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Csak a legszegényebb fo-
gyasztók számára biztosít

idén fûtéspótlékot a központi
költségvetésbõl a kormány – is-
mertette tegnap a támogatásokat
szabályozó kormányrendelet ter-
vezetét a munkaügyi miniszter.
Sebastian Lãzãroiu tájékoztatása
szerint a rászorulók számára vi-
gasz lehet, hogy a juttatásokat az
önkormányzatok – anyagi lehetõ-
ségeik függvényében – kiegészít-

hetik. A miniszter elmondta, ez-
úttal alaposan megrostálják a tá-
mogatáshoz folyamodó családo-
kat: a polgármesteri hivatalokhoz
benyújtott kérvények hatvan szá-
zalékát ellenõrzik le véletlensze-
rûen, míg tavaly a kérvényeknek
csupán a három százalékát vizs-
gálták meg.

A rendelet értelmében nem jár
kormányzati támogatás azoknak
a családoknak, amelyekben az
egy fõre esõ havi jövedelem na-
gyobb 786 lejnél. Ez a küszöb az

egyedül élõ személyek esetében
1082 lej. Nem igényelhet fûtéstá-
mogatást, bármilyen alacsony a
jövedelme, az a család, amelynek
lakóingatlanán kívül más épület,
vagy épületrész is a tulajdonában
van. Ugyancsak kizáró ok, ha a

juttatás kérvényezõje nagy érté-
kû mûalkotás vagy elektronikai
cikk (videokamera, másológép
stb.) tulajdonosa. Azok is eles-
nek a támogatástól, akik tíz év-
nél fiatalabb személygépkocsival
vagy más haszongépjármûvel
(például traktorral) rendelkez-
nek, illetve akiknek a banki meg-
takarításai nagyobbak 3000 lej-
nél. Nem számít rászorulónak
az a telektulajdonos, akinek vi-
déken 1000, városon 2000 négy-
zetméternél nagyobb telke van.
Szintén „tiltólistára” kerülnek az
állattenyésztõk: két ló birtoklása
már kizáró oknak számít, és nem
kap fûtéspótlékot az sem, akinek
száznál több baromfi van az ud-
varán, vagy tizenöt családnál
több méh fölött rendelkezik.
Folytatása a 7. oldalon 

– 155 90%

155,1–210 80%

210,1–260 70%

260,1–310 60%

310,1–355 50%

355,1–425 40%

425,1– 480 30%

480,1–540 20%

540,1–615 10%

615,1–786 5%

EEggyy  ffõõrree  eessõõ  AA  ffûûttééssppóóttlléékk  
jjöövveeddeelleemm aarráánnyyaa

új magyar szó
2011. augusztus 29., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2449 ▼
1 amerikai dollár 2,9402 ▼
100 magyar forint 1,5578 ▼

Kövér egyéni jelölteket javasol

Kövér László, a magyar Országgyûlés elnö-
ke szerencsésebbnek tartaná azt a megol-
dást, ha a határon túli magyarok független
egyéni képviselõkre, nem pedig pártok által
állított országos listára szavazhatnának a
következõ parlamenti választásokon. 

Vezércikk 3

Tisztelgés Domokos Géza elõtt

Szobrot állítottak
hétvégén a Zágoni
Napokon Domokos
Géza tiszteletére. Az
ünnepségen Borbély
László, az RMDSZ
politikai alelnöke
hangsúlyozta: az író-
politikus bölcsessé-
gével, megfontoltsá-
gával képes volt a le-
hetõ legjobban irá-
nyítani az erdélyi
magyar politika fia-
tal képviselõit.

Aktuális 2

Társadalom 7

Politikai 
meteorológia

Néhány nappal ez elõtt Chikán Attila, az
elsõ Orbán-kormány gazda-
sági minisztere mondta azt
a kormány gazdaságpoliti-
kájának kudarcát lemezve:

„Nem gondolták végig,
mihez akarnak kezdeni
az országgal”. Nem

akarták, képtelenek
voltak rá? Mindegy.Ágoston Hugó

„Lefejezte” az RMDSZ-es 
ügynökségvezetõt Emil Boc

„Úgy bántak el velem, mint Vlad Þepes
idején” – fogalmazott az ÚMSZ-nek Nagy
József, az Országos Környezetvédelmi
Ügynökség elnöke annak kapcsán, hogy
Emil Boc miniszterelnök lemondásra szólí-
totta fel az RMDSZ-es tisztségviselõt. 

Kultúra 8
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Minden értelemben a határo-
kat feszegette az idei Félsziget

fesztivál: aki csütörtöktõl vasár-
nap estig a Maros partján buli-
zott, felejthetetlenül jó, és nehe-

zen feldolgozható rossz élményt
is szerezhetett. Idén sem marad-
tak el a biztonságiak és a résztve-
võk között évek óta megszokott
súrlódások, a tábor területén gya-
kori volt a lopás, csalás és duhaj-
kodás. A szervezõk azonban nem

panaszkodhatnak – idén vélhetõ-
en végre nyereséges lesz Félszi-
get, amelynek elsõ napján 14, má-
sodikon 17, harmadikon pedig 19
ezer látogatója volt. Tegnapra
több mint 20 ezer résztvevõt vár-
tak a Maros partjára. 8. oldal 

„Határtalan” volt a Félsziget

Fûtéspótlék hidegleléssel
Szûkítené a munkaügyi miniszter a téli juttatásokra jogosult családok körét

ÚMSZ

Nem csak az RMDSZ veze-
tõi, hanem Tusnádfürdõ

MPP-s polgármestere is elhatáro-
lódott a hét végén a „székely
pénz” bevezetésének gondolatá-
tól, amelyet a román politikusok
a magyar szeparatista törekvések
újabb bizonyítékaként kommen-
táltak. Ebben szerepet játszhat,
hogy a kezdeményezés annak a
tusnádi Éltes Zoltán vállalkozó-
nak a nevéhez fûzõdik, aki tavaly
új magyar párt megalakítását hir-
dette meg Erdélyi Erõ néven. Az
alakulat egyebek mellett a Szent
Korona tanaira épít, és azt hirde-
ti, hogy 2030-ra az „erdélyi civili-
zációt” svájci színvonalra emeli.
Folytatása a 3. oldalon 

Székely Sic: 

vicc vagy pénz?

Az Irén (Irene) nevû hurrikán
okozta hatalmas esõzések mi-

att kiléptek medrükbõl a folyók
az Egyesült Államok keleti part-
vidékén. A rendkívüli idõjárás
következtében 3 millióan marad-
tak áram nélkül, és eddig legkeve-
sebb 10 ember vesztette életét. Az
óránként 130 kilométeres sebessé-
gû széllökésekkel járó, az ötfoko-
zatú Saffir-Simpson skála szerint
egyes intenzitású hurrikán köz-
pontja („szeme”) mintegy 21 kilo-
méteres sebességgel halad észak-
északnyugat felé. Eddig a Katrina
volt a legtöbb áldozatot követelõ
vihar az Egyesült Államokban
2005-ben, a hírek tízezer áldozat-
ról szóltak. 2. és 4. oldal

Életeket követelt

Irén, a hurrikán

Ezrek csápoltak a marosvásárhelyi Víkedtelepen szervezett fesztivál színvonalas koncertjein Fotó: Tofán Levente

Már egy videokamera birtoklása miatt is

eleshetnek a családok ezen a télen a fûtés-

pótléktól. A központi támogatásokat sza-

bályozó kormányrendelet tervezetét tegnap

ismertette a munkaügyi miniszter.
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A felkelõk csapatai elõl isme-
retlen helyre kényszerült me-

nekülni Moammer el-Kadhafi,
de így is tárgyalásokat ajánlott
az ország nagy részének irányí-
tását átvevõ Átmeneti Nemzeti
Tanácsnak. Mussza Ibrahim
szóvivõ, aki szerint Kadhafi nem
hagyta el az országot, az ameri-
kai AP hírügynökségnek azt
mondta, a tárgyalásokat Kadhafi
egyik fia, Szaadi vezethetné. A
diktátor néhány napja még azt
üzente híveinek, hogy „gyõze-
lem vagy a halál”, de ellenáll
mindenképp. A Líbiát majdnem
42 éven át irányító Kadhafit az-
óta nem találják, hogy a hozzá
hû erõkkel hónapok óta harcban
álló felkelõk hat napja bevonul-
tak Tripoliba, és elfoglalták a vá-
ros nagy részét, beleértve egyko-
ri fõhadiszállását is. Egy tegnapi
hír szerint az elûzött vezér pán-
célozott Mercedesekbõl álló kon-
voja átkelhetett az algériai hatá-
ron, de ezt az értesülést hivatalos
források nem erõsítették meg.
Tripoli nagy részét már a felke-
lõk ellenõrzik, bár még vannak a
fõvárosban Kadhafi-párti orvlö-
vészek. Líbia törvényes képvise-
lõjének jelenleg az Átmeneti
Nemzeti Tanács számít. A ta-
nács olaj- és pénzügyekért felelõs
tagja, Ali Tarhuni a Reutersnek
azt mondta: addig nem tárgyal-
nak Kadhafival, amíg fel nem
adja magát. 
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Röviden

Drogot csempészett egy román nõ

Több mint harmincmillió forint értékben
mintegy 30 kilogramm marihuánát foglal-
tak le egy román rendszámú busz utasánál
a pénzügyõrök az ártándi határátkelõhe-
lyen. Az Olaszországba tartó autóbuszt
szerda hajnalban ellenõrizték Ártándnál.
Az utastérben lévõ három utazótáskát sen-
ki nem vallotta a magáénak, ám az egyik-
bõl elõkerült egy pénztárca, abból pedig
egy papír, amelyen egy román nõ neve volt
olvasható. Az autóbuszon utazó nõ kezdet-
ben tagadta, de késõbb elismerte, hogy a
három táska az övé. A nõt õrizetbe vették.

Bugár Budapestet okolja

Bugár Béla, a szlovákiai kormánykoalíciós
Híd–Most párt elnöke úgy véli: Pozsony
és Budapest kapcsolatainak legnagyobb
problémája az, hogy a felek teljesen eltérõ-
en látják a nemzeti kisebbségek jogainak
kérdését. „A Magyar Köztársaságnak tel-
jesen más elképzelései vannak a kisebbségi
jogokról, mint a Szlovák Köztársaságnak.
A feszültség néha ebbõl is adódik. Látni
kell azt is, hogy Magyarországnak nagy
gazdasági problémái vannak, és néhány
esetben talán gyakrabban használja az
ilyen témákat, mint szükséges lenne” – je-
lentette ki Bugár.

A WikiLeaks a Malina-ügyrõl

Az Egyesült Államok pozsonyi nagykövet-
ségének 2006 októberében Washingtonba
küldött diplomáciai távirata szerint is meg-
verték Malina Hedviget. Az üzenetet az
amerikai diplomáciai jelentéseket kiszivá-
rogtató WikiLeaks portál hozta nyilvános-
ságra szerdán – írta az Új Szó címû pozso-
nyi magyar napilap pénteken.

Bernanke: a semmi is hatással volt

Nem jelentett be újabb ösztönzési lépéseket
Ben Bernanke (képünkön), a Fed elnöke
Jackson Hole-i beszédében, és nem utalt a

mennyiségi enyhítés harmadik fordulójára
sem. Bár Bernanke nem tett említést semmi
konkrét gazdaságélénkítõ intézkedésrõl, sõt
arra figyelmeztetett, hogy a gazdaság rövid
távon gyenge maradhat, mégis jelentõsebb
erõsödéssel zárult a pénteki nap az ameri-
kai piacokon.

Bomba robbant a török tengerparton

Robbanás történt tegnap Törökország föld-
közi-tengeri partján. A német, holland és
orosz turisták körében különösen népszerû
Kemer egyik szállodájának strandján lépett
mûködésbe a robbanószerkezet, amelyrõl
egyelõre nem lehet tudni, hogy pontosan
mi volt. A Dogan magánhírügynökség sze-
rint az idõzítõszerkezettel ellátott eszközt
homokkal és kõvel temették be, s a szétre-
pülõ kövektõl sérültek meg többen. 

Már az ûrhajósok is tudják

A Szojuz TMA-21 ûrhajó szeptember 8-ra
tervezett visszatérését elhalasztották a
Progresz M-12M augusztus 24-i lezuhaná-
sa miatt – errõl moszkvai idõ szerint tegnap
hajnalban tájékoztatták a Nemzetközi Ûrál-
lomáson (ISS) dolgozó ûrhajósokat is. Az
ISS-en jelenleg a 28. ûrexpedíció tagjai dol-
goznak: Andrej Boriszenko parancsnok,
Alekszandr Szamokutyajev és Szergej
Volkov orosz, valamint Ronald Garan és
Michael Fossum amerikai, továbbá Fu-
rukava Szatosi japán fedélzeti mérnök.

Gy. Z.

Az Irén (Irene) nevû hurrikán
okozta hatalmas esõzések mi-

att kiléptek medrükbõl a folyók
az Amerikai Egyesült Államok
keleti partvidékén. A rendkívüli
idõjárás következtében 3 millióan
maradtak áram nélkül a térség-
ben, és eddig legkevesebb 10 em-
ber vesztette életét. Az Irén inten-
zitása a Karib-tenger térségében
még hármas fokozatú volt, teg-
napra azonban az amerikai Nem-
zeti Hurrikán Központ szerint
trópusi viharrá „szelídült”, de a
széllökések sebessége helyenként
így is eléri az óránkénti 104 kilo-
méteres sebességet.

A hatóságok ugyanakkor arra
figyelmeztettek, hogy a vihar kö-
vetkezményei továbbra is végze-
tesek lehetnek. A legnagyobb ve-
szélyt az áradás jelenti – jelentet-
te ki a szövetségi katasztrófa-el-
hárítási ügynökség vezetõje.
Craig Fugate szerint a legtaná-
csosabb továbbra is otthon ma-
radni. Erõsebb széllökéseket
egyébként tegnap inkább a New
Yorkkal határos New Jersey ál-
lamban tapasztaltak. Ugyanak-
kor Alsó-Manhattanben mind a
Hudson, mind az East River ki-
öntött. New York és New Jersey
Kikötõi Hatósága az áradás mi-
att lezárta a Holland alagút észa-
ki járatát. Philadelphiánál a
Darby folyó is kiöntött.

A marylandi Calvert Cliffs-i
atomerõmû egyik reaktora szom-
bat éjjel automatikusan leállt, mi-
után egy, az épületrõl az erõs szél-

ben levált alumíniumdarab elta-
lálta a létesítmény transzformáto-
rát. Az erõmû vezetése tegnap
nyilatkozatot adott ki, amely sze-
rint sem az alkalmazottakat, sem
a környék lakóit nem fenyegeti
veszély. Bostonban, New York-
ban, Philadelphiában, Baltimore-
ban és New Jerseyben tegnap tel-
jesen leállították a metró- és a
buszközlekedést. Az utasforga-
lom legkorábban ma indulhat új-
ra. Barack Obama, aki megszakí-
totta nyaralását, több államra is
rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Az óránként 130 kilométeres
sebességû széllökésekkel járó, az
ötfokozatú Saffir-Simpson skála

szerint egyes intenzitású hurri-
kán, amelynek központja („sze-
me”) mintegy 21 kilométeres se-
bességgel halad észak-északnyu-
gat felé, tegnap estére elérte a fõ-
város, továbbá Maryland és
Delaware állam területét, majd
tovább örvénylett New York, va-
lamint Új-Anglia nagyvárosai fe-
lé. A viharok miatt mintegy 2400
repülõjáratot töröltek, és elma-
radt Martin Luther King wa-
shingtoni szobrának ünnepélyes
felavatása is. A keleti parton,
amelynek 65 millió lakosát érinti
kisebb-nagyobb mértékben a hur-
rikán, több mint kétmillió embert
költöztettek ki. A partvidéket

több millió vakációzónak is el
kellett hagynia, és tömegesen tá-
voztak az önként menekülõk
is. Összesen kilenc szövetségi ál-
lamban hirdették ki a szükségál-
lapotot. A vihar körzetében me-
nedék-központokat alakítottak
ki, de Észak-Karolinában egy
ilyenbõl is ki kellett menteni 75
embert, mert a szél leszakította
az épület tetejét. A hatalmas vi-
harzóna útjában található olajfi-
nomítókat leállították, vagy csök-
kentett üzemmódra állították
át. A természeti csapások idén
eddig mintegy 35 milliárd dol-
lárnyi kárt okoztak az Egyesült
Államok helyett USA-nak. 

