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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2228 ▲
1 amerikai dollár 2,9244 ▲
100 magyar forint 1,5559 ▲

Hol lehet Kadhafi?

Moammer el-Kadhafi szülõvárosára, illet-
ve jelenlegi feltételezett tartózkodási helyé-
re – a tengerparti Szirtre és a Tripolitól
délkeletre fekvõ Bani-Valídra – összponto-
sította legutóbbi légi csapásait a NATO.
Szirt térségében az elmúlt 24 órában 19
célpont ellen intézett támadást a szövetség.

Vezércikk 3

Új színház új névvel, új évaddal

Új néven vág neki „újkori” története elsõ
évadának az önálló nagyváradi magyar
színház. A héten elõbb a városi, majd a
megyei önkormányzat testület is egyhan-
gúlag megszavazta, hogy az intézmény a
Szigligeti Színház nevet viselje. 

Aktuális 2

Társadalom 7

Ciános pezsgõbontás 
Mostanság az államfõ mondja meg, mi is
tulajdonképpen az állam érdeke. Újab-
ban az, hogy a központi jegybank minél

nagyobb aranykészletet hal-
mozzon fel. Akár a sokat
vitatott, az ország és a
környezõ államok kör-

nyezetét egyaránt veszé-
lyeztetõ – mondjuk ki:
mérgezõ – verespataki
aranybánya-projekt be-
indításának árán is. Bogdán Tibor

Elbúcsúzott 
Menahem Hakohen fõrabbi

Tizenhárom év szolgálat után elbúcsúzott
tegnap a romániai zsidó közösségtõl annak
szellemi vezetõje, Menahem Hakohen fõ-
rabbi. A bukaresti Nagy Zsinagógában tar-
tott rendezvényen elmondta, fájó szívvel
hagyja itt a romániai zsidó hitközséget.

Kultúra 8

Több figyelmet kell fordítani
a külpolitikára – ez volt a ro-

mán külügyi misszióvezetõk éves
találkozójának konklúziója, ame-

lyet a bukaresti Radisson szállo-
dában tartott tegnapi rendezvé-
nyen a felszólalók közül többen is
megfogalmaztak. 3. oldal 

Fejetlenség és titkolózás
Ma lép hivatalába Budapesten a Bethlen Gábor Alap új vezetõsége

Huszonöt százalékkal csök-
ken a gépjármûvek környe-

zetszennyezési adója, miután a
kormány tegnapi ülésén jóvá-
hagyta a Környezetvédelmi és
Erdészeti Minisztérium erre vo-
natkozó törvénytervezetét. Esze-
rint azok a polgárok, akik a 2008.
július elseje óta érvénybe levõ
törvény alapján nagyobb környe-
zetszennyezési adót fizettek,
mint amennyit az új törvényter-
vezet elõír, visszakérhetik az adó-
különbözet értékét.  A környezet-
szennyezési adót a tulajdonosnak
egyszer kell kifizetnie – hazai
vagy külföldi gyártású, új és má-
sodkézbõl vásárolt, hazánkban
elõször regisztrált autó esetében
egyaránt. 6. oldal

Negyedével 

kisebb regadó
ÚMSZ

Még nem döntötte el a Kolozs
megye RMDSZ-szervezet, ál-

lít-e jelöltet a Pálffy Mózes Zoltán
halálával megüresedett képviselõi
székre, ha kiírják az idõközi vá-
lasztásokat. Mivel az elhunyt po-
litikus a fõleg mócvidéki települé-
seket tömörítõ egyéni választási
körzetben nyert visszaosztással
mandátumot, ha lenne is jelölt,
kevés az esélye, hogy a parla-
mentbe kerüljön – ismerte el la-
punknak Máté András Levente, a
szervezet elnöke. Megerõsítette
azonban, hogy akár az is megtör-
ténhet: a megüresedett képviselõi
helyre nem írnak ki már választá-
sokat. 3. oldal

„Elveszett” 

a Mócvidék?

Mikor jön a támogatás? Az Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári székházára tavaly került fel a „Nemzeti jelentõségû intézmény”-tábla Fotó: Sipos M. Zoltán

Boc: a megszorítások ellenére vannak külügyi sikerek

„Szemellenzõs” külpolitika?

