nemanja Vidic (szerb, Man-
chester United, 5p), Zlatan
Ibrahimovic (svéd, AC
Milan, 4p), Gerard Piqué
(spanyol, Barcelona, 4p),
Manuel Neuer (német,
Schalke 04, majd Bayern
München, 3p). 

Pénteken, ugyanabban a
Grimaldi Forumban, az Eu-
rópa Liga csoportkörére sor-
solnak romániai idõ szerint
14 órakor. A Szuperkupa-
döntõt 21.45 órai kezdettel
a BL-gyõztes FC Barcelona
és az EL-nyertes FC Porto
vívja a Monte Carló-i Louis
II stadionban. A mérkõzés-
rõl a TVR 1 számol be élõ-
ben. 

Messi, Ronaldo vagy Xavi? 

Labdarúgás

T. J. L. 

A szarajevói elõselejtezõ
tornán veretlenül zárt

CFF Olimpia a lehetõ legne-
hezebb ellenfelet kapta a nõi
labdarúgó-Bajnokok Ligája
tizenhatoddöntõjében: a sok-
szoros román bajnok kolozs-
váriak a címvédõ francia
Olympique Lyonnais-vel ját-
szanak a legjobb 16 közé ju-
tásért. Az elsõ találkozóra
szeptember 28-án vagy 29-én
Kolozsváron, a visszavágóra
egy héttel késõbb Lyonban
kerül sor. A párharc gyõztese
a ciprusi Apollon Limassol
LFC és a Prágai AC Sparta
meccsek továbbjutójával ját-
szik. A további párosítás:
Peamount United (ír)–Paris
Saint-Germain FC, CSH-
VSM (kazah)–SV Neuleng-
bach (osztrák), PK-35 Vantaa
(finn)–Rayo Vallecano de
Madrid (spanyol), UPC Ta-
vagnacco (olasz)–LdB FC
Malmö (svéd), WFC Osijek
(horvát)–Göteborg FC (svéd),
Glasgow City FC (skót)–Va-
lur Reykjavík (izlandi), BSC
Young Boys Bern (svájci)–
Fortuna Hjörring (dán),
Thór/KA (izlandi)–1. FFC
Turbine Potsdam (német),
ASA Tel-Aviv FC (izraeli)–
ASD Torres CF (olasz), FC
Twente (holland)–FC Rosz-
szijanka (orosz), Bristol Aca-
demy WFC (angol)–FC
Energija Voronyezs (orosz),
FC Bobrujcsanka (fehéro-
rosz)–Arsenal Ladies FC
(angol), Standard Fémina de
Liège (belga)–Bröndby IF
(dán), Stabæk FK (norvég)
–1. FFC Frankfurt (német).
Már a nyolcaddöntõ (novem-
ber 2/3. és 9/10.) párosítása
is ismert. A legjobb nyolc
már csak jövõ tavasszal foly-
tatja a küzdelmet. 

Nehéz ellenfél

Labdarúgás

ÚMSZ  

A magyar Tõzsér Dáni-
ellel és Köteles Lászlóval

felálló belga KRC Genk ha-
zai pályán 2-1-gyel vágott
vissza a Maccabi Haifának
az idegenbeli 1-2-ért a labda-
rúgó-Bajnokok Ligája-selej-
tezõ 4. fordulójának vissza-
vágóján. Büntetõkkel a házi-
gazdák gyõztek 4-1-re és ez-
zel bejutottak a csoportkör-
be. A Genk kapuját végig
Köteles õrizte, a tizenegye-
seknél kétszer hárított, a
büntetõt sikeresen értékesítõ
Tõzsér pedig szintén a lefújá-
sig pályán volt. A Bayern
kettõs gyõzelemmel (2-0
Münchenben és 1-0 idegen-
ben) lépett túl a svájci FC
Zürichen, s ott lesz a fõtáb-
lán. Kedden este Mario
Gomez 7. percben szerzett
gólja döntött. A spanyol
Villarreal Rossi (2) és Mar-
chena góljaival 3-0-lal vágott
vissza az Odense-nek a dáni-
ai 0-1-ért és a bajorokhoz ha-
sonlóan simán továbbjutott. 

A zágrábi 1-4 után a svéd
bajnok FF Malmö hazai pá-
lyán revánsolt, és közel állt a
bravúrhoz. Végül azonban
csak 2-0-ra nyert, így a
Dinamo 4-3-as összesítéssel
jutott, a klub történetében
harmadszor, a BL csoportkö-
rébe. A magyar Kassai Viktor
sípszavánál hetedszer kísérel-
te meg a feljutást a BL-
fõtáblára a Wisla, de igyeke-
zetét ezúttal sem koronázta

sikert. A krakkói 1-0 után a
lengyel bajnok a nicosiai vis-
szavágó 71. percében még to-
vábbjutásra állt ugyan az
APOEL-lel szemben (1-2),
de negyedórával késõbb,
Ailton második gólja után,
már a ciprusiak örülhettek a
3-1-nek és a továbbjutásnak.   

Lapzárta után további öt
visszavágót rendeztek, a BL-
csoportokat ma sorsolják ki
Monte Carlóban. 

Köteles-bravúrok Genkben

Meglepetések a Román Kupában

Magyar öröm: balról Tõzsér Dániel, jobbról Köteles László
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