Kadhafi menekül,

de tárgyalna is
Kövér egyéni jelölteket javasol
Hírösszefoglaló

Kövér László szerencsésebb-
nek tartaná azt a megoldást,

ha a határon túli magyarok füg-
getlen egyéni képviselõkre, nem
pedig pártok által állított országos
listára szavazhatnának a követke-
zõ országgyûlési választásokon –
számolt be pénteki számában a
Magyar Nemzet a fideszes politi-
kusnak a változás elõtt álló vá-
lasztójogi törvényt érintõ közlésé-
rõl. A lap szerint Kövér László er-
rõl kedden, a Rákóczi Szövetség
szentendrei, Kárpát-medencei
fiataloknak rendezett nyári tábo-
rában beszélt.

„Közelebb áll a szívemhez az a
megoldás, amely szerint a határa-
inkon kívül élõ magyar állampol-
gárok egyéni képviselõket küld-
hetnének a magyar Országgyûlés-
be” – idézte a kormánypárti poli-
tikust a Magyar Nemzet. A beszá-
moló szerint Kövér László arra is
kitért, hogy az országos listával
szemben – ahol pártok támoga-
tottjaira lehet szavazni – az egyé-
niben induló képviselõk független
jelöltek lennének. A politikus ar-
ról is beszélt: meg kellene tartani
a mai választási rendszer azon
vonását, hogy kompenzálja az
esetleges aránytalanságokat.

Áder János, a Fidesz választó-
jogi reformja kidolgozásának ko-
ordinálásával megbízott európai
parlamenti képviselõje újságírók
elõtt július 9-én számolt be arról,
hogy a vezetõ kormánypárt el-
nöksége egyfordulós és vegyes or-

szággyûlési választási rendszert
javasol. Mint mondta, az elképze-
lések szerint nem lesz kompenzá-
ciós lista. A külföldön élõ válasz-
tópolgárok szavazati jogának ér-
vényesítése kapcsán annyit kö-
zölt, hogy a Fidesz-elnökség ak-
kori ülésén több lehetõség is sze-
repelt, az azonban, hogy milyen
módszert, milyen eljárást javasol-
nak a külföldön élõ magyar vá-
lasztópolgárok szavazati jogának
érvényesítésére, augusztus végére
fog kiderülni.

Az új választójogi törvény ok-
tóber közepén kerülhet a Ház elé.
A választójogi reform a Fidesz-
KDNP szeptember 7-én kezdõdõ
évadnyitó hajdúszoboszlói frak-

cióülésén is téma lesz. Kövér
László szerint a magyarság meg-
maradása a nemzeti érdek feltét-
len követésének köszönhetõ, és
erre az erõre ma is nagy szükség
van. „Létünket, hazánkat, kultú-
ránkat csupán annak köszönhet-
jük, hogy harminchat emberöltõ
alatt végtére is a jobbakból voltak
többen. Mindig akadtak elegen,
akik képesek voltak áldozatokat
hozni azért, hogy újraépítsék
mindazt, amit balsors, idegen
erõk és a közöttünk élõ léhák,
gyávák, önzõk és árulók lerom-
boltak” – fogalmazott az Ország-
gyûlés elnöke tegnap a Mohácsi
Történelmi Emlékhely új fogadó-
épületének átadási ünnepségén. 

Irén tombolt és rombolt. A Virginia állambeli Glade Springs-ben minden útjába esõ tárgyat elsöpört

Életeket követelt Irén
A hurrikán miatt teljesen megbénult az Egyesült Államok keleti partvidéke

Üzenet a pulpitusról. Kövér szerint a jelöltek független képviselõk lennének
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Nem az egyes politikusok
számára kedves metaforák,
a „sötét fellegek” és társai
kerülnek elõ, hanem egy

olyan elmélet, amely sta-
tisztikai módszerekkel iga-
zolja a régi megérzést a

nagy idõjárási folya-
matok, klímajelenségek

és egyes társadalmi-politikai mozgások
kapcsolatáról. Persze, mondhatjuk, ezt az
összefüggést nap mint nap jelzik olyan ter-
mészeti csapások – például a japáni föld-
rengés és cunami, ezekben az órákban pe-
dig az Irene hurrikán Amerika partjainál
–, amelyek gazdasági kihatásaik révén mér-
hetetlen károkat okoznak. Az alapkövetkez-
tetésen túl – miszerint az ilyen hosszú és
szélsõséges hõségperiódusok, aszályos idõ-
szakok erõszakot, lázadásokat, háborúkat
váltanak ki – megfogalmazható egy még
általánosabb öszszefüggés, egyszerû képlet:
a természeti szélsõségek társadalmi szélsõsé-
geket váltanak ki. Ha periodikusak, akkor
periodikusan. 
Sajnos jelenleg és a közeljövõben világmére-
tekben ilyen idõszakot élünk: a gabonaárak
aszály okozta, harminc százalékos (!) emel-
kedésének prognózisa alapján szakértõk a
következõ évtizedekre tömeges éhezést és
„ennek megfelelõ” népességvándorlásokat
vizionálnak, geopolitikai átrendezõdésekkel.
Ezek nem feltétlenül manipulált, csoportok
által tudatosan irányított, szervezett, rész-
ben vagy teljesen ellenõrzött megmozdulá-
sok, lázadások, háborús özönölések lesznek
– ami természetesen nem azt jelenti, hogy
minden társadalmi zavarjelenség alapjánál
természeti okok állanak. Nyugodjunk meg,
legalább annyira hatnak továbbra is „belsõ
okok”, ezek között is elsõsorban a kormány-
zatok helytelen politikája, hozzá nem értése. 
Példákért nem kell feltétlenül a szomszédba
menni, de mehetünk akár a szomszédba is.
(Ezúttal békén – jegyzetíróinkra, vélemény-
oldalunk publicisztikáira – hagyva a tárgy-
ba vágó hazai mutatványokat.) 
Magyarországon a kormány gazdaságpoliti-
káját immár a saját táborból, a jobboldal
tekintélyes gazdasági szakemberei részérõl
érik megsemmisítõ bírálatok. Mellár Tamás
jeles közgazdász a lehetõ legegyértelmûbb
diagnózist fogalmazza meg: „Karaktereseb-
ben fogalmazva: megbukott.” (Amit egy
önmagával szembenézni képes, felelõsségtel-
jes vezetõ akár úgy is kifejezhetne majd:
„ezt elkúrtuk!”) A közgazdász ítélete annál
súlyosabb, mivel kiveszi a felelõsök kezébõl
az „elmúltnyolcévezés” ütõkártyáját is, ami
szerint a gazdasági megtorpanásért – mint
minden rosszért – a „súlyos gazdasági
örökség és a világgazdasági válság újabb
szakasza” (értsd: Gyurcsány és a lekonyuló
Nyugat) lenne okolható. Mellár szerint
ugyanis „a növekedési ütemet rövid távon
leginkább befolyásoló tényezõk az utóbbi
másfél esztendõ intézkedései következtében
alakultak úgy, ahogy”. Néhány nappal ez
elõtt Chikán Attila, az elsõ Orbán-kor-
mány gazdasági minisztere mondta azt a
kormány gazdaságpolitikájának kudarcát
elemezve: „Nem gondolták végig, mihez
akarnak kezdeni az országgal”. Nem akar-
ták, képtelenek voltak rá? Mindegy. A levét
úgyis a védekezésképtelen, szegény rétegek
isszák meg. 
Itt tartunk. Félõ, vihar jön. 

Politikai meteorológia

Ágoston Hugó

Folytatás az 1. oldalról

E színvonal elérésének egyik esz-
köze lenne Éltes Zoltán szerint a
Sic nevû pénzhelyettesítõ utalvá-
nyok bevezetése, egyelõre csak
Hargita megyében. A vállalkozó
elsõ lépésként Siculorum-Bes
Bank néven többedmagával
pénzintézetet hozna létre, az ab-
ba belépõ vállalkozók és magán-
személyek egymás közti üzletkö-
tésekben és elszámolásokban Sic-
et használhatnák mint csereesz-
közt. „Olyan közösségi pénzinté-
zetet akarunk létrehozni, ahol a
pénzünk és megtakarított anyagi,
valamint szellemi javaink is biz-
tonságban vannak, és gyarapod-
nak” – magyarázta korábban a
szekelyhon.ro-nak Éltes Zoltán,
akit tegnap lapunknak a kezde-
ményezést népszerûsítõ honla-
pon feltüntetett telefonszámok
egyikén sem sikerült elérni. Tájé-
koztatása szerint a Sic pénz lehe-
tõséget adna a tagok közötti cse-
rekereskedelemre, ugyanakkor
Székelyföld egyfajta jelképévé is
válhatna, mivel azon a térség hí-
rességeinek portréi lennének lát-
hatók. Az egysicest például Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem arc-
képe díszítené.

Szándékaik szerint a bankala-
pítók szeptember végén véglege-
sítenék az új pénzintézet mûkö-
dései szabályzatát, ám elõtte szûk
körû találkozót terveztek szom-
batra egy tusnádfürdõi csárdá-
ban. A hét végi találkozó azon-

ban vélhetõen nem jött létre, mert
a vendéglõ tulajdonosa, Albert
Tibor polgármester lefújta a ren-
dezvényt. Az elöljáró a
Mediafaxnak arra hivatkozott,
hogy a sajtóból tudta meg, mi a
találkozó célja. „Éltes Zoltán két
hete megkért arra, hogy a csár-
dámban összejövetelt tarthasson,
ám a rendezvény témáját nem
árulta el. Amikor megtudtam,
mirõl van szó, megtiltottam,
hogy belépjen a vendéglõmbe” –
számolt be a történtekrõl Albert.
A polgármester hangsúlyozta:
nem ért egyet az új pénznem be-
vezetésével és az új bank létreho-
zásával, Éltes Zoltánt pedig „ké-
tes személynek” tartja.

Az RMDSZ szövetségi elnöke,
Kelemen Hunor viccnek, politi-
kai alelnöke, Borbély László pe-
dig „egzotikus vágyálomnak” ne-
vezte Éltes Zoltán kezdeménye-
zését. „Bankókról nem lehet szó,
hiszen ezt a román törvények tilt-
ják. Ha jól értettem, ilyesmire volt
precedens Svácjban és Magyaror-
szágon. Ez azonban még csak
székelyföldi vállalkozók vágyál-
ma. Higgyék el, senki nem akarja
megszûntetni a román lejt az or-
szág területén” – magyarázta a
román újságírók kérdésére szom-
baton Borbély László.

A politikai alelnök által emle-
getett egyik precedens a Magyar-
országon már évek óta használa-

tos soproni kékfrank: ez egy
olyan utalvány, más néven pénz-
helyettesítõ, amely biztosítja a
gazdasági kapcsolatban levõ szö-
vetkezeti tagok között a hivatalos
fizetõeszköz (forint) nélküli el-
számolásokat. 

A Wikipédia szerint a svájci
WIR helyi számlapénz-rendszer
az egyik legrégebbi a világon, ami
hetven éve mûködik: a WIR Bank
és a hozzá kapcsolódó helyi fize-
tõeszköz, a WIR eredetileg 16
taggal indult az 1929-es világvál-
ság után. A rendszer a vásárlóerõ
megteremtését teszi lehetõvé saját
kibocsátású pénzhelyettesítõvel,
amit egy 60 ezer résztvevõbõl álló
nemzeti üzleti kör biztosít. 

Román lapszemle

Családi üdülõvé válik Vama Veche, a ro-
mániai dühöngõ ifjúság egykor kedvelt
vakációs telepe. Változnak a tengerparti
pihenési szokások. (Adevãrul) Mûte-
rem-válság van Romániában, egyre keve-
sebb a képzõmûvészek rendelkezésére
bocsátott ingatlan, megfizethetetlenek a
bérleti díjak. (România liberã) Szíven
szúrják a halottakat a Dolj megyei
Amãrãºti községben, évszázados rítusok-
kal veszik elejét a kísértetjárásnak a helyi-
ek. Halottgyalázás miatt több rendõrségi
eljárás is indult. (Evenimentul Zilei)

Sic: vicc vagy pénz?

ÚMSZ

Nyíltlevél-váltással próbálta
tisztázni az RMDSZ-ben

múlt héten felgyülemlett nézetel-
téréseket Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök és az Eckstein-Kovács
Pétert védelmébe vevõ Bognár
Zoltán. Elõbb az RMDSZ Sza-
badelvû Körének elnöke nehez-
ményezte Kelemenhez intézett és
szerkesztõségünkbe is eljuttatott
levelében, hogy a szövetségi el-
nök ultimátumszerû felszólítás-
ban állította választás elé
Ecksteint, döntse el, hogy
RMDSZ-tag szeretne-e maradni.

„Nyilatkozata azért elfogadha-
tatlan számomra, mert (...) az
RMDSZ-nek nincs hivatalos ál-
láspontja Verespatakot illetõen,
amellyel Eckstein-Kovács Péter
szembehelyezkedne. Másfelõl,
miért kellene bárkinek is távoznia
az RMDSZ-bõl, ha nem ért egyet
aktuális elnökének álláspontjá-
val?” – fogalmazott Bognár Zol-
tán, hangsúlyozva, hogy az elnöki
tanácsos elvitathatatlan joga,
hogy tiltakozzon egy újabb ökoló-
giai bombát jelentõ ciántechnoló-
giás kitermelés ellen. A liberális
platform elnöke azt rója fel az
RMDSZ vezetõségének, hogy a
tagsággal nem kezdeményezett
konzultációt a verespataki beru-
házás ügyében, a téma a legutób-
bi SZKT-n sem került napirendre.
„Mindezek hiányában Eckstein-
Kovács Péter, a Szabadelvû Kör
alelnöke tulajdonképpen nem az
RMDSZ-szel szemben, nem az
RMDSZ álláspontját képviselõ el-
nökkel szemben fogalmaz meg el-
lenvéleményt, hanem a kormány
álláspontját képviselõ miniszterrel
szemben” – összegzett Bognár. 

Válaszlevelében Kelemen le-
szögezi, a szövetségben soha
nem volt szokás nyílt levelek ré-
vén üzengetni, és szeretné, ha ez
a gyakorlat ezután sem válna ha-
gyománnyá. Továbbá hangsú-
lyozza, úgy gondolja, hogy min-
denkinek – így Eckstein Kovács
Péternek is jogában áll bármirõl
kifejteni véleményét vagy tilta-
kozni, azonban elvárja, hogy vé-
leményét tisztességesen próbálja
a közvélemény tudomására hoz-
ni. „A magam részérõl tisztelem
minden egyes személynek a véle-
ményét és igyekszem minden ér-
telmes véleményt meghallgatni
és megfontolni – írja Kelemen –
de cserébe elvárom, hogy az én
véleményem is tiszteljék”. A
szövetségi elnök leszögezte: „Az
RMDSZ-ben az elmúlt években
többször volt vita a verespataki
bányakitermelésrõl, és ha szük-
ség lesz rá, akkor ezt a vitát a kü-
lönbözõ belsõ intézményeinkben
folytatjuk”. Ugyanakkor ironi-
kusan „bizalmát fejezte ki afe-
lõl”, hogy a Szabadelvû Kör azt
is elvárja Eckstein-Kovács Péter-
tõl, hogy véleménynyilvánítási
jogával élve, elveihez ragaszkod-
va nyilvánosan támogassa alá-
írásával azon civil szervezetek
kezdeményezését, amelyek
Verespatak kapcsán éles bírálatot
fogalmazzon meg Traian
Bãsescu államfõ álláspontjával
szemben is. Az RMDSZ-elnöke
arról biztosította a szabadelvûe-
ket: minden igyekezetével azon
lesz, hogy a februári kongresszus
okozta fájdalmat (Eckstein-
Kovács Péter ellenjelöltként in-
dult az elnökválasztáson – szerk.
megj.) közös erõfeszítéssel pró-
bálják enyhíteni. 