Ma lép hivatalába a Bethlen Gábor Alap új vezetõsége, ám nincs jele annak, hogy megszûnne
a határon túliak támogatáspolitikáját jellemzõ eddigi budapesti „fejetlenség”. Továbbra sem
tudni, hogyan módosítja az Orbán-kabinet az úgynevezett nemzeti jelentõségû intézmények
körét. Az elõzõ budapesti kormány összesen 15 erdélyi szervezetnek, alapítványnak, folyóirat-
nak folyósított pályáztatás nélküli, normatív támogatást, vezetõik azonban félnek szóvá tenni
az idei finanszírozás elmaradását. A Magyar Állandó Értekezlet javaslattévõként vesz részt a
döntési folyamatban, ám Budapest nem kereste meg az RMDSZ-t a kérdésben. 7. oldal 

Fotó: Salamon Márton László
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Mahmúd Abbász palesztin
elnök arra kérte az Európai

Unió diplomáciájának vezetõjét,
Catherine Ashtont, hogy a kö-
zösség támogassa Palesztina fel-
vételi kérelmét az ENSZ-be. A
megbeszélést követõen azonban
Szaeb Erakat palesztin fõtárgya-
ló szavaiból az volt kiérezhetõ,
hogy Ashton válasza visszafo-
gott volt. Az unió diplomáciájá-
nak vezetõje szerint az európai
támogatás attól függ, hogy a pa-
lesztinok milyen szöveget ter-
jesztenek a világszervezet elé, és
hogy Európa egységesen felsora-
kozik-e a kérés támogatása mö-
gé. Ashton látogatást tett a meg-
szállt palesztin területeken és Iz-
raelben, hogy megvitassa a pa-
lesztin ENSZ-tagfelvételi kérel-

met és az Izraellel való béketár-
gyalások újrafelvételének a lehe-
tõségét. Világra szóló diplomáci-
ai kampánymeccset vívnak ezek-
ben a hetekben az izraeliek és a
palesztinok. Az ENSZ szeptem-
beri közgyûlésén – várhatóan 20-
án – a tagállamoknak szavazniuk
kell arról, hogy Palesztinát felve-
gyék-e a szervezetbe. Ezt Izrael
nagyon határozottan ellenzi,
ahogy azt az unió tagországait a
napokban körbejáró izraeli poli-
tikusok világosan értésre adják.
Ugyanakkor a palesztinok is
minden követ megmozgatnak,
õk is lobbiztak az ügyben. Ah-
hoz, hogy egy tagállam az
ENSZ teljes jogú tagja lehessen,
szükség van az ENSZ Biztonsági
Tanácsának támogatására, utána
pedig a tagállamok kétharmadá-
nak szavazatára is. 
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Röviden

Szász: az RMDSZ „pofonba fut”

Az RMDSZ „pofonba fut”, amikor támo-
gatja az önkormányzati és parlamenti vá-
lasztások egyidejû szervezését, jelentette
ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján
Szász Jenõ. A Magyar Polgári Párt elnöke
örül annak, hogy „összemossák” a hely-
hatósági és a parlamenti választásokat, hi-
szen így az RMDSZ-nek el kell számolnia
kormányzati szerepvállalásával. A polgári
párt elnöke szerint ugyanis a szövetség he-
lyi jelöltjeinek nem állna érdekükben a
kormányszereplésrõl beszélni, úgy tenné-
nek, mintha semmi közük nem volna hoz-
zá, de a két választás egyidejû szervezésé-
vel ez a téma megkerülhetetlen lesz. 

Száz forintok Csíksomlyónak

Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs magyar
államtitkár felhívással fordult a magyar diá-
kokhoz: fejenként száz forinttal támogas-
sák, hogy a nehéz sorsú csíksomlyói ma-
gyar gyerekek népviseletben mehessenek
templomba, ünnepélyekre. A keresztényde-
mokrata politikus a kormányzati portálon,
a kormany.hu-n tegnap közzétett dokumen-
tumban emlékeztet arra, hogy Böjte Csaba
ferences atya több ezer árva, elhagyott, na-
gyon szegény magyar gyereknek ad ott-
hont, például Csíksomlyón is, a magyarság
évente megrendezett búcsújárásának hely-
színén. Évek óta gyûjti a gyerekeknek a ru-
hát, az élelmet, a tankönyvet, a játékot, és
õk igen jó eredménnyel tanulnak, odaadás-
sal segítenek, járnak templomba, vesznek
részt minden egyházi és magyar nemzeti
ünnepen – írja Hoffmann Rózsa.

Új kormányzó Szentpéterváron

Georgij Poltavcsenko személyében (képün-
kön) új kormányzót választott Szentpéter-
vár élére a helyi törvényhozás szerdán, egy

nappal azután, hogy Dmitrij Medvegyev
orosz elnök õt jelölte a tisztségre.
Poltavcsenkót 37 képviselõ támogatta a sza-
vazatával, öt pedig tartózkodott.

Elõkészületek a 9/11-re

Tekintettel a 2001-ben bekövetkezett ter-
rortámadások közelgõ évfordulójára,
szeptemberben az Egyesült Államok
egész területén megszigorítják a repülõte-
rek, a tömegközlekedés, a határok, a kor-
mányépületek és a tömegrendezvények
biztonsági felügyeletét. Noha konkrét ter-
rorfenyegetésrõl nem kaptak értesülést, az
amerikai belbiztonsági minisztérium és az
FBI munkatársai intenzív konzultációba
kezdtek helyi rendvédelmi szervek képvi-
selõivel a potenciális veszélyrõl.

Szlovákia félti szokásait

Daniel Lipsic szlovák belügyminiszter sze-
rint Szlovákiának nem érdeke, hogy olyan
idegeneket csábítson az országba, akik más
országokban elkülönülnek vagy biztonsági
kockázatot jelentenek a társadalom számá-
ra. „A törvényes bevándorlókat üdvözöl-
jük, de sem szokásainkat, sem értékeinket,
sem hagyományainkat értük nem fogjuk
megváltoztatni. Elvárjuk, hogy tiszteletben
tartsák õket. Mi vendégeknek tekintjük
õket, s elvárjuk, hogy aszerint viselkedje-
nek” – jelentette ki Lipsic tegnap Pozsony-
ban azt követõen, hogy a kormány jóvá-
hagyta a Szlovák Köztársaság migrációs politi-
kája 2020-ig elnevezésû dokumentumot. 

MTI

Martonyi János magyar kül-
ügyminiszter (képünkön közé-

pen) szerint Közép-Európának
nincsenek földrajzi határai, „el-
sõsorban kulturális és spirituális
jelenség”, amelyet politikai és
gazdasági együttmûködéssé kell
átfordítani. A magyar–osztrák
külképviselet-vezetõi értekezle-
ten tegnap Pannonhalmán
Michael Spindelegger, Ausztria
alkancellárja, külügyminisztere
(képünkön jobbra) arról beszélt:
segíteni kell és visszafordíthatat-
lanná tenni az arab világ re-
formjait. Franco Frattini olasz
külügyminiszter (képünkön bal-
ra) pedig a tagállamok gazda-
ságpolitikáinak jobb összehan-
golását sürgette.

A budapesti diplomácia vezetõ-
jének a véleménye szerint a Du-

na-stratégia „különleges történel-
mi lehetõség”. Minden irányba
nyitni kell – hangoztatta, kifejtve:
összeurópai érdek a kooperáció a
keleti és déli szomszédokkal.

Michael Spindelegger egyebek
mellett arról is szólt: az osztrák
diplomácia arra törekszik, hogy a
Fekete-tenger térsége a gazdasági
együttmûködés súlyponti terüle-
tévé váljon. Kitért arra, hogy az
utóbbi egy évben a Nyugat-Balká-
non több elõrelépés történt, de ki-
hívást jelent a gazdasági válság
miatt növekvõ munkanélküliség
és az államokon belüli feszültség.

Franco Frattini olasz külügy-
miniszter azt hangsúlyozta, hogy
a közös európai fizetõeszköz nem
maradhat fenn 27 különbözõ fis-
kális politika mellett, így a tagál-
lamok gazdaságpolitikáinak mi-
nél nagyobb mértékû összehan-
golására van szükség. 

„Európa spirituális jelenség”

Gy. Z.