„Ciánlevelek” az RMDSZ-ben
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Ma ül össze elõször az a ko-
alíciós bizottság, amelyet a

kormányt támogató pártok azért
hívtak életre, hogy a jövõ évben
esedékes helyhatósági és parla-
menti választások lebonyolításá-
nak esetleges megváltoztatását
megtárgyalja. Amint Roberta
Anastase, a képviselõház de-
mokrata liberális elnöke elmond-
ta, a testület feladata lesz közelí-
teni az álláspontokat, olyan kér-
désekben, mint a többségi vá-
lasztási rendszer bevezetése, a
választási küszöb eltörlése, a
honatyák számának meghatáro-
zása, valamint a helyhatósági és
parlamenti választások összevo-
nása. Ez utóbbival kapcsolatban
úgy tûnik, az összes parlamenti
párt egyetért, a múlt hét végén
Emil Boc kormányfõ arról be-
szélt, hogy a két voksolás
egyidõben való megszervezésé-

vel 30 millió eurót takarítanának
meg az államkasszának. 

A Félsziget fesztiválon tartott
szombati sajtótájékoztatóján Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök is-
mételten leszögezte, hogy a szö-
vetség támogatja a választások
összevonását. A kormányfõ által
említett 30 milliós megtakarítás
mellett Kelemen két további érv-
vel támasztotta alá álláspontját:
könnyebben lehet majd mozgósí-
tani a szavazókat és össze lehet
majd hangolni a helyi és orszá-
gos koalíciókat. Kiemelte vi-
szont, hogy csak abban az eset-
ben egyeznek bele a törvénymó-
dosításba, ha ez arányos képvise-
letet biztosító szavazást garantál-
na. Ennek több változata lehetsé-
ges, akár a 2008 elõtti megyés lis-
tás rendszerhez való visszatérés,
akár egy vegyes választási rend-
szer kialakítása, ahol az egyéni
választókerületek országos listá-
val egészülnek ki. 

Összevont választások: 

30 millió eurós megtakarítás

Mennyit ér egy sic? A pénzhelyettesítõ utalvány mintapéldányát Bethlen Gábor fejedelem arcképe dísziti

Kelemen: rendezhetõ az RMDSZ és a Fidesz viszonya

Nincs olyan vitás kérdés, amely miatt rendezhetetlen lenne a Fidesz
és az RMDSZ – fejtette ki az MTI-nek adott interjújában Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Kijelentette, nem tud elképzel-
ni kétféle magyar állampolgárságot, és szerinte az állampolgársággal
együtt a szavazati jogot is meg kell kapniuk a határon túli magyarok-
nak. Leszögezte: az RMDSZ-nek nincs preferenciája azzal kapcsola-
tosan, hogy a határon túli magyarok miként éljenek a szavazati jo-
gukkal, a szavazás módjáról ugyanis a magyar kormánynak kell dön-
tenie. Hozzátette, a Fidesz errõl õsz folyamán konzultálni fog a hatá-
ron túli magyar szervezetekkel. Az MTI arra a kérdésére, hogy nem
tart-e attól, amit Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke felvetett, vagyis
hogy a romániai magyaroknak a magyarországi választáson való
szavazása csökkentheti a magyarok érdeklõdését a romániai válasz-
tások iránt, Kelemen elmondta: ezt meg kell elõzni, arra kell töreked-
ni, hogy jó mozgósítás legyen a romániai választásokon. 



Bogdán Tibor 

Mintegy 300 kilométeres
sztrádaszakasz marad ki-

vitelezõ nélkül, miután az
észak-erdélyi sztráda építését
eredetileg felvállaló amerikai
Bechtel a román féllel folyta-
tott árvita után rövidesen ki-
vonul a projektbõl.

A „Bechtel-korszak” 
vége

A Bechtel a Gyalut
Aranyosgyéressel, Berettyó-
széplakot pedig a borsi ro-
mán határátkelõvel összekö-
tõ autópálya átadásával befe-
jezi romániai ténykedését,
miután a megrendelõ egy-
aránt kifogásolta az általa
végzett munka ütemét és ár-
szintjét. Ily módon az építte-
tõ Országutak és Autópályák
Országos Társaságának
(CNADNR) új vállalkozók
után kell néznie. A jelentke-

zõk kiválasztása elõtt azon-
ban el kell döntenie azt is,
milyen pénzforrásokat tud
elõteremteni. A testület illeté-
kesei máris körvonalaztak
néhány változatot. Az egyik
lehetõség az lenne, hogy az
állami költségvetésbõl külö-
nítenék el a szükséges össze-
geket, erre azonban az or-
szág jelenlegi gazdasági-
pénzügyi helyzetében megle-
hetõsen kevés esély mutatko-
zik. Felmerült a külföldi hi-
telfelvétel gondolata is, ez
esetben az Európai Beruhá-
zási Bank nyújthatna köl-
csönt a munkálatok folytatá-
sához. Végül lehetséges len-
ne az egyes sztrádaszakaszok
koncesszióba adása is. 

Az elsõ jelek szerint a bu-
karesti hatóságok nagy való-
színûséggel mindhárom lehe-
tõséggel élni fognak. Erre
utal az a körülmény, hogy a
CNADNR elképzelésének
megfelelõen például a Brassó–

Fogaras közötti, közel 49 ki-
lométeres szakasz megépíté-
sét a Brassó–Comarnic sztrá-
darésszel együtt adnák kon-
cesszióba, valamikor a jövõ
esztendõ elején. A testület
vezérigazgatója, Daniela
Drãghia szerint ez az útvonal
igen fontos a sztráda Maros-
vásárhely és Kolozsvár irá-
nyába történõ kiépítése
szempontjából.

Ugyanakkor az összesen
hatvan kilométernyi Gyalu–
Mezõszentmihálytelke és
Aranyosgyéres–Marosvásár-
hely közötti sztrádarészre
még az idén versenytárgya-
lást írnak ki, a szükséges ösz-
szegeket költségvetési ala-
pokból biztosítva. A CNAD-
NR olyan vállalkozó mellett
dönt majd, amely beilleszke-
dik az elõre meghatározott
kilométerenkénti 7,2 millió
eurós maximális költségke-
retbe.

Elegánsabb 
megoldások

A licitálás meghirdetése
elõtt azonban föltétlenül újra
kell tervezni a hidakat. A
Bechtel ugyanis masszív,
elõregyártott tartószerkeze-
tekben gondolkodott, ame-
lyek megengedhetetlen mó-

don megemelték a kivitelezé-
si költségeket. Az építõnek
most kecsesebb, könnyebb
struktúrákat, elegánsabb
megoldásokat kell javasolnia
a versenytárgyalás megnyeré-
séhez.

A Bechtel által még meg-
építendõ szakaszokat, il-
letve az állami pénzbõl el-
készülõ Brassó–Fogaras
utat leszámítva összesen
közel 200 kilométernyi au-
tópálya marad pénzügyi
fedezet nélkül. Ennek fi-
nanszírozását a CNADNR
az Európai Beruházási
Banktól reméli, hitel formá-
jában. Az elõzetes számítá-
sok értelmében a romániai
hatóságoknak 1,3 milliárd
eurós kölcsönt kellene fel-
venniük ehhez a kontinen-
tális pénzintézménytõl. Eb-
be természetesen nem csak
a banknak kell beleegyez-
nie, de az ország adósságál-
lományát tovább növelõ
újabb hitelkérést el kell fo-
gadtatni a Nemzetközi Va-
lutaalappal, amely szigorú-
an megszabta Románia ela-
dósodási kereteit. 

Feketelista 

Mindeközben Romániá-
nak hozzá kell látnia a 4.

számú páneurópai közúti fo-
lyosó részét képezõ dél-erdé-
lyi autópálya megépítéséhez
is. A CNADNR vezérigaz-
gatójának közlése szerint a
munkálatokat megnehezíti
az a körülmény, hogy ezen a
sztrádán igen sok alagútra
lesz szükség, mindenekelõtt
a Déva–Erzsébetváros sza-
kaszon, amelyet egyébként
azt követõen bocsátanak ver-
senytárgyalásra, hogy meg-
oldják a Temesvár–Lugos
közötti út megépítésére vo-
natkozó szerzõdéskötés kap-
csán felmerült problémát. A
munkálatoktól elesett Teh-
nologica Radion ugyanis
méltánytalannak tartja a lici-
tálásból való kiesését. A
CNADNR állításának meg-
felelõen azonban azért veszí-
tett, mert 40 millió euróval
többet kért versenytársánál.
Ebbõl a pénzbõl pedig már
akár egy újabb sztrádasza-
kasz is megépíthetõ lenne –
állította a vezérigazgató. Az
ügyet szeptember 5-én tár-
gyalja a táblabíróság, a ro-
mán fél pernyerésben bízik.

A dél-erdélyi sztráda ese-
tében az alagutak egyikét az
Astaldi-Euroconstruct Tra-
ding 98-Astalrom cég készí-
ti majd el. A Szászváros és
Nagyszeben között építen-

dõ alagút hossza meghalad-
ja a 400 métert. Szakembe-
rek szerint számos viaduk-
tot is meg kell majd tervez-
ni, ezek közül néhány akár
a 2 kilométeres hosszúságot
is meghaladhatja.

Daniela Drãghila szerint a
román fél a dél-erdélyi sztrá-
da esetében stratégiát változ-
tatott. A nyomvonal szigo-
rúan megszabott lesz, és azt
nem az építõ, hanem a meg-
rendelõ jelöli ki. A verseny-
tárgyalásoknál konkrét ada-
tokat, kötelezettségeket és
jogokat tartalmazó verseny-
füzeteket állítanak össze,
amelyek a finanszírozás mó-
dozatait is magukba foglal-
ják. A gyõztes meghirdetésé-
nél az árszintnek meghatá-
rozó fontossága lesz.

Végül a CNADNR illeté-
kesei azt is tervbe vették,
hogy a jövõben elkerüljék
az olyan kellemetlensége-
ket, amelyek például a
Bechtellel is adódtak. El-
gondolásuk szerint a szerzõ-
désszegõ vállalatokat egy-
szerûen feketelistára tennék,
így azok nem vehetnének
részt a versenytárgyaláso-
kon, vagy ha mégis jelent-
keznének, akkor a licitálá-
sok alkalmával kötelezõ
módon kiejtik õket. 

ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. augusztus 29., hhééttffõõ4

Sztrádák, tervek, lehetõségek
Állami alapok felhasználása, 1,3 mil-

liárd eurós kölcsön vagy koncesszió-

ba adás – ez a három lehetõsége ma-

radt az Országutak és Autópályák Or-

szágos Társasága számára az észak-

erdélyi autópálya megépítésére.

Gy. Z.

Az Amerikai Egyesült
Államok keleti partján

több százezer embernek kel-
lett elhagynia az otthonát. A
rendkívüli állapot bevezeté-
sére azért volt szükség New
Yorkban, mert így már a
hurrikán érkezésére való fel-
készüléshez is rendkívüli for-
rásokat fordíthatnak a part-
menti városok. Az állam
kormányzója arra kérte az
embereket, hogy mindenki
készüljön a hurrikánra, és
mûködjék együtt a hatósá-
gokkal.

Michael Bloomberg, New
York város polgármestere fi-
gyelmeztette a lakókat, hogy
hatalmas szélre és özönvíz-
szerû esõzésre kell számítani,
a hirtelen áradások pedig az
üzleti negyedet is elönthetik.

A csúcstartók

A hurrikán pontos útvona-
la nem ismert, az amerikai
katasztrófavédelmi hatósá-
gok szerint a keleti parton
Dél-Karolinától New
Englandig fel kell készülni
az érkezésére. Az Egyesült

Államok keleti partját órán-
ként 140 kilométeres sebes-
ségget elérõ Irene hurrikán
4,7 milliárd dolláros kárt
okozhat. A modellszámítá-
sokat a forgószéllel összeha-
sonlítható 27 hurrikán ada-
tainak alapján készítették,
amelyeket 1913 óta figyeltek
meg. Az összeg becslésénél
azokat a károkat vették fi-
gyelembe, amelyeket a szél
és az özönvízszerû esõ okoz
az épületekben, az autók-
ban, az infrastruktúrában és
más vagyontárgyakban. A
4,7 milliárd dollár nem tar-
talmazza a bezárt vendéglá-
tóhelyek, kaszinók, áruhá-
zak, a törölt repülõjáratok
miatt elmaradt profitot, ami
több milliárd dollárral emel-
heti meg az összeget.

Az 1985-ös Gloria – 2011-
es árakon számolva – 2,5
milliárd dolláros kárt oko-
zott, miután a New York-i
Long Islandnél 136 kilométe-
res óránkénti sebességgel par-
tot fogott. A Belle 1976-ban
ennél nagyobb, óránként 144
kilométeres sebességgel csa-
pott le New Yorkra, de csak
570 millió dolláros kárral
járt. A bajt fokozhatja, hogy

az érintett keleti parti régió
gazdasága adja az USA
GDP-jének 16 százalékát és
itt foglalkoztatják a munka-
erõ 14 százalékát.

Névsor – hat évre elõre

A hurrikán szó az indián
„Urrikan”, azaz „Nagy
Szél” szóból származik.
Olyan ciklonálisan, vagyis az
északi féltekén az óramutató
járásával ellentétes, a délin
vele egyezõ irányban forgó,
több száz kilométer átmérõjû
felhõörvényt jelez, amely a
trópusokon, azaz a Ráktérítõ
és a Baktérítõ közötti terüle-
ten, egészen pontosan a 10.
és a 20. szélességi kör között
keletkezik. Erre a zónára
utalva trópusi ciklonnak is
szokták nevezni, de az ör-
vénylés irányát nem számít-
va semmiben sem hasonlít a

nálunk is elõforduló mérsé-
kelt övi ciklonokhoz. A
Csendes-óceán térségében
tájfun, Ausztráliában willy-
willy a neve. Augusztustól
októberig nem ritka, hogy
egyszerre több trópusi ciklon
is megfigyelhetõ az óceán fö-
lött. A legtöbb, egyszerre öt
1995. augusztus 23-án volt
észlelhetõ az Atlanti-óceán
fölött.

A feljegyzések szerint elõ-
ször egy ausztrál meteoroló-
gus adott személyneveket a
trópusi ciklonoknak a század
elején. Állítása szerint azokat
a politikusokat választotta
névadóul, akik a legtöbbet fá-
radoztak a térség felvirágoz-
tatásáért. Pletykák szerint vi-
szont éppenséggel nem ro-
konszenvezett azokkal, akik-
nek a nevével e kellemetlen
és pusztító légköri jelensége-
ket felruházta. Késõbb a má-

sodik világháború alatt a
Csendes-óceánon szolgálatot
teljesítõ amerikai meteoroló-
gusok nõi néven kezdték em-
legetni a trópusi ciklonokat,
valószínûleg barátnõjükre,
feleségükre, esetleg anyósuk-
ra gondolva. Az Atlanti-
óceánon, így a Karib-tenger
térségében is 1950 után a sza-
vak betûzésekor használatos
neveket (Able, Baker, Charlie
– és így tovább) adták a ciklo-
noknak, majd 1953-tól az
Amerikai Meteorológiai
Szolgálat hivatalosan is nõi
neveket kezdett használni. A
Meteorológiai Világszervezet
(WMO) kérésére 1979-tõl
férfiak is szerepelnek a név-
adók között. Ma egy hat évre
elõre meghatározott névsort
használnak. Innen tudható,
hogy a Floyd után a Gert,
majd a Harvey és az Irene
következik. 

A Katrina hullámai

A Katrina volt az egyik
legtöbb áldozatot követelõ vi-
har az Egyesült Államokban
2005-ben, a hírek tízezer ál-
dozatról szóltak. Sok helyen
fertõzésveszély volt, a térség-
ben a kolera is megjelent. A
hurrikán hatására több olaj-
fúró torony is elsüllyedt
a Mexikói-öbölben, olajfino-
mítók váltak használhatat-
lanná, ezért a kõolaj világpia-
ci ára is emelkedett. Dél-
Louisianában a hurrikán há-
romszázezer embert hagyott
áram nélkül, míg Louisiana,
Mississippi és Alabama ál-
lamban 1,3 millió otthonban
és munkahelyen szakadt meg
az áramszolgáltatás. Több
százezren hagyták el New
Orleanst az evakuálási utasí-
tás hatására, mivel kezdetben
úgy látszott, hogy a várost te-
libe kapja, és ezáltal ka-
tasztrofális csapást mér rá a
Katrina. A vihar ötös erõs-
séggel érkezett, azonban ha-
mar négyesre mérséklõdött,
és némileg el is kanyarodott,
de így is tetemes károkat
okozott. A tengerszint alatt
fekvõ várost védõ gát átsza-
kadt. Voltak, akik figyelmen
kívül hagyták a kiürítési fel-
szólítást, fõleg a szegények,
akiknek nem volt hová köl-
tözniük. A hatóságok szerint
közülük sokan odaveszhettek
az árban, mivel a magas víz-
állás miatt a mentõalakula-
tok a legtöbb helyre nem tud-
tak bejutni. George W.
Bush amerikai elnököt ké-
sõbb súlyos kritikákkal illet-
ték a mentés és a helyreállítá-
si szervezetlensége miatt. ▼

Hurrikánok, ha lecsapnak
Több százezer embert telepítenek ki
az USA keleti partján fekvõ városok-
ból az érkezõ Irene (Irén) hurrikán
miatt. Rendkívüli állapotot hirdettek
több keleti parti államban, köztük
New Yorkban is. Meteorológusok
szerint elképzelhetõ, hogy az elmúlt
fél évszázad legnagyobb vihara csap
le New Yorkra.