Moammer el-Kadhafi szülõ-
városára, illetve jelenlegi felté-

telezett tartózkodási helyére – a
tengerparti Szirtre és a Tripolitól
délkeletre fekvõ Bani-Valídra –
összpontosította legutóbbi légi
csapásait a NATO. Szirt térségé-
ben az elmúlt 24 órában 19 cél-
pont – köztük három páncélos, 12
fegyverrel ellátott jármû, egy ra-
darberendezés, valamint katonai
állások – ellen intézett támadást a
szövetség. Bani-Valíd térségében
hat légi csapást hajtottak végre,
egyebek közt föld-föld rakétaindí-
tó állás, valamint lõszer-, fegyver-
, illetve harcjármû-raktárak ellen.
A felkelõk és a nemzetközi erõk
azt feltételezik, hogy Kadhafi vál-

tozatlanul Líbia földjén tartózko-
dik. Az atlanti szövetség Líbiával
kapcsolatos lehetséges jövõbeli
szerepét illetõen egyelõre pusztán
az látszik biztosnak, hogy NA-
TO-parancsnokság alá tartozó
katonák nem fognak líbiai terület-
re lépni. Ezt ugyanis minden érin-
tett határozottan kizárja. Hogy
azonban Tripoli új vezetése mi-
lyen nemzetközi jelenlétet tart
majd kívánatosnak, ezt illetõen a
korábbi visszafogott feltételezé-
sekre is rácáfolt Ian Martin líbiai
ügyekben illetékes ENSZ-megbí-
zott, aki New Yorkban kedden
közölte: Líbia átmeneti vezetése
elvetette azt a gondolatot, hogy
az országba külföldrõl bármilyen
jellegû katonai erõket, illetve
megfigyelõket küldjenek. A brit

diplomata ugyanakkor arra szá-
mít, hogy az Átmeneti Nemzeti
Tanács segítséget kér majd az
ENSZ-tõl a nemzeti rendõri erõk
felállításához.

Mindeközben az Európai Unió
szankcióoldó lépésekkel készül a
líbiai helyzet fokozatos normali-
zálására. A hírek szerint tegnap
elvi egyetértés született, ma hiva-
talos megállapodás várható, hol-
nap pedig közzéteszik az EU köz-
lönyében is azt a rendeletet,
amely a hat érintett líbiai kereske-
delmi kikötõt, valamint a szank-
cióval sújtott mintegy 50 vállalko-
zás csaknem felét mentesítik a
korlátozó intézkedések hatálya
alól. A tilalmi listáról lekerülõ cé-
gek közt állítólag három-négy
olajvállalat is található. 

ENSZ-tagságért lobbiznak

Nagy az öröm a felkelõk soraiban. Határozottan elutasítják Moammer el-Kadhafi egyik fiának tárgyalási szándékát

F
o

tó
: 

M
T

I

ÚMSZ

Egy 82 éves holokauszt-túlélõ
megfulladt az Egyesült Álla-

mokban tomboló Irén névre ke-
resztelt trópusi vihar okozta ára-
dásban – írja amydesert.com.
Glück Rozália 82 éves volt, New
Yorkban, Brooklynban élt, és a
hét végén a haszid zsidó közösség
körében nagy népszerûségnek ör-
vendõ, közeli Fleischmanns falu-
ban vakációzott barátokkal és
családtagokkal. A chron.com sze-
rint vasárnap New York mellett
kiöntött egy környékbeli patak, és
több mint hat láb magasan öntöt-
te el a víz a térséget, beborítva és
több tíz métert sodorva a kis hét-
végi házat, amelyben a nõ lakott.
Miután a víz visszavonult, oda-
bent megtalálták a holttestét. A
brooklyni hitközség vezetõjének a
közlése szerint Glück Rozália
Krasznán, Romániában született,
és a vészkorszakban koncentráci-
ós táborba került. Öt gyermeke,
mintegy 45 unokája és több déd-
unokája gyászolja. Glück Rozáli-
át Orange megyében, Kiryas Joel-
ben helyezték örök nyugalomra
vasárnap. Vermont, New Jersey
és New York állam rég nem látott
méretû áradásokkal küszködik az
Irén elvonultával is. A vihar 13 ál-
lamon söpört végig. Barack
Obama elnök Észak-Karolinát és
New Yorkot is katasztrófa sújtot-
ta övezetté nyilvánította, ez a két
állam így hozzáfér a szövetségi
katasztrófaelhárító alaphoz. Még
kedden is csaknem 3 millióan vol-
tak áram nélkül az Egyesült Álla-
mokban; ebbõl több mint félmilli-
ónyian New Yorkban. A New
York-i metróhálózatot fennállása
óta elõször zárták le természeti
katasztrófa miatt ; az alacsonyab-
ban fekvõ területeken élõ 370
ezer lakost pedig utasították,
hagyják el otthonukat. 