Városkép New-Yorkból – homokzsákokkal. A metropolisz felkészült az Irene hurrikánra



Úgy tetszik, egy ideje már a legmagasabb
szinten is megnõtt az érdeklõdés az egész-
ségügyi rendszer reformja iránt. Az elnöki
hivatal keretében létrehozott egészségügyi
bizottság Dr. Cristian Vlãdescu – volt OEP
elnök – vezetésével kidolgozta egy új
egészségügyi kerettörvény téziseit, bár más
források szerint már a törvénytervezet is el-
készült. Különös, hogy a magas elnöki bi-
zottság nem tartotta szükségesnek az elõze-
tes konzultációt az Egészségügyi Miniszté-
riummal, amely a felelõsséget viseli az
egészségügyi közpolitikákért, s amelynek a
feladata lenne a fennen finoman elzárt el-
nöki laboratóriumban megalkotott jogsza-
bály végrehajtása.
Ne rekedjünk meg azonban a jelen esetben

nagyon is vélelmezhetõ poli-
tikai vagy választási szán-
dékoknál és folytassuk
vizsgálódásunkat a terve-
zett szabályozás érdemi
részeinek bemutatásával.

Az új törvény gyökeres
változást hozna a
rendszer egészében.
A kórházakat alapít-
ványokká vagy egye-

nesen kereskedelmi társaságokká alakítaná
át, a megyei egészségbiztosító pénztárakat
magánosítaná, az orvosokat pedig teljesít-
ményük arányában bérezné, ami azt jelen-
ti, hogy aki több pénzt gombolt le a bizto-
sítóktól – egészségügyi szolgáltatások nyúj-
tása révén, természetesen –, az nagyobb fi-
zetést kap. Egyelõre ennyit
tudunk a sajtóból a terve-
zetrõl, reméljük rövidesen
alkalmunk lesz a részletek-
be is betekinteni.
Már ennyibõl is megálla-
pítható azonban, hogy a
kezdeményezés alapelve
az egészségügyi privatizáció, a szabad ver-
seny és a magántõke bevonása a rendszer-
be – ami önmagában örvendetes dolog le-
hetne. Európa több országában mûködnek
eredményesen hasonló rendszerek, az elnö-
ki bizottságnak tehát nem kellett kitalálnia
a spanyolviaszt. A mûvelet legkényesebb
része azonban egy alapvetõen szociális és a
szolidaritás elvére épülõ rendszer összekap-
csolása a profitorientált, piaci mechaniz-
musokkal úgy, hogy közben az Alkotmány
34-ik cikkelye se sérüljön. Ez a cikkely ki-
mondja: „Az egészség oltalmazásához való

jog garantált”. Ez azt jelenti, hogy az ál-
lamnak nem csak az egészségügyi rend-
szert kell létrehoznia és mûködtetnie, de
biztosítania kell az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz való hozzáférés jogát is, ami ma-
gyarul annyit tesz, hogy a pénz hiánya
nem lehet akadálya az alapvetõ egészség-

ügyi ellátás biztosításának.
Következésképp, az állam
nem vonulhat ki az egész-
ségügybõl, nem bízhatja
kizárólag a piaci szerep-
lõkre a gyógyítást. 
És ez még mindig a kér-
désnek csak az elvi része.

A gyakorlati ennél sokkal bonyolultabb. A
román egészségügy mûszaki ellátottsága –
kevés üdítõ kivételtõl eltekintve – lemaradt
az európai átlagtól. A málladozó vakolatú,
meghaladott felszereltségû, elszegényedett
kórházak aligha vonzóak a külföldi vagy a
hazai befektetõk számára. Hiába alakítják
át õket alapítványokká vagy kereskedelmi
társaságokká, a végén csak az  önkormány-
zatok nyakán maradnak, a különbség mind-
össze annyi, hogy fizetésképtelenségük ese-
tén immár be lehetne õket zárni – kockáz-
tatva a lakosság egészségügyi ellátását. 

Másfelõl a hazai társadalom zöme nem
tudja megfizetni a magánszféra szolgáltatá-
sait. Ez nem Németország, ahol az átlagjö-
vedelem 3264 euró, hanem Románia, ahol
1474 RON, vagyis az elõbbinek majdnem
tizede. Ebbõl a pénzbõl pedig nem lehet
megfizetni a minõségi magánszolgáltatáso-
kat.
Ilyen körülmények között a magánosítás
bevezetésének két lehetséges következmé-
nye lenne: vagy csõdbe jutna egy sor kór-
ház, ennek valamennyi szociális követ-
kezményével együtt, vagy pedig a lakos-
ság többsége számára megfizethetetlenné
válnának az egészségügyi szolgáltatások
és sérülne a hivatkozott alkotmányossági
elv. 
Mielõtt a magas elnöki bizottság – amely
nem visel semmilyen felelõsséget az egész-
ségügy mûködõképességének megõrzésé-
ben! – teljesen megváltoztatná a rendszert,
elõbb a jelenlegit kellene fejlesztenie azért,
hogy a modernizációs törekvéseket késõbb
alkalmazni lehessen. Más szóval: bármeny-
nyire szeretné is a kormányzat, közigazga-
tási, törvénykezési eszközökkel nem kerül-
heti meg azt, hogy növelje az egészségügyi
ellátás finanszírozását. 

A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben átalakulóban volt a
magyar állam egész szervezete. Lassú tempóban likvidálásra
kerültek azok az eszmék, melyeket az ezernyolcszáz-negyven-
nyolc vetett fel s melyek húsz évi koporsóban lét után a hatvan-
hetediki kiegyezésben új életre keltek. Csoda-e hát, ha a
mindennek átformálódásának ez élettõl zsibongó napjaiban
minden fül felfigyelt, ha a magyar nép egyetlen külországi kép-
viselõje megszólalt? Ez idõtájt még elsõrangú politikai esemény
és irodalmi szenzáció volt, ha az egykori kormányzónak egy-
egy írása vagy irataiból egy kötet megjelent. – Azóta sok min-
den megváltozott. A magyar nemzet lassan-lassan elfoglalta a
monarchiában azt a pozíciót, mely államiságát megilleti s ezzel
– a Kossuth név elvesztette forradalmi jellegét. Természetes is.
Mikor az eszmék testté váltan beilleszkednek egy nemzet életé-
be, azok nem hathatnak többé lázítólag az újság ingerével s
elébb-utóbb mindenki a hideg megfontolás világításában fogja
bírálni ama változásokat, mik ez eszmék hatása alatt létrejöt-
tek.
Mik voltak Kossuth eszméi?! Erre a kérdésre Kossuth iratai kö-
zül eleddig egyetlen egy sem adott oly határozott felvilágosítást,
mint a most megjelent 13. kötet, mely az 1843–48-i idõszakban
– nagyrészt a Pesti Hírlap hasábjain – megjelent újságcikkeit
tartalmazza. Ahány közlemény, annyi bizonyítéka annak, hogy
a forradalminak nevezett, valójában azonban nagyon higgadt
Kossuth korának legnagyobb magyar – közgazdásza volt! Köz-
gazdász a szónak 21. századbeli értelmében. 

Faragó Miksa: Kossuth Lajos iratai 
(Sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc), Nyugat, 1911, 16. szám 

Elhibázott terápia
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Bár a Neamþ és Máramaros megyei részleges elõre-
hozott választásokat a két fõ vetélytárs, a kormányon
lévõ Demokrata Liberális Párt és az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség a jövõ évi helyhatósági
és parlamenti választások elõtti amolyan erõpróbá-
nak tekintette, az 1:1 arányú döntetlen korántsem a
reális politikai erõviszonyokat tükrözte, inkább ismé-
telten bebizonyította a helyi kiskirályok – területi
pártelnökök, megyei tanácselnökök, polgármesterek,
vagy akár prefektusok – meghatározó szerepét párt-
jaik szempontjából. Tévedés lenne ugyanis azt hinni,
hogy Neamþ megyében a narancsvörös hatalom gyõ-
zedelmeskedett. Jelöltje, Adrian Rãdulescu, a mezõ-
gazdasági tárca államtitkára sikerét korántsem pártja
népszerûsége, hanem az biztosította, hogy a Pinalti
néven elhíresült helyi demokrata liberális kiskirály-
nak, Gheorghe ªtefannak sikerült kétmillió eurót
összeszednie a kampány támogatásához. Az adako-
zók – Gheorghe ªtefan mellett – a mezõgazdasági
állami szubvencióktól döntõ mértékben függõ üzlet-
emberek voltak, közöttük Culiþã Tãriþã, a Brãilai
Nagysziget korlátlan ura és Adrian Porumboiu, a
labdarúgó-bíróból lett „földbirtokos”. Így aztán már
jobban megérthetjük a narancsvörös kiskirály szava-
it, miszerint az érdem kizárólag a jelölté, aki jól is-
meri a mezõgazdaság minden csínját-bínját, kulisz-
szatitkát, és az sem tekinthetõ a véletlen mûvének,
hogy a kampánytól távol tartotta a tömörülés buka-
resti vezetõit.
De a szociál-liberálisok Máramaros megyei jelöltje,
Florin Tãtaru sem Victor Pontának vagy Crin
Antonescunak, hanem annak köszönhetõen végzett
az elsõ helyen, hogy a párt helyi potentátjai ellenfe-
lüknél ügyesebben használták ki az alacsony részvé-
tel, illetve a többpárti jelentkezés nyomán megoszlott
voksok nyújtottak elõnyt.
Hiba lenne tehát a mostani eredményekbõl messze-
menõbb következtetést levonni a két fõ vetélytárs kö-
zötti erõviszonyról. A jövõ évi választások sorsát
sem a pártok (nem létezõ vagy felületes, egymástól
„inspirálódó”) programjai, újabb beteljesíthetetlen
ígéretei, 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 arra is – sajnálatos

– garancia, hogy 2012 sem hozza
meg a hazai politikai osztály oly ré-
gen várt, és minden hatalom által
megígért, de egyetlen hatalom által

sem véghezvitt megújhodását. 
Félõ tehát, hogy jövõre ismét el-
mondhatjuk: Romániában a hely-
zet változatlan. 

Lap-top
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Bármennyire szeretné is
a kormányzat, nem ke-
rülheti meg azt, hogy
növelje az egészségügyi
ellátás finanszírozását. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Kalóznak lenni nagyobb mulatság, mint be-
állni a haditengerészethez.” Steve Jobs

A diktátor

A közgazdász

A változás 
változatlan hiánya

A hétvége címe. Az RMDSZ tagjai nyílt
levelekkel háborúznak Verespatak ügyében,
Cotidianul

Magyarázat. Romániában a nyílt levelek-
rõl csaknem olyan gyorsan tudomást sze-
reznek a biztonságiak, mint a postán elkül-
döttekrõl. Mindazonáltal az ügy, az ismert
levélváltás több szempontból humoros –
tragikussá akkor válik, amikor valamikor
valakik valakivel elvitetik a balhét. 

Dinu és Crin. A România liberã megosztja
olvasóival azt, amit Dinu Patriciu milliár-
dos, sajtómogul és üzleti guru az egyik el-
nökpárti tévében mondott. (Most már ilyen
helyekre jár Dinu, nagyon meg lehet ijed-
ve…) Az üzletember kijelenti, nem gondol-
ta volna, hogy megromlik a viszonya Crin
Antonescuval. Hát igen, miután a derült
égbõl kampányt indított lapjában a liberális
tagtárs és pártelnök ellen, valószínûleg a vi-
szonyuk javulására számított. „Szégyelld
magad, Traian Bãsescu!”

Geoanã ismét az élre tör. Nincs csend a
PSD-ben, írja az Evenimentul zilei. A na-
gyobbik ellenzéki párt köreiben kezdettõl
fogva erõs volt a Mircea Geoanã képviselte
belsõ ellenzék. („Szégyelld magad, Traian
Bãsescu!”) Hogy ki ez a belsõ ellenzék?
„Mindenki, aki nem kedves a Ponta –
Nãstase – Dragnea triónak. Mindazok,
akik úgy érzik, hogy kimaradnak a nagy
osztozkodásbõl, miután a választások nyo-
mán a párt kormányra kerül.” A mára-
marosi és neamþ-i kudarcot megelõlegezve
(mint tudjuk, csak az egyik jött be), a
Geoanã-tábor már meg is írt egy kritikus
levelet Victor Pontának. A puccsisták sze-
rint a párt rossz úton halad. Tán csak nem
azért, mert Geoanã korábbi jóbarátjával és
harcostársával, Crin Antonescuval szövet-
kezett? 

A nap álhíre. A választások költségeinek
drasztikus lecsökkentése végett az államel-
nök javasolta, hogy valamennyi választást,
valamint népesség- (lakosság-, állat-) össze-
írást húsz évre elõre tartsanak meg egyazon
csütörtöki napon, délután négytõl ötig, s az
urnákat szórakozóhelyeken állítsák fel. Hi-
vatalának szociológus miniszterei kiszámí-
tották, hogy ily módon 1257 millió euró ta-
karítható meg, ami egyenlõ sok mindennel.

Bogdán Tibor



Röviden
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Romániában nyitna te-
lephelyet a kínai ZTE –

jelentette be a napokban
Valerian Vreme távközlési
miniszter, miután megbe-
szélést folytatott az ázsiai
vállalat Kelet- és Közép-Eu-
rópáért felelõs alelnökével,
illetve a cég romániai vezér-
igazgatójával és stratégiai
fõnökével. Az országba tele-
pítendõ üzemben a tervek
szerint már jövõ év elsõ felé-
ben digitális földi tévéjelek
befogására alkalmas felsze-
reléseket gyártanának.

Habár korábban arról volt
szó, hogy a ZTE az ország
egyik elmaradottabb régiójá-
ban fog megtelepedni, a jelek
szerint a választás végül
mégis Konstancára fog esni.
Lorian Vintilã, a ZTE romá-
niai stratégiai igazgatója a
Hotnews.ro-nak úgy nyilatko-
zott: a konstancai telephely
ötletét a távközlési miniszter
vetette fel a repülõtér és a ki-
kötõ közelsége miatt, amely-
re a cég képviselõi végül is
nyitottnak bizonyultak. „A
legjobb megoldás lenne, mi-
vel hatalmas mennyiségû fel-
szerelést kell majd szállítani,
amelyre a kikötõ nagyon is
alkalmas” – fogalmazott
Vintilã, hozzátéve, a cég Ro-

mániára nem úgy tekint,
mint egy kínai termékeket
fogyasztó államra, hanem
mint a Közép-Kelet-Európa
felé nyitó kiindulási pontra. 

Vintilã hangsúlyozta: a
romániai telephely nem „ra-
gad le” a digitális vevõké-
szülékek gyártásánál, ha-
nem továbblépnének az
okostelefonok, illetve a ter-

minálok felszereléseinek te-
rületére. A szakember meg-
erõsítette, a beruházás által
legalább száz új munkahely
létesülne, ám ha a produk-
ció egy további fázisba lép
és elindul az infrastrukturá-
lis felszerelések gyártása, ez
akár 300-ra is emelkedhet.