Romániai 

hurrikán-áldozatHol lehet Kadhafi?
A NATO békefenntartást ajánl, az EU szankciót enyhít

Catherine Ashton és Mahmúd Abbász. Az uniós politikus óvatos választ adott
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Traian Bãsescu kezébe
kerül az utolsó, jelentõ-
sebb állami intéz-
mény is, amely még
megõrizte függetlensé-
gét a Cotroceni elnö-
ki palota ideiglenes
lakójával szemben?

A Román Nemzeti
Bank kormányzója ugyanis mindeddig vi-
szonylag önálló pénzügyi-monetáris politi-
kát folytathatott, az ország alapvetõ érdeke-
inek – így az infláció mérséklésének, a
nemzeti valuta elértéktelenedése elkerülésé-
nek – szolgálatában.
Csakhogy mostanság az államfõ mondja
meg, mi is tulajdonképpen az állam érdeke.
Újabban az, hogy a központi jegybank mi-
nél nagyobb aranykészletet halmozzon fel.
Akár a sokat vitatott, az ország és a kör-
nyezõ államok környezetét egyaránt veszé-
lyeztetõ – mondjuk ki: mérgezõ – veres-
pataki aranybánya-projekt beindításának
árán is. 
Traian Bãsescu a pénzügyek cáfolhatatlan
szakértõjévé is elõléptette magát, mintegy
utasítva a Román Nemzeti Bank illetékese-
it a pénzintézmény 103 tonnás aranytarta-
lékainak 200 tonnára történõ emelésére, az-
az gyakorlatilag megkétszerezésére. Romá-
niában ugyanis a játékos államfõnek sike-
rült – hadd fogalmazzunk stílusosan: –
aranyszabállyá változtatnia azt, hogy óha-
ja parancs. 
Hogy is ne lenne az, amikor Traian
Bãsescunak gondja volt arra is, hogy leszö-
gezze: az aranytartalékok növelésével az or-
szág, a nemzet biztonságát, alapvetõ érde-
keit támogatja. Következésképpen tehát,
aki ellenkezõ véleményen van, mondjuk fel-
lép a ciánalapú aranykitermelés ellen, az
nyilvánvalóan az ország, a nemzeti bizton-
sága, érdekei ellen ügyködik.
Akárcsak például a központi jegybankot, a
hazai és nemzetközi politikai, gazdasági és
pénzügyi viharok közepette is immár több,
mint két évtizede biztos kézzel kormányzó
Mugur Isãrescu, aki, amint legutóbbi állás-
foglalása alkalmával tanújelét adta,  pénz-
ügyekben nyilvánvalóan kevésbé jártas és
képzett sokoldalú államfõnknél. Nemrégi-
ben ugyanis, fittyet hányva a cotroceni-i
szakvéleményre, arra figyelmeztetett, hogy
a nemzeti bank aranykészletét nem lehet
nyakló nélkül növelni, mivel létezik egy ha-
tár, amelyet túllépve ez már káros lehet.
Persze könnyû neki ilyesmiket mondani,
hiszen õt valószínûleg nem vakította el az
arany árának rendkívül gyors – és nyilván-
valóan konjunkturális, tehát idõleges –
emelkedése. Õ – államfõnktõl eltérõen –
minden bizonnyal tudja, hogy a szappan-
buboréknak elõbb-utóbb ki kell pukkadnia,
a nemesfémek árfolyama esni fog, ahogyan
az egyébként már a basescui útmutatás
másnapján meg is történt.
A szomorú tapasztalat azonban azt mutat-
ja, hogy Traian Bãsescu minden körülmé-
nyek között keresztülviszi akaratát. Így fel-
tehetõen sikerül majd a verespataki arany-
kitermelést közönséges magánbizniszbõl
magasztos nemzetbiztonsági érdeket szolgá-
ló hazafias üggyé változtatnia. A tervezett
aranybánya beruházói tehát máris bont-
hatják a – ciánnal mérgezett – pezsgõt. 