A stratégiai igazgató sze-
rint a ZTE központjában

még nem nevezték meg a
beruházás konkrét összegét,
ám annyit megerõsített,
hogy több tízmillió eurós fi-
nanszírozásról van szó.
Mint Vintilã elmondta, a
héten sorra kerülõ román–
kínai üzleti és minisztériumi
szintû tárgyalásokat követõ-
en a befektetés további rész-
leteire is fény derül. 
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Romániába jön a ZTE
Konstancára tervezik a több tízmilliós kínai beruházást

Totka László

Távozik az Apple élérõl
Steve Jobs, az Apple társ-

alapító vezérigazgatója, he-
lyét Tim Cook, az eddigi
operatív igazgató veszi át. A
már-már legendássá vált ve-
zetõ egészségi állapotára hi-
vatkozva adta át a cégveze-
téssel járó feladatokat. Bár
konkrétumokba nem bocsát-
kozott, sokak szerint bejelen-
tése összefüggésben lehet ko-
rábban diagnosztizált has-
nyálmirigy-rákjával illetve a
két éve történt májátültetésé-
vel. „Mindig azt mondtam,
ha eljön a nap, amikor már
nem tudom elvégezni a mun-
kámat, mint az Apple elnök-
vezérigazgatója, én leszek az
elsõ aki szól – írta Jobs. – Saj-
nos ez a nap eljött.”

A váratlan bejelentés hatá-
sára szerdán 5,3 százalékkal
esett az Apple részvények ár-
folyama a New York-i érték-
tõzsde elektronikus kereske-
dési rendszerében, a szakér-
tõk szerint azonban a befek-
tetõknek nincs okuk pánikra.
„Olyan sok tehetséges ember
dolgozik ott, és a vállalati
kultúrába teljesen beivódott
az, ahogyan Steve minden
részletre vigyázott” – fogal-
mazott Gartner Van Baker
elemzõ. Aggodalmukkal
azonban a befektetõk nincse-
nek egyedül, a cég rajongói
is attól tartanak, hogy a ter-
mékek Jobs távozása után

kevésbé lesznek innovatívak. 
A cég életét figyelõ szak-

emberek szerint a váltás már
rég benne volt a levegõben,
miután 2009-ben Jobs egy
idõre már elhagyta az Apple
kötelékét, hogy gyógyulására
koncentráljon. „Távozásának
híre akkor is kisebb sokkot
okozott a piacon, de ma már
tudjuk, hogy a vállalat nélkü-
le is mûködõképes” – nyilat-
kozta a The Wall Street Jour-
nalnak egy bennfentes, aki el-
mondta azt is, hogy a termék-
terv évekre elõre el van készít-
ve. Tim Cook 1997-ben a
Compaq alelnöki székét
hagyta ott, hogy az „almás”
céghez csatlakozhasson, so-
kan már régóta az Apple el-
nök-vezérigazgatói pozíció
elsõ számú várományosa-
ként emlegették, a kérdés
csak az volt mikor kerül ke-
zébe a vállalat „botkormá-
nya”. Abban azonban min-
denki egyetért, hogy Steve
Jobs távozásával az Apple-
nél egy korszak véget ért. 

Apple – élet Steve Jobs után
Egészségi okokból távozik az IT-cég legendássá vált alapító-vezérigazgatója

Büntetés a Google-nek

Ötszáz millió dolláros bün-
tetést fizet a Google az auto-
matizált online hirdetési
rendszerébe bekerült, illegá-
lis termékeket kínáló reklá-
mok miatt – ezzel a cég el-
kerüli, hogy az Egyesült Ál-
lamokban bûnvádi eljárás
induljon ellene. Az ügy az
online gyógyszerhirdetések
kapcsán pattant ki, amely-
nek értéke a szakértõk sze-
rint világszinten évi egymil-
liárd dollárra emelkedik. A
Google AdSense és AdWords
hirdetéskiszolgáló rendsze-
reibe kanadai online gyógy-
szertárak csempészték be
reklámjaikat, amelyek olyan
szereket hirdettek, amelyek
az Egyesült Államokban
vagy nem engedélyezettek,
vagy csak orvosi receptre
kaphatók.

PC-piaci trónfosztás

Habár eddig az Amerikai
Egyesült Államoké volt a
világ legnagyobb személyi
számítógép-piaca, az IDC
friss tanulmánya szerint ezt
elsõ izben túlhaladta Kína –
legalábbis 2011 második ne-
gyedévében. Az IDC sze-
rint a távolkeleti országban
az említett periódusban
18,5 millió személyi számí-
tógép (PC) talált gazdára (a
globális forgalom 22 száza-
léka), míg az USA-ban csu-
pán 17,7 millió (21 száza-
lék). Szakemberek szerint a
táblagépek és okostelefonok
iránti erõsödõ kereslet az,
ami Kína irányába billentet-
te a mérleg nyelvét – ame-
lyet fokozott az ázsiai or-
szág vásárlóerejének erõsö-
dése is. 

Erõsödik a Skype

Csoportos SMS-küldési le-
hetõséggel erõsít a Skype –
az új szolgáltatás azáltal
vált lehetõvé, hogy a Micro-
soft felvásárolta a Group-
Me-t. A Skype házatáján ez
az elsõ komolyabb elõrelé-
pés azóta, hogy a telefon-
program redmondi tulaj-
donba került. A fúzió révén
a Groupe Me is hozzáférhet
a Skype 175 milliónyi, havi
rendszerességgel VoIP-ot
használó táborához, a két
cég emellett együtt dolgozik
az  integráció fokozásán is.  

Villámgyors töltés

A Sharp piacra dobta az elsõ
vezeték nélkül tölthetõ tele-
font – írta az Androlib blo-
gra hivatkozva a hvg.hu. A
készülék a világon elsõként
tartalmazza alapkiegészítõ-
ként az indukciós alapon
mûködõ, vezeték nélküli töl-
tõlapot, amely a cég képvise-
lõje szerint nagyjából a
micro-USB-s feltöltés sebes-
ségével tölti a telefont. Az új
készülék nem csak az újfajta
töltési technológia miatt ér-
dekes: a telefonba beépítették
a Color Veil View techniká-
ját is, azaz bekapcsolható a
betekintési szög leszûkítése,
hogy például a metrón idege-
nek ne tudják elolvasni az
üzeneteinket. 

A ZTE minden jel szerint a konstancai kikötõbõl indulna hódító európai körútjára

A megromlott egészségû Steve Jobs neve elválaszthatatlan az Apple márkanévtõl

Ellenõrzött

Facebookok
T. L.

Mintegy válaszul a szá-
mos adatvédelmi kritiká-

ra, csütörtökön megújult a
Facebook adatvédelmi rend-
szere, amely számos új vagy
továbbfejlesztett funkcióval
„orvosolja” a felvetett adatát-
láthatósági, megosztási és
biztonsági kérdéseket.  Az új
rendszerben lehetõvé válik a
fényképek, bejegyzések má-
sokkal való megosztásának
beállítása: a Google+ szolgál-
tatásához hasonlóan megjele-
nik egy új gomb amelyen ki
lehet választani, hogy az
adott bejegyzést mely cso-
porttal kívánjuk megosztani.
További megszüntetett kelle-
metlenség, hogy a fotók cím-
kézés után nem kerülnek au-
tomatikusan a nyilvánosság
elé, hanem csak azt követõen
jelennek meg, hogy az érin-
tett felhasználó jóváhagyta.
Így elkerülhetõvé válik a
„cikinek” vélt képeken törté-
nõ publikus „csámcsogás”
még akár mielõtt az érintett
fél észrevenné. A bejelölés el-
utasítása mellett automatikus
üzenetben lehet kérni a kép
feltöltõjét a teljes kép törlésé-
re. Az oldalt korábban szá-
mos, a felhasználók jogait vé-
dõ szervezet támadta – az újí-
tásoknak és az információk
fölötti nagyobb kontroll lehe-
tõségének köszönhetõen az
oldal vélhetõleg visszanyeri a
felhasználók bizalmát. 

Õszre várható az ötödik generációs
iPhone bemutatása, amely az Egyesült
Államokban október közepétõl lesz el-
érhetõ – írta a The Wall Street Journal az
amerikai Sprint mobilszolgáltatóra hi-
vatkozva. Mivel az iPhone5 létezését
maga az Apple hivatalosan még nem
jelentette be, a technikai részleteket ho-
mály fedi. Az új mobil képességeirõl
sok híresztelés terjeng a neten, ezek

abban egyeznek meg, hogy a készülék
nagyobb, a telefon elõlapját szinte telje-
sen befedõ érintõképernyõt, valamint
jobb minõségû antennát és 8 megapixe-
les kamerát kap. Elképzelhetõ, hogy a
neve sem iPhone 5 lesz, hanem 4S, aho-
gyan a 3G továbbfejlesztett utódja is a
3GS nevet kapta. Egyes hírek szerint az
ötödik generációs telefon piacra dobá-
sával egyidõben az Apple bemutatja a

tavaly nyáron megjelent iPhone 4 le-
egyszerûsített, olcsó változatát is, amel-
lyel a piac közép- és alsó kategóriájába
próbál betörni, illetve az olyan árér-
zékeny, de hatalmas piacokra, mint a
kínai. Az árat a lélektani 200 dolláros
határ alatt próbálják tartani, úgy azon-
ban hogy a termék teljesítményben túl-
szárnyalja a kategóriában legnépsze-
rûbb Nokia-modelleket. (index.hu)

Októberre „beérik”az iPhone 5?
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Munkatársunktól

„A kulturális tárca a ta-
valy és az idén is jelentõs

összeggel támogatta a Félszi-
getet, mert úgy gondolom,
hogy ez egy olyan kulturális
és zenei sokszínûséget felvo-
nultató rendezvény, amely az
elmúlt 8 év során túlnõtte
Marosvásárhely határait, és
Erdély, sõt Románia egyik
legerõsebb brandje lett” – je-
lentette ki szombaton Kele-
men Hunor a Tuborg Green
Fest Félszigetre látogató kul-
turális miniszter. Szavaival
sokan egyetértettek, általá-
nos volt a vélemény, hogy
minden értelemben a határo-
kat feszegette az idei Félszi-
get. Felejthetetlenül jó, és ne-
hezen feldolgozható rossz él-
ményt is szerezhetett az, aki
a csütörtöktõl vasárnap estig
tartó programsorozaton részt
vett. A 65. életévében lévõ
Iggy Pop „két vállra” fektette
szombat esti koncertjén a
nagyszínpad elõtt csápoló fi-
atalokat: lendülete, életereje
lenyûgözte a táborlakókat,
valósággal felforrósodott a le-
vegõ a Félsziget körzetében.
Az Iggy Pop koncerten túl
azonban – panaszolják a
résztvevõk és a helyiek közül
sokan – nagyon sok korsze-
rûtlen jelenség keserítette
meg a Marosvásárhely és
Marosszentgyörgy határá-
hoz érkezõket.

Rablók és pandúrok

Az idén sem maradtak el a
biztonságiak és a résztvevõk
között évek óta megszokott
súrlódások. Sokan panasz-
kodtak arra, hogy a beléptetõ
rendszernél tapintatlan és

szakszerûtlen motozásnak
voltak kitéve. Nem csak a há-
tizsákokat kutatták át a kapu
õrei, de az egészen kis, sze-
mélyes tárgyak tárolására al-
kalmas táskákat-irattartókat,
sõt, akár testi motozásnak is
alávetették azt, aki „gyanús-
nak” bizonyult. A tábor terü-
letérõl sorozatosan érkeztek
a lopásokról érkezõ hírek:
személyi iratok, pénztárcák,
különbözõ személyes tárgyak
tûntek el a Félsziget forgata-
gában annak ellenére, hogy a
jelentõs arányban felvonuló
csendõrök elvileg folyamato-
san biztosították a táborozók
biztonságát. „Mellettem volt
a táskám, amibõl elemelték a
személyi irataimat és a pénz-
tárcámat, a legnagyobb tö-
megben. Az asztal másik ol-
dalán csendõrök ültek” – me-
séli egy 23 éves brassói lány.
Nemcsak a vendégek, a ven-
déglátósok közül is sokan pa-
naszkodtak a közbiztonság-
ra. „Ilyenkor a fiatalok tom-
bolnak, és ezt tudomásul
vesszük, de túl sok volt az
idén a fizetés körüli vita, túl

sok volt a lopási kísérlet, több
volt ez az átlagos bulis han-
gulatnál” – panaszolta az
egyik pecsenyesütõ eladója.
Véleményét azonnal ellen-
pontozza egy, a közelben pi-
henõ fesztiválozó.

Kiélesített gulyáságyú

„Persze, hogy sok a fizetés
körüli vita, amikor sokszor
azt sem tudjuk, miért fize-
tünk. Rendszeresen kaptam
úgy visszajárót, hogy elfelej-
tették mellékelni a nyugtát,
így aztán nem is mondhat-
tam, hogy nem ennyi az
annyi” – állítja a 29 éves fér-
fi. Õ úgy véli a gazdag ételkí-
nálat a gazdag résztvevõk
számára volt élmény.  „A
Félszigeten az árusok látha-
tólag meg akarnak gazda-
godni. Néhány éve még sze-
gényes, de otthonos volt a kí-
nálat, a helyi vendéglátósok
jöttek ki szerény, de megfi-
zethetõ portékával. Most a
régi gulyáságyúkat valódi
konyhai nehézfegyverzet
váltotta fel” – tette hozzá az

éhes és bosszús kliens. „Ha
csak a napi legfontosabb élel-
miszereket veszem meg, ak-
kor is elmegy 50-70 lej. Ha
kevésbé körültekintõen köl-
tekezem, a napi költségvetés
eléri a 100 lejt, ez már súrol-
ja a rablás fogalmát” – zárja
mondanivalóját a visszatérõ
vendég.

Kié a Maros partja...

Nem csak a táborlakók, de
a marosvásárhelyiek is pa-
naszkodnak a rendezvényre.
A többséget az bántja, hogy a
„zöldként” hirdetett Tuborg
Green Fest Félsziget szerve-
zõi nem voltak tekintettel a
Maros parti pihenõövezetre.
A folyópart már elsõ nap tele
lett szeméttel, többek között
azokkal a szórólapokkal,
amelyek a környezettudatos
viselkedésre buzdították a tá-
borlakókat. Azok pedig, akik
évközben naponta jártak a
Marosvásárhely és
Marosszentgyörgy közötti
útszakaszon, most az áthala-
dáshoz is fesztiváljegyet kel-

lett váltsanak. „Ez közterü-
let, a folyónak van egy tíz
méteres biztonsági zónája,
amit nem zárhatnak le” – há-
borgott Vakarcs Szilárd, aki a
szervezõkhöz fordult magya-
rázatért. Felvetéseire a biz-
tonsági õrök csak annyit vá-
laszoltak, hogy „mit képzel,
Romániában van!”, majd a
szervezõkhöz irányították.
Debreczeni Hajnal sajtórefe-
rens a területfoglalásra és
használatra vonatkozó kér-
désekre elõször tájékoztatást
ígért, majd többszöri telefon-
hívásra sem válaszolt.  La-
punk tegnap szintén sikerte-
lenül próbálta elérni a tájé-
koztatásért felelõs illetékest.

...és kié a bevétel?

Bodor László fesztiváligaz-
gató tegnap a panaszosokkal
ellentétben optimistán nyilat-
kozott az idei Félsziget mér-
legével kapcsolatban. A szer-
vezõ elmondása szerint elsõ
nap 14, második nap 17, har-
madik nap 19 ezer látogatója
volt a Félszigetnek, tegnapra
több mint 20 ezer résztvevõt
vártak. A külföldrõl érkezõk
aránya a tavalyi 4 százalék
után idén 7 százalékra nõtt,
legtöbbjük Magyarországról
jött, de érkeztek többek kö-
zött Hollandiából, Svédor-
szágból és Japánból is látoga-
tók. Bodor László úgy fogal-
mazott: remélhetõleg idén
már nem lesz veszteséges a
Félsziget. Bár a rendezõk
szerint a következõ évi kon-
certsorozat szervezése rögtön
az idei programzárás után el-
kezdõdik, arról hogy mit hoz
a 2012-es fesztiválév, tegnap
nem hangzott el érdemi in-
formáció. 

Határtalan volt a Félsziget

ÚMSZ

Domokos Géza szobrát
avatták fel szombaton, a

Zágoni Napokon, amelyen
részt vett Pálosi Ferenc, a
Magyar Köztársaság tiszte-
letbeli fõkonzulja, Borbély
László környezetvédelmi
miniszter, Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke és György Ervin,
Kovászna megye prefektusa
is. Borbély László ünnepi be-

szédében azt hangsúlyozta,
hogy Domokos Géza böl-
csességével, megfontoltságá-
val képes volt a lehetõ legjob-
ban irányítani az erdélyi ma-
gyar politika fiatal képviselõ-
it, a kilencvenes évek elejé-
nek zavaros politikai helyze-
tében, anélkül, hogy ez a
megalkuvást jelentette volna.
„Domokos Géza, az az em-
ber volt, aki mindig az elsõ
vonalban volt, nem szeretett
soha félreállni, mindig kitar-
tott a felvállaltak mellett,
még olyankor is, amikor ke-
vesen tartottak ki mellette.
És neki lett igaza” – idézte
fel az RMDSZ egykori szö-
vetségi elnökével kapcsola-
tos emlékeit Borbély László.
A tárcavezetõ ugyanakkor
rámutatott: nem volt vélet-
len, hogy Domokos Géza
szavai mindenki számára jó
tanácsként szolgáltak, még a
román közösség tagjai szá-
mára is. „Ezért kell megõriz-
nünk úgy az õ hagyatékát, il-
letve vigyáznunk kell mind-
azokra, akik ilyen üzenetet
tudnak megfogalmazni.
„Számomra Domokos Géza
mindenkor az az ember lesz,

aki miatt most itt állhatok
önök elõtt, és aki mind ne-
kem, mind kollégáimnak át-
adta azokat a morális értéke-
ket, melyekrõl nem szabad
lemondanunk” – fogalma-
zott a miniszter. 

Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke
emlékeztetett, hogy Domo-
kos Géza nevéhez fûzõdik a
Kriterion Kiadó jó pár éves
mûködtetése, illetve a Romá-
niai Magyar Demokrata
Szövetség megalapítása,
amelynek elsõ elnöke is volt.
„Domokos Géza szellemi
emberként mindvégig az ér-
telmes cselekvés, az értelmes
lét lehetõségét kereste, ho-
gyan lehet cselekedni a ma-
gyarságért, a társadalomért,
és a történelem csapdái kö-
zött a közösség számára elõ-
nyöket formálni” – mutatott
rá ünnepi felszólalásában a
megyei önkormányzat veze-
tõje. A 2007-ben elhunyt író,
politikus, mûfordító szobrát
Varga Gábor készítette, és 60
cm széles, illetve 80 cm ma-
gas, talapzata pedig a há-
romszéki Ferencz Sámuel
kõfaragó munkája. 

Zágonban tisztelegtek
Domokos Géza emléke elõtt

Sipos M. Zoltán

Tizedik alkalommal ren-
deztek kastélynapokat a

hétvégén Bonchidán – az
elõzõ évekhez képest szegé-
nyesebb, de annak ellenére
tartalmas programajánlóval
csábították a Bánffy-kastély
udvarára a látogatókat. A
Barock elnevezésû X.
Bonchidai Kastély Napokon
a felnõtteket megszólító kul-
turális programok mellett a
gyermekek számára egész
napos tevékenység zajlott:
cserkészprogramok, kézmû-

ves foglalkozások, arcfestés,
gyermekrajz-kiállítás stb., a
programot kézmûves várás,
könyvvásár, régiségvásár
egészítette ki. A már meg-
szokottá vált vásári hangulat
mellett, magyarországi és ro-
mániai könnyûzenei együt-
tesek fellépései, magyar nép-
tánc, klezmer koncert, von-
zották az érdeklõdõket, akik
esténként olyan ismert
együttesek zenéjére bulizhat-
tak, mint a magyarországi
Zanzibár vagy a romániai
Taxi, Role illetve a Grim-
mus. A rendezvényrõl idén

sem maradtak ki a régi kas-
tély hangulatát idézõ lovas-
bemutatók, Demartini Lajos
által vezetett lovasok a kas-
télynapok leglátványosabb
programját kínálták. A Fran-
cia es Angol Kulturális Köz-
pont támogatásával levetítet-
ték Marian Criºan Morgen cí-
mû játékfilmjét, tegnap este
pedig a kastély falain Ioan
Mihai Baba 3D animációs
produkciója fénylett fel,
amellyel a bonchidai kastély
mûemléképületének értékére
és hasznosíthatóságára hívja
fel a figyelmet. 

Kastélynapok Bonchidán

S. M. Z.

„A Hungarológiai Kon-
gresszus közgyûlése és

Tuomo Lahdelma finn elnök
egybehangzó véleménye –
amelyhez egyébként jóma-
gam is csatlakozom –, hogy
egy termékeny és nagyon si-
keres kongresszusnak lehet-
tünk részesei az elmúlt héten
Kolozsváron” – értékelte la-
punknak a 7. Nemzetközi
Hungarológiai Konferenciát
Péntek János (képünkön). A
tudományos rendezvény
szervezõbizottságának társel-
nöke elmondta, ez az ötödik
magyarságtudományi kong-
resszus, amelyen részt vesz,

így bátran jelenti ki, hogy „a
téma szakmai megközelítésé-
nek szempontjából a kolozs-
vári az egyik legjobb kong-
resszus, amelyet valaha meg-
szerveztek – elõször volt pél-
dául a kongresszus történeté-
ben filozófia vagy szocioló-
gia ülésszak”. Péntek szerint
a szombaton zárult kong-
resszus kiváló alkalom volt
arra, hogy az erdélyi magyar
tudományosság megmutassa
magát a világnak. „Ez a
kongresszus nemzetközi tu-
dományos kapcsolatokat je-
lenthet a hazai fiatal kutatók-
nak. Ugyanakkor a külföldi
kutatók is megismerkedhet-
tek a hazai tudományos élet-
tel, és jó hírünket keltik majd
saját környezetükben” – fo-
galmazott Péntek János. 

Kapcsolatépítõ

hungarológia

A már megszokottá vált vásári hangulatot magyar néptánccsoportok fellépése színesítette

Domokos Géza Fotó: Henning János

A szerzõ felvétele

Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter is a marosvásárhelyi fesztivál vendége volt Fotó: Tofán Levente



Ma Beatrix és Erna napja
van.
A Beatrix latin eredetû nõi
név. Jelentése: boldogságot
hozó.
Az Erna az Erneszta rövi-
dülésébõl keletkezett. Az
Ernõ férfinév nõi párja.
Holnap a Rózsák, Bodo-
nyok és Félixek ünnepel-
nek.

Évforduló
• A Szlovák Köztársaság
hivatalos állami ünnepe 
• Magyar Fotográfia Nap-
ja, Vállas Antal 1840. au-
gusztus 29-én készítette az
elsõ magyarországi dager-
rotípiát.
• 1526 – A mohácsi vész:
Az I. Szulejmán szultán
vezette török haderõ a
mohácsi csatában szétveri
a magyar fõsereget, II. La-
jos király is elesik.
• 1831 – Michael Faraday
felfedezte az elektromág-
neses indukciót.

Vicc
Kemény vita folyik a fiatal
házasok közt, a feleség el-
kezd csomagolni:
– Visszamegyek a mamá-
hoz!
– Csak menj!
– De vele jövök vissza!

Recept
Barackos-mákos kocka
Hozzávalók: 15 dkg vaj,

30 dkg liszt, 8 dkg cukor, fél
csomag sütõpor, só, 1 citrom
reszelt héja, 1 tojássárgája, 2
ek tejföl; a töltelékhez: 5 dkg
mazsola, 5 cl rum, 70 dkg ba-
rack, 5 dkg vaj, 6 tojás, 5+5
dkg porcukor, 1 citrom re-
szelt héja, 1 mk szegfûszeg, 1
mk fahéj, 30 dkg darált mák,
3-4 ek zsemlemorzsa; a hab-
hoz: 4 tojásfehérje, 2 kk cit-
romlé, 20 dkg porcukor.
Elkészítés: A tészta hozzá-
valóit összegyúrjuk, és egy
órára a hûtõbe tesszük. A töl-
telékhez a mákot összekever-
jük a rummal, a barack húsát
kockára vágjuk. A tésztát ki-
vesszük a hûtõbõl, kinyújt-
juk, sütõpapírral kibélelt tep-
sibe tesszük, megszurkáljuk,
majd elõmelegített sütõben
180 fokon 10 percig sütjük. A
6 tojás fehérjét csipetnyi só-
val, 5 dkg porcukorral habbá
verjük. A tojássárgájákat
összekeverjük a maradék cu-
korral, az olvasztott vajjal, a
reszelt citromhéjjal, a fûsz-
erekkel, a mákkal és a ma-
zsolával, végül kanalanként
hozzáadjuk a tojáshabot. Az
elõsütött tésztát megszórjuk
zsemlemorzsával, ráterítjük a
barackokat, arra a mákos töl-
teléket, majd 40 percig süt-
jük. Végül rátesszük a 4 to-
jásfehérjébõl, 2 kk citrom-
lébõl és a 20 dkg porcukorból
készült habot is, és 7-8 percig
bent hagyjuk a sütõben, míg
a hab teteje megszáradt.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Gondolatait teljesen lefoglalja a
munkára való összpontosítás. Ez
így helyes, mivel a személyes ér-
dekeltségei kerülnek elõtérbe. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Legyen higgadt, ügyeljen arra,
hogy ne sértsen meg senkit. Be-
szélje meg dolgait, de mondja
meg, hogy mindent vágyai figye-
lembevételével visz végbe.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szenteljen idõt a saját gondolata-
ira, koncentráljon a magánéleté-
re. Mindenkinek megvan a ma-
ga gondja, baja. Vigyázzon üzle-
ti hírnevére.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Többen tartják önt elbájoló sze-
mélynek. A Mérleg-jegyûvel ki-
találják egymás gondolatait, bár
a Mérleg-szülött kicsit kihasznál-
ja a Rákot, amit ön enged.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Újhold napján az örök sötétségbe
burkolózó oldalát látjuk égi kísé-
rõnknek. Ma találkozhat a kap-
zsiság határtalanságával, amely-
lyel az emberekrõl szerzett ta-
pasztalatait gazdagíthatja.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Elégedett lesz és boldog. Szívesen
megosztja kedvenc dolgait má-
sokkal, az irigységet hírbõl sem
ismeri. Születésnapján engedje el
magát, ünnepeljen.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A nyári lazítás után teljes erõbe-
dobással akar az anyagiakkal
foglalkozni. Sokféle mód kínál-
kozik arra, hogy javítson anyagi
helyzetén. Egy befektetés odafi-
gyelést és pluszpénzt igényel.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A nyári szabadság után ideje fel-
tûrni az ingujjat és nekilátni a
munkának. Lehet, hogy ehhez
még nincs sok kedve. Fokozato-
san növelje a teljesítményt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ön családcentrikus és hûséges jel-
lem. Legfõbb jellemzõje, hogy az
évei számától függetlenül kiváló
barát. A csillagok kedvezõ aspek-
tusa lehetõvé teszi, hogy megszi-
lárdítsa meglévõ kapcsolatát.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Merész gondolatokkal és tettek-
kel kezdi a hetet, amely meglepi
az önt körülvevõket. Az inspirá-
ciót társaságából meríti, s amit
bír, megvalósít.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kiadásai vannak bõven, de emi-
att ne aggódjon. Fizessen be min-
den számlát, s utána nyugodtan
költhet. Legyen kreatív, és elke-
rül mindenféle depressziót.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Megfelelõ a idõ arra, hogy adjon
sokat megjelenésére. Vásároljon
néhány lenyûgözõ új ruhát, le-
gyen fitt és elegáns. Romantikus
érzés keríti hatalmába.

Horoszkóp
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8.30 Híradó
8.40 Család-barát
9.35 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
10.00 Az utolsó mohikán
10.30 Szelek szárnyán
(ism.)
11.20 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Csellengők (ism.)
16.25 Virágzó 
Magyarország
16.45 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.35 Duna anzix
17.55 Philip Marlowe
esetei 
(angol-kan.-am. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Idegölő 
(magyar vígj., 2006)
23.40 Dunasport
23.45 Mikor a Fal leom-
lott - A Schabowski-irat
0.45 Törzsi szex és házas-
ság (ism. sor.)
1.45 A párbaj (filmetűd)
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Dunáról fúj a szél
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Bazi nagy gringó
lagzi (kolumbiai-amerikai
vígjáték) 13.15 Gyilkos
emlékek (amerikai thriller)
15.00 Átkozottak otthona
(amerikai horror) 16.45
Gyilkos fullánk (amerikai-
kanadai katasztrófa film)
18.20 Gyilkos cápa vs. óri-
áspolip (am. akciófilm)
20.00 Tiszta ügy (am.
thriller) 22.10 Tökéletlen
idők (amerikai vígjáték)
23.55 Szex, csajok, Ibiza
(német vígjáték)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 14.30 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 A szívnek paranc-
soni nem lehet (török
sorozat) 22.00 A szülők
pénzén – reality show
23.30 Kanal-D Hírek 0.30
Határsávban (amerikai
thriller, 1998)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér 16.00 Délutáni Hír-
adó 16.15 Piactér, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház 19.30 Esti Hír-
adó 20.00 Moldoványi Ju-
dit: A Faragó, dokumen-
tumfilm 20.40 Zene 21.00
Metszet (ism.) 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró (ism.)
22.30 Híradó 

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

FILM+ACASÃ
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Antena 1, 20.20
Függõ játszma 2.: Az utolsó menet

A szép Beth húga halála óta először vállalkozik arra, hogy
egy csapat amatőr hegymászó vezetője legyen. A csapathoz
váratlanul három különös alak is csatlakozik, akikről későn
derül ki, hogy veszélyes bűnözők, és még a nemzetbiztonság
is őket keresi. A lány, barátja, David társaságában túszul
esik, s hamarosan választás elé kerülnek: elvezetik a három
férfit a hegy túloldalára.

DUNA Tv, 22.00
Idegölõ

A bérgyilkosokat nem nagyon szereti senki. Nem csoda, hisz
válogatás nélkül ölnek és piszkosul jól is keresnek vele. Ám
eszünkbe jut-e néha, hogy a bérgyilkosoknak magánéletük is
van? És gondolunk-e néha arra, hogy a bérgyilkosoknak fog-
soruk is van, sőt rossz foguk is, amely éppúgy megfájdulhat,
mint bármely tisztességes emberé? Pontosan ez történik Ke-
szeggel is, Közép-Európa legprofibb bérgyilkosával.

TV2, 22.25
Holtpont

Nixon, Carter, Reagan, és Johnson, a négy egykori amerikai
elnök elköveti Los Angeles történetének legtökéletesebb
bankrablását. Természetesen nem ők a tettesek, de az elkö-
vetők az ő maszkjukat használták, amikor kifosztották a
páncéltermet. Az FBI egyik ügynöke a dél-kaliforniai szörfö-
sök között sejti a bandát. Ő maga is álruhát ölt, csatlakozik
a parton élő fiatalok csapatához.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Vakáció a halott ut-
cában (magyar f.)
11.05 Zenelánc 
- Dudanóta
11.10 Domovina
10.40 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Mesélő cégtáblák 
- Kisázsia kerámia-manu-
faktúrái
15.10 Pipafüstben
16.05 Caterina és a lá-
nyok (sor.)
17.00 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.50 Kalandozó
18.20 Magyar pop
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Mese: 
Zorro legendája
20.10 Esti mese
20.10 Halhatatlan 
szépség (francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai (sor.)