Ciános pezsgõbontás 

Bogdán Tibor

Salamon Márton László

Több figyelmet kell fordítani a
külpolitikára – ez volt a román

külügyi misszióvezetõek éves ta-
lálkozójának konklúziója, amelyet
a bukaresti Radisson szállodában
tartott tegnapi rendezvényen a fel-
szólalók közül többen is megfogal-
maztak. Emil Boc miniszterelnök
helyzetelemzésében elismerte,
hogy a külügyminisztérium a ta-
valyi költségvetési megszorítások
áldozatául esett, de úgy vélte: en-
nek ellenére születtek külpolitikai
sikerek az elmúlt idõszakban. Boc
ezek egyikeként említette egy ro-
mán kormánydelegációnak nem-
régiben Kínában tett látogatását,
amelynek eredményeként a kor-
mányfõ szerint hamarosan kínai
befektetõk érkezése várható, és
több nagy hazai fejlesztési projekt-
ben is megjelennek majd a távol-
keleti ország képviselõi: a cernavo-
dai atomerõmû két új reaktorának
beindítása, a tarnicai víztározó ki-
bõvítése, Bukarest körgyûrûjének
kiépítése. Bocnak az országhatáro-
kon túl élõ román állampolgárok
számára is volt üzenete: a kor-
mányfõ szerint Bukarest nem fe-
ledkezett meg róluk, és a külképvi-
seletek kibõvítését, a konzuli szol-
gáltatások minõségének javítását
ígérte. A miniszterelnök reményét
fejezte ki, hogy a spanyol hatósá-
goknak a román állampolgárokkal
szemben hozott döntése – misze-
rint munkavállalási engedélyhez
kötik alkalmazásukat – csak ideig-
lenes és konjunkturális jellegû. 

Boc-diadalmenet. 
Vagy mégsem?

Bár kormánybeli felettese szinte
lélegzetvétel nélkül sorolta a kor-
mány megvalósításait, a szót Emil
Boctól átvevõ Teodor Baconschi
külügyminiszter beszédében a tri-
umfalista megközelítéstõl óvta a
felszólalókat. Baconschi az észak-
afrikai és közel-keleti arab orszá-

gokban elindult demokratizálódási
folyamatokra reflektálva úgy vélte:
mára „az arab tavasz beérett”, és
Románia kész támogatást nyújtani
az új arab demokráciáknak. A mi-
niszter kifejtette: Romániának ki-
váló kétoldalú politikai kapcsolatai
vannak az EU-n belül olyan jelen-
tõs országokkal, mint Németor-
szág, Franciaország, Olaszország,
ugyanakkor még vannak tenniva-
lók a régiós együttmûködések te-
rén, elsõsorban a visegrádi és Du-
na-menti országokkal. Baconschi
szerint Románia elvesztett hagyo-
mányos piacokat amiatt, hogy tel-
jes figyelmét az uniós kapcsolatok-
ra fordította, ezen a helyzeten
azonban változtatni kell.

Ellenzéki bírálatok

Kritikus hangnemet ütött meg a
kormány külpolitikájával szem-
ben Titus Corlãþean, a szenátus

külügyi bizottságának szociálde-
mokrata elnöke, aki értetlenségét
fejezte ki amiatt, hogy Románia
máig nem ismerte el a líbiai felke-
lõk ideiglenes vezetõségének auto-
ritását, amit más európai országok
már megtettek. Ugyanakkor mére-
tes külpolitikai kudarcnak nevezte
a schengeni csatlakozás elhalasz-
tását, hangsúlyozva, hogy a Boc-
kabinet kormányprogramjában a
2011 márciusi céldátum szerepelt.
Végül Corlãþean a külügyi misszi-
ók élére történõ politikai jelölések
kapcsán kérdõjelezte meg az utób-
bi hónapokban Traian Bãsescu ál-
lamfõ