22.15 24 (am. sor.)
23.00 Záróra

23.50 Angyali érintés
(am. sor.)

0.35 Szerelemhajó 
(am. sor.)

1.20 Menekülés (len. f.)

7.00 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmaga-
zin
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Lázadó múlt 
(am. filmdráma, 1999)
17.40 A szív útjai (tr sor.)
18.50 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
20.00 RTL Klub Híradó
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.25 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.05 Házon kívül
Heti magazin
23.40 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
Utána. RTL-híradó
0.15 Reflektor 
Sztármagazin
0.30 Talpig majom 
(amerikai vígj., 2001)
2.15 Totál szívás 
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Született kémek
12.45 A végzet lándzsája
(francia-német-belga sor.)
14.30 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
15.25 Seherezádé (török
drámasorozat)
16.25 Lassie
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív 
- TV2 magazinja
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.25 Holtpont 
(am. akcióf., 1991)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Aktív Extra
0.55 A médium 
(amerikai krimisor.)
1.55 Tények Este
2.25 EZO.TV
3.00 Kisvilma 
- Az utolsó napló 
(magyar-lengyel-német f.
dráma, 1999)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Panaszkönyv (ism.)
12.05 Raffael Sándor in-
terjú (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.00 Híradó
16.30 BBC Reporters
(ism.)
17.05 Pálya (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Riasztás extra 
- Börtönrock
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

10.40 A törvény éber őre
(amerikai western) 12.40
Két pasi (ismétlés) 13.10
Egy kapcsolat szabályai
(ismétlés) 13.40 Lehetet-
len küldetés 14.50 Őran-
gyal (sorozat) 15.50 Dok-
tor House (ismétlés)
16.45 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.40 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 Jóbarátok
(sorozat) 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 Aranypart
22.55 Nyílt seb (auszt.-
am.-angol thriller)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
20.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 1000 halálos törté-
net 23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Az aranyrózsa 
barlangja (2. rész)
11.35 Bali 3 in 1
12.05 Drága doktor úr
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Filmfotósok 
(dokumentumf.)
16.30 Tudástár 2011
17.00 Bűvölet (olasz sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Gyerekjáték 
az online szolgáltatás
18.00 Robbie, a fóka
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték!
22.00 Az ember meleg-
ségre vágyik 
(magyar tévéf., 1972)
23.25 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.30 Barangolások öt
kontinensen 
- A nemzeti ünnep
1.00 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Az összeillő pár
(ism.)
12.25 Győztesek
12.30 George Enescu
Nemzetközi Fesztivál
2011
12.40 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sorozat) (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Mediterana
15.15 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Egyiptom
(dokumentumf. sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 A préri királya
(amerikai filmdráma,
1959)
22.55 George Enescu
Nemzetközi Fesztivál
2011
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
0.40 Jools Holland Show
1.55 Mediterana

6.00 Happy Hour 
(ismétlés) 
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Az ártatlan 
(amerikai krimi, 1994) 
(ismétlés)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés
14.00 Hyperion 
- Az égiháború 
(amerikai akciófilm,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés
17.45 Amit csak Lola akar
(kanadai-francia filmdrá-
ma, 2007)
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tessék 
parancsolni!
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát
(amerikai akció sorozat)
0.00 Amit csak Lola akar
(kanadai-francia filmdrá-
ma, 2007) 
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek, 
sport, Időjárásjelentés 
(ismétlés)
2.30 Pro Motor 
- Autósmagazin
(ismétlés)

4.30 A simlis és a szende
(am. sor.)
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Columbo: 
Türelmetlen hölgy 
(amerikai krimi, 1971)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
18.50 Külön kiadás 
(live)
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Függő játszma 2.:
Az utolsó menet 
(amerikai-kanadai akció-
film, 2000)
22.15 A maharadzsa 
lánya (sorozat)
23.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
0.00 Nikita 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
1.00 bgFATLdy 
(amerikai thriller, 2008)
3.00 Extralarge: Indiánok
(ism.)

7.00 A szélvihar pokla
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Nicsak ki főz 
– szórakoztató műsor
11.30 Stílustitkok
12.00 Levintza bemutatja
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Két túsz között
(amerikai akció-vígj.,
1997)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 
23.45 Titkos szerelmek
(telenovella)
2.00 Hírek 
(ismétlés)
3.00 Két túsz között 
(am. akció-vígj., 1997) 
(ismétlés)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
9.00 Hogyan csinálják?
Egy kilométer vastag ke-
mény szikla, narancsszü-
ret, üveghajlítás
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Portyázó ragadozó
12.00 Amcsi motorok 
- Sorozatgyártás
13.00 Autókereskedők 
– Citroen
15.00 Állítólag... 
- Nézők kérték
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok - Car-
roll Shelby motor, 2. rész
18.00 Autókereskedők -
Ford Cosworth
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Ragadós-e az ásítás?
21.00 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... - Kék jég
23.00 Jobb, 
mint az eredeti
0.00 A túlélés törvényei
1.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
2.00 A túlélés törvényei 
- Vietnam

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Aeroshow (ism.)
11.00 Vallomások
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 Minden 
pénzt megér
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sorozat)
17.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie vendéglője
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.25 Győztesek
20.30 Biznisz óra
21.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Wonderful You 
(angol minisorozat)
0.00 Három királyság
(ism.)
0.55 Győztesek 
(ism.)
1.10 Prime suspect 7. rész
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

Hírösszefoglaló 

Három román csapat ne-
ve is sorsoló-urnában

volt pénteken, amikor Mona-
cóban kialakult a labdarúgó
Európa Liga 2011/12es idé-
nyének csoportbeosztása. 

A kolozsvári 2-0 után a
Steaua 1-1-re mérkõzõtt Szó-
fiában a bolgár CSZKA-val,
miután Tãnase góljára Mi-
chel Platini válaszolt. A bu-
karestiek a J csoportba kerül-
tek a német Schalke 04, az iz-
raeli Maccabi Haifa és a cip-
rusi AEK Larnaca mellé. A
gelsenkircheniek hat német
bajnoki címet nyertek (de
utoljára 1959-ben!), s a nyá-
ron Szuperkupát, 1997-ben
pedig õk emelhették magas-
ba az UEFA Kupát. A 12-
szeres izraeli bajnok csapat-
ban játszott Roni Levi, majd
edzette is. Az AEK-et 1994-
ben alapították, s még sosem
volt ciprusi bajnok, csak
kupagyõzters, 2004-ben. 

A Rapid az idegenbeli 3-1-
et követõen Temesváron re-
mizett a lengyel Slask Wroc-
law-val (1-1), és a C csoport-
ból kísérli meg a továbbju-
tást. A kvartett favoritja a 21-
szeres holland bajnok PSV
Eindhoven, amely 1978-ban
UEFA-kupát nyert. A máso-
dik továbbjutó helyre a

giulesti-iek mellett a 13-szo-
ros izraeli bajnok Hapoel Tel-
Aviv és a legutóbbi lengyel
pontvadászat harmadik he-
lyezettje, a Varsói Legia pá-
lyázik.  

A cseh Spartát hazai 2-0-
lal és prágai 0-1-gyel búcsúz-
tató SC Vaslui a D csoportba
került, és az õ továbbjutási
esélyei a legkisebbek. A
moldvaiak a 18-szoros portu-
gál bajnok Sportinggal, az
olasz Lazióval és a svájci FC
Zürich-hel játszanak. A ró-
mai alakulat negyedszáz mil-

liót eurót költött a nyáron já-
tékosvásárlásra, miután leg-
utóbb 2000-ben tudott scu-
dettót nyerni, a másodikat a
klub történetében. A 12-sze-
res svájci bajnok 114 éves
múltra tekint vissza, s leg-
utóbb a zárófordulóig ver-
senyben volt a 13. elsõségért. 

Két román csapat elsza-
lasztotta a nagy lehetõséget.
A poltavai 1-2-t követõen a
Dinamo Bukarestben is kika-
pott az ukrán Vorszklától (2-
3), a búcsúzó Torje és Tucu-
dean gólja kevésnek bizo-

nyultak a továbbjutáshoz.
Emelt fõvel búcsúzott vi-

szont a Medgyesi Gaz Me-
tan, amely Kolozsváron visz-
szavágott ugyan az Austriá-
nak a bécsi 1-3-ért, de a
Hoban góllal megszerzett 1-0
nem volt elegendõ.  

Az EL további csoportbe-
osztása: A csoport: Totten-
ham Hotpsur (angol), Rubin
Kazany (orosz), PAOK (gö-
rög), Shamrock Rovers (ír).
B csoport: FC Köbenhavn
(dán), Standard Liege (bel-
ga), Hannover (német),

Vorszkla. E csoport: Kijevi
Dinamo (ukrán), Besiktas
(török), Stoke City (angol),
Maccabi Tel-Aviv (izraeli). F
csoport: Paris Saint-Ger-
main (francia), Athletic Bil-
bao (spanyol), Salzburg
(osztrák), Pozsonyi Slovan
(szlovák). G csoport: AZ
Alkmaar (holland), Meta-
liszt Harkiv (ukrán), Austria,
Malmö (svéd). H csoport:
Sporting Braga (portugál),
FC Bruges (belga), Birmin-
gham City (angol), NK
Maribor (szlovén). I cso-
port: Atlético Madrid (spa-
nyol), Udinese (olasz), Stade
Rennes (francia), Sion (sváj-
ci). K csoport: Twente En-
schede (holland), Fulham
(angol), Odense (dán), Krak-
kói Wisla (lengyel). L cso-
port: Anderlecht (belga),
Athéni AEK (görög), Moszk-
vai Lokomotiv (orosz),
Sturm Graz (osztrák). 

A napokban eldõl, hogy
indulhat-e vagy sem a Sion,
amely a gyanú szerint meg-
sértette a FIFA átigazolási
szabályzatát. Ha a svájci
csapatot kizárják, úgy
legyõzöttje, a Celtic Glas-
gow szerepelhet az I betûje-
lû kvartettben. Az EL-kör-
mérkõzés végén csoporton-
ként két csapat jut tovább, a
legjobb 32 mezõnyét a BL-
csoportok nyolc harmadik
helyezettje egészíti ki. 

Röviden
Teniszeredmény 
Kolozsváron

A labdarúgó Liga-1 5. for-
dulójának pénteki esti nyi-
tányán a CFR 1907 6-1-re
verte Kolozsváron a Spor-
tul Studenþesc együttesét,
amely a 40. perctõl ember-
hátrányban szerepelt. Lap-
zártáig befejezõdõtt mérkõ-
zéseken: Szebeni Voinþa–
Pandurii 0-0, Astra Ploieºti–
Kolozsvári U 0-0, Brassói
FC–SC Vaslui 1-2, Ceahlãul
Piatra Neamþ–Rapid 1-2. 

Bajnokverés Kispesten  

A százszázalékos Gyõri
ETO 5-1-re gyõzte le a nye-
retlenül sereghajtó Zalaeger-
szeget a magyar labdarúgó-
OTP Bank Liga 7. fordulójá-
nak pénteki nyitómérkõzé-
sén. A vereséget követõen
felállt a kispadról a ZTE ve-
zetõedzõje, Csank János.
További eredmények: Diós-
gyõr–Siófok 2-1, Kaposvár–
MVM Paks 4-4, Pécsi MFC
–Lombard Pápa 2-1, Buda-
pest Honvéd–Videoton 1-0,
Debreceni VSC–Újpest 3-2.   

Dzsudzsákot 
megmûtötték

Megmûtötték Dzsudzsák
Balázs magyar válogatott
labdarúgó törött kulcscsont-
ját. Az Anzsi Mahacskala lé-
giósára 4-6 hét kényszerpi-
henõ vár.

Labdarúgás 

T. J. L. 

A labdarúgó Liga-3 má-
sodik fordulójában az 5.

csoportban három vendégsi-
ker született, a Temesvári
Poli második csapata s a
jobb idõket is megért Jiul is
kikapott. A 6. csoportban,
Kolozsváron, a két õsi rivá-
lis, a CFR és az U második

csapatai remiztek, csakúgy
mint a Dés és a Szatmár-
németi, idegenben. Az 5.
csoport eredményei: Karán-
sebesi FC–Borossebesi Naþi-
onal 1-0, Resicabányai CSM
ªcolar–Resicabányai Gloria
2-1, Temesvári Poli II–Vaj-
dahunyadi FC 0-1, Petro-
zsényi Jiul–Facsádi Flacãra
0-1, Belényesi Bihorul–Piski
CFR 1-0, Kisbecskereki No-
va Mama Mia–Érmihály-

falvi Unirea 0-1, Temes-
rékási ACS–Öthalmi SK 3-0,
Temesgyarmati Millenium–
Aradi Gloria 3-0. A
Temesgyarmat és a Belényes
maradt szászszázalékos, míg
a Kisbecskerek és az Öt-
halom még nem szerzett
pontot. A 6. csoport ered-
ményei: Szászrégeni Avântul
–Besztercei Gloria II 5-1,
Zalatnai SK–Dési Unirea 0-
0, Kv. Sãnãtatea–Nyárádtõi

Unirea 4-1, Kolozsvári U
II–Kolozsvári CFR 1907 II
1-1, Aranyosgyéresi SESO–
Brassói Corona 2-1, Maros-
vásárhelyi MFC II–Szászfe-
nesi Unirea 3-1, Zilahi
FC–Szatmárnámeti Olim-
pia 0-0, Tatrangi Unirea–
Jádi Voinþa 3-0. A Szász-
régen és az Aranyosgyéres
még nem vesztett, míg a
Szászfenes és a Jád még
nem szerzett pontot. 

Liga-3: meglepetések nélkül

A Steaua veteránja, Bãnel Nicoliþã (világos mez) 64. európai kupamérkõzését vívta Szófiában 

EL: románok a csoportokban 

Labdarúgás

ÚMSZ

A BL-gyõztes FC Barce-
lona nyerte a labdarúgó

Európai Szuperkupát, miu-
tán a péntek esti, monte-car-
lói mérkõzésen 2-0-ra legyõz-
te az Európa Liga-címvédõ
portugál FC Portót. A kata-
lán együttes a 39. percben az
UEFA által csütörtökön Év
játékosának választott argen-
tin Lionel Messi góljával
szerzett vezetést, a végered-
ményt pedig a frissen szer-
zõdtetett Cesc Fábregas állí-
totta be a 88. percben.

A Barcelona rekordot je-
lentõ módon nyolcadik alka-
lommal küzdött meg a trófeá-
ért, amelyet negyedszer hódí-
tott el, s így az örökranglistán
immár egyedül áll a második
helyen az ötszörös gyõztes
olasz AC Milan mögött.

Az FC Barcelona csak hét-
fõn mutatkozik be a spanyol
labdarúgó-bajnokság 2011/
12-es idényében, a Villarrealt
fogadja. Az új Primera Divi-
sión-szezon szombati nyitá-
nyán bronzérmes Valencia
az utolsó percekig vesztésre
állt, végül azonban fordított
és 4-3-ra nyert a Racing
Santander ellen. További
eredmények: Sporting Gi-
jón–Real Sociedad 1-2, Gra-
nada–Betis 0-1, Atlético
Madrid–Osasuna 0-0, Athle-
tic Bilbao–Rayo Vallecano 1-
1. Lapzárta után négy mér-
kõzést rendeztek, a Real
Madrid Zaragozában ven-
dégszerepelt. 

Az angol Premier League
3. fordulójában: Aston Vil-
la–Wolverhampton Wande-
rers 0-0, Wigan Athletic–
Queens Park Rangers 2-0,
Chelsea–Norwich 3-1,
Swansea–Sunderland 0-0,
Blackburn–Everton 0-1, FC
Liverpool–Bolton Wande-
rers 3-1, Newcastle Uni-
ted–Fulham 2-1, Tottenham
Hotspur–Manchester City 1-
5, West Bromwich Albi-
on–Stoke City 0-1. 

A Manchester United–Ar-
senal rangadó lapzárta után
ért véget. 

A Bayern München Mario
Gomez triplájával nyert 3-0-
ra az eddig gyõzelem nélkül
álló Kaiserslautern otthoná-
ban a német Bundesliga 4.
fordulójának szombati játék-
napján.

További eredmények:
Hamburger SV–1. FC Köln
3-4, SC Freiburg–VfL Wolfs-
burg 3-0, 1899 Hoffenheim–
Werder Bremen 1-2, 1. FC
Nürnberg–FC Augsburg 1-0,
Bayer Leverkusen–Borussia
Dortmund 0-0, Hannover
96–FSV Mainz 05 1-1 .

A Schalke 04–Borussia
Mönchengladbach meccs
lapzárta után ért véget. 

A francia Ligue 1 negye-
dik fordulójának szombati
eredményei: AJ Auxerre–
AC Ajaccio 4-1, Évian Tho-
non Gaillard–Dijon FCO 0-
1, FC Lorient–AS Nancy 2-
1, OGC Nice–Stade Brest 0-
0, Valenciennes FC–Giron-
dins Bordeaux 1-2, Olym-
pique Lyon–Montpellier
HSC 2-1. 

A Szuperkupa is a Barcáé

Labdarúgás

T. J. L.

Megkínlódott a gyõzele-
mért a Poli a labdarúgó

Liga-2 második (nyugati)
csoportjának szombati mér-
kõzésén. Slatinán a temesvá-
riak Ricketts révén szereztek
vezetést, de a 62. percben
már 2-1 volt az ALRO javá-
ra. Öt perccel késõbb Pãtraº
egyenlített, az 90. percben
pedig Tameº büntetõjével
csikarta ki a döntést a Bega-
menti alakulat. Mindkét csa-
pat kilenc mezõnyjátékossal
fejezte be a mérkõzést, Po-
pescu (ALRO) után Axente
is a kiállítás sorsára jutott. 

A licenc-botrány másik két
szereplõje egyformán 2-1-re
nyert. A Nagyváradi Bihar
FC Mãrkuº és Deaconescu
találataival gyõzte le a Gyu-

lafehérvári Unirea csapatát,
míg a Besztercei Gloriának a
FC Olt elleni sikeréhez
Velcovici és Curtuiuº járult
hozzá döntõen. 

Az UTA 1-0-ra verte Tor-
dán az Arieºult, az aradiak

gólját Drãghici szerezte a
45. percben. Idegenben
nyert a Gaz Metan Severin
is: 1-0 Râmnicu Vâlceán a
CSM-vel. 

További eredmények: Dé-
vai Mureºul–Chindia Târgo-

viºte 0-1, FC Argeº Pi-
teºti–Nagyváradi Lucea-
fãrul 2-0, Bukaresti Juven-
tus–Nagybányai Márama-
ros FC 2-1. 

A FC Argeº, a Poli és a
Gaz Metan Severin még hi-
bátlan, míg az ALRO, a
Máramaros FC, az Arieºul, a
CSM és a Luceafãrul nem
szerzett még pontot.  

Az elsõ csoportban: Kons-
tancai Farul–Konstancai Vii-
torul 0-0, Victoria Brãneºti–
FC Botoºani 3-0, Sãgeata
Nãvodari–Astra II Giurgiu
2-2, Galaci Dunãrea–CS
Otopeni 2-1, Bukaresti Dina-
mo II–Bákói FCM 2-0, Del-
ta Tulcea–Poli Iaºi 1-2,
Gloria Buzãu–Callatis Man-
galia 3-2, CF Brãila–FC
Snagov 4-0. Már csak a
Dinamo II százszázalékos, a
Callatis pedig még nem szer-
zett pontot. 

Liga-2: szenvedett a Poli

A Temesvári Poli (sötét mez) nem bírt az ALRO-val Fotó: liga2.ro



Atlétika 

Turós-Jakab László

Négy magyar versenyzõ
volt érdekelt szombaton,

a dél-koreai Teguban meg-
kezdõdött 13. szabadtéri atlé-
tikai világbajnokság elsõ nap-
ján. A kalapácsvetõ Pars
Krisztián bejutott a mai dön-
tõbe, miután 21 cm-rel túl-
dobta a 77 méteres selejtezõ
szintet. Németh Kristóf
(74,09 m) kiesett. Férfi 800
méteren Kazi Tamás 1:48.29
perccel jutott tovább az elõfu-
tamból, de tegnap 1:46.53
perccel ötödikként esett ki
elõdöntõs futamában. 

A szombati három román
induló közül csak egy jutott
tovább, Nicoleta Grasu a
diszkoszvetõk 10. eredmé-
nyével (60.13 m) verekedte
be magát a döntõbe. 

Cristina Casandra (9:51.00
perc) a 3000 m akadály,
Andreea Ograzeanu (11.47
mp) pedig a 100 m elõfuta-
maiban búcsúzott. 

Az elsõ versenynapon
minden érmet a kenyaiak ha-
lásztak el: nõi maratonon és
nõi 10 ezer méteren is az afri-
kaiak taroltak. Maratonifu-
tásban Edna Kiplagat
(2:28:43 óra) Priscah Jeptoo
(2:29:00) és Sharon Cherop
(2:29:14) elõtt ért célba, 10
ezer méteren pedig Vivian
Cheruiyot (30:48.98 perc),
Sally Kipyego (30:50.04),
Linet Masai (30:53.59) volt a
legjobbak sorrendje. A ma-
gyar Papp Krisztina
(32:56.02) a 16. helyen ért
célba. 

Tegnap 110 m gátas ma-
gyar Baji Balázs az elõfutam-
ból (14.06 mp), a súlylökõ
Márton Anita pedig a selejte-

zõbõl (17.04 m) nem jutott
tovább. 

A vasárnapi döntõk sorát a
20 km-es gyaloglás nyitotta.
A szám pekingi olimpiai baj-
noka és világbajnoki címvé-
dõje, az orosz Valerij Borcsin
1:19.56 óra alatt teljesítette a
távot honfitársa, Vladimir
Kanajkin (1:20.27 óra) és a
kolumbiai Luis Fernando
López (1:20.38 óra) elõtt. A
férfiak 10 ezer méteres ver-
senyszámában a brit Moha-
med Farah (27:14.07 perc)
furakodott két etiópiai, a
27:13.81 perccel gyõztes Ib-
rahim Jelian és Imane Merga
(27:19.14 perc) közé, míg a
négyszeres világ- és kétszeres
olimpiai bajnok, világcsúcs-
tartó etióp Kenenisa Bekele
feladásra kényszerült. 

Nõi diszkoszvetésben a kí-
nai Jan-feng Li (66,52 m) le-
gyõzte a német Nadine

Müllert (65,97 m) és a kubai
Yarelys Barriost (65,73 m),
míg a román Nicoleta Grasu
62,08 métere a 8. helyhez
volt elegendõ. 

Az amerikaiak címvédé-
sekkel gyûjtötték be az elsõ
két aranyat Teguban. Britney
Reese (6,82 m, öt rontott
kisérlettel) távolugrásban
elõzte meg az orosz Olga
Kucserenkót (6,77 m) és a
lett Ineta Radevicát (6,76 m),
míg Trey Hardee (8607 pont)
tízpróbában remekelt honfi-
társa Ashton Eaton (8505p)
és a kubai Leonel Suarez
(8501p) elõtt. 

A nap méltó záróakkordja-
ként várt Usain Bolt-siker el-
maradt: a jamaikai világ-
csúcstartó vágtázót korai
rajt, nyilvánvaló kiugrás mi-
att kizárták a klasszikus 100
méter fináléjából. A gyõzel-
met Bolt honfitársa, a 21 éves

Yohan Blake szerezte meg
9.92 mp-cel, míg az amerikai
Walter Dix (10.08 mp) egyet-
len századmásodperccel
elõzte meg a 35 évével vete-
ránnak számító Kim Collinst
(St. Kitts és Nevis). Az Euró-
pa-bajnok francia Christophe
Lemaitre (10.19 mp) negye-
dik lett. 

Hét versenyszám után az
éremtáblázaton Kenya (2-2-
2) vezet az Egyesült Államok
(2-1-0), Oroszország (1-2-0),
Etiópia (1-0-1) és Kína (1-0-
0) elõtt.     

Ma hat versenyszámban
osztanak érmeket, a magyar
Pars Krisztián kalapácsvetés-
ben áll dobókörbe, Farkas
Györgyi pedig hétpróbában
indul. Selejtezõn vesz részt a
diszkoszvetõ Fazekas Róbert
és Kõvágó Zoltán, elõfutam-
ban pedig Minczér Albert
(3000 m akadály). 
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Usain Bolt világcsúcstartót nyilvánvaló kiugrás miatt kizárták a klasszikus 100 méter fináléjából

FociFesztivál
Telkiben

Barátságos 5-5-ös döntet-
lennel végzõdött Telkiben,
az elsõ FociFesztivál kere-
tében megrendezett gála-
mérkõzés, amelyen az
1986-os magyar és szovjet
labdarúgó-válogatott játé-
kosai csaptak újra össze. A
mexikói világbajnoki ösz-
szecsapás 25 éves évfordu-
lójára megtartott meccsen
Belanov, illetve Détári
emelkedett ki, mindketten
háromszor találtak a háló-
ba. A találkozón az 1986-
os magyar vb-keretbõl 12-
en, a szovjetbõl kilencen
léptek pályára. Az elõmér-
kõzésen az 1996-os ma-
gyar olimpiai együttes
mérkõzött meg a Fesztivál-
válogatottal. A találkozó
az ötkarikás csapat 4-3-as
gyõzelmével zárult.

Mészáros Anett 
is bronzérmes  

A 70 kg-os Mészáros
Anett bronzérmet nyert a
párizsi olimpiai kvalifiká-
ciós cselgáncs-világbajnok-
ság pénteki versenynapján.
A Honvéd Európa-bajnoka
sorozatban negyedik vb-
jén állhatott dobogóra és a
magyar cselgáncssport 15.
bronzérmét szerezte. Ked-
den a 48 kg-os Cserno-
viczki Éva is harmadik
lett, így a magyar küldött-
ség két medált szsrzett,
amivel a 13. helyen végzett
az éremtáblázaton. A se-
regszemlén 136 ország 949
versenyzõje vett részt.

Rajtol a US Open 

A selejtezõkbõl csak Jani
Réka-Luca jutott fel a ma
kezdõdõ amerikai nyílt
teniszbajnkoság fõtáblájá-
ra: a magyar játékos Sloane
Stephens ellen kezd. Ame-
rikai ellenfelet kapott a má-
sik magyar, Arn Gréta is,
Vania Kinget. Román játé-
kos nem jutott túl a selejte-
zõkõn, így az alanyi jogon
fõtáblások az alábbiakkal
kezdenek: Irina-Camelia
Begu–Roberta Vinci
(olasz), Simona Halep–Na
Li (kínai, 6.), Alexandra
Dulgheru–Petra Kvitová
(cseh, 5.), Monica Nicu-
lescu–Patricia Mayr-Ach-
leitner (osztrák), Sorana
Carstea–Yanina Wick-
mayer (belga, 20.), Victor
Hãnescu–Michael Llodra
(francia, 29.).    

Ausztrál siker 

Az ausztrál rögbiváloga-
tott nyerte az idei Tri
Nations-tornát, miután a
brisbane-i döntõben, közel
52 ezer nézõ elõtt, 25-20-
ra verte Új-Zéland csapa-
tát. A „Wallabies” har-
madszor hódították el a
rangos trófeát, 2000. és
2001. után. Jövõre Argen-
tína is bekapcsolódik Új
Zéland, Ausztrália és Dél-
Afrika mellé, 2012-ben
már Four Nations lesz az
oda-vissza körmérkõzés el-
nevezése.

RövidenNem vágtázhatott Bolt
Ökölvívás 

Hírösszefoglaló  

Balzsay Károly megsze-
rezte a Boksz Világszö-

vetség (WBA) nagyközépsú-
lyú világbajnoki címét: a 31
éves magyar versenyzõ pén-
teken az ukrajnai Donyeck-
ben többségi pontozással le-
gyõzte a hazai közönség elõtt
szereplõ Sztaniszlav Kasta-
novot. Balzsayt a három pon-
tozóból ketten látták jobbnak
riválisánál, míg a harmadik
döntetlenre adta a meccset,
így a Boksz Világszervezet
(WBO) korábbi világbajnoka
megszerezte a WBA övét. A
magyar bokszoló édesapja, a
korábbi szövetségi kapitány,
idõsebb Balzsay Károly az
MTI-nek elmondta, hogy vé-
gig hullámzó volt a mérkõ-
zés, s még csak nem is sejtet-
ték, hogy a menetek után ki
állhat jobban. A szakember
szerint egyértelmûen az utol-
só menet döntött, melyben
fia sokkal jobban bokszolt el-
lenfelénél, s vélhetõen a pon-
tozók is így gondolták.
Balzsay legutóbb tavaly no-
vemberben lépett szorítóba,
akkor a negyedik menetben
kiütötte Misa Nikolicot. Ed-
digi pályafutása során 26
mérkõzést vívott, kétszer ka-
pott ki. A magyar öklözõ
2009 augusztusában veszítet-
te el a Boksz Világszervezet-
nél (WBO) õrzött nagykö-
zépsúlyú világbajnoki övét,
miután Budapesten technikai
KO-val kikapott a német
Robert Stieglitz-tõl. A pénte-
ki találkozót a 400 millió dol-
lárból épített donyecki
Donbass Arénában rendez-
ték meg, amely jövõre az uk-
rán–lengyel közös rendezésû
labdarúgó Európa-bajnokság
egyik helyszíne lesz. 

Balzsay Károly

világbajnok 

Lovaglás

ÚMSZ

Egy hét múlva derül ki,
hogy Overdose-t, a ma-

gyar versenylovat megfelelõ
formába tudják-e hozni a
szeptember 11-én esedékes
párizsi Group III-as, 1000
méteres, Qatar Prix du Petit
Couvert elnevezésû viadal-
ra. Mikóczy Zoltán, a ló
társtulajdonosa a hétvégén
elmondta, hogy Overdose a
lábsérülése miatti két hetes
kihagyás után folytatja a
munkát. Stuart Packham
angol kovács már újrapat-
kolta a lovat Alagon. To-
vábbra is azt tervezik, hogy

Overdose ott lesz a szeptem-
ber 11-i viadalon, illetve az
október 2-i, szintén a francia
fõvárosban rendezendõ
Group I-es Prix de
l’Abbaye-n. Utóbbin 2008-
ban a ló elsõként ért célba,
ám a futamot érvénytelení-
tették. Overdose 13 veretle-
nül teljesített futam után ta-
valy csak hetedik lett a
Goldene Peitschén, miután
felépült súlyos sérülésébõl, a
savós patairha-gyulladásból.
Idén Hoppegartenben nyert,
majd a Haydock Parkban
hetedik lett, a Royal
Ascoton pedig már jó for-
mát mutatva, a gyõztestõl
alig elmaradva végzett ne-
gyedikként. 

Overdose Párizsba készül

Forma–1 

Hírösszefoglaló

A világbajnoki címvédõ
Sebastian Vettel, a Red

Bull német pilótája nyerte
tegnap a Forma-1-es Belga
Nagydíjat. Spa-Francor-
champs-ban Vettel mögött
csapattársa, az ausztrál Mark
Webber lett a második, a brit
Jenson Button (McLaren)
pedig a harmadik. 

A német autóversenyzõ,
aki rajt-cél gyõzelmet aratott
a belga GP-n, újabb, idei he-
tedik sikerének köszönhetõ-
en már 92 ponttal vezet
Webber és 102-vel a spanyol
Fernando Alonso (Ferrari)
elõtt. 

Nagy bravúrt hajtott végre
Michael Schumacher (Mer-
cedes): a hétszeres világbaj-
nok, aki a 24., utolsó helyrõl
rajtolt, végül az ötödiken fe-
jezte be jubileumi versenyét.
A klasszis német pilóta húsz
éve éppen a belga viadalon
kezdte meg ragyogó F1-es
karrierjét. Schumi elõtt a spa-
nyol Fernando Alonso (Fer-
rari) ért célba, utána pedig
két német, Nico Rosberg

(Mercedes) és Adrian Sutil
(Force India), a brazil Felipe
Massa (Ferrari), az olasz
Vitalij Petrov (Renault) és a
venezuelai Pastor Maldo-
nado (Williams). 

A 13. körben a japán Ko-
bajasi Kamui (Sauber) elõzés
közben óriási, közel 300
km/órás sebességgel ütkö-
zött Hamiltonnal. A brit
szinte fékezés nélkül belero-
hant a szalagkorlátba és a ké-
pek tanúsága szerint kissé
megszédült, de végül a saját
lábán hagyta el a roncsot. Be-
küldték a biztonsági autót,
amely a 16. körben hagyta el

a pályát. A pilóták pontver-
senyében Vettel (259 pont)
mögött Mark Webber (auszt-
rál, Red Bull-Renault, 167p),
Alonso (157p), Jenson
Button (brit, McLaren-
Mercedes, 149p), Hamilton
(146p), Massa (74p), Rosberg
(56p), Schumacher (42p) a
sorrend. 

A konstruktõröknél a Red
Bull-Renault (426 pont) vezet
a McLaren-Mercedes (295),
a Ferrari (231), a Mercedes
(98) és a Renault (68) elõtt. 

Következik az Olasz
Nagydíj, szeptember 11-én,
Monzában. 

Vettel-siker, Red Bull-dupla 

Sebastian Vettel, a Red Bull pilótája közel van a vb-címvédéshez

„Dózi" tulajdonásával, Mikóczy Zoltánnal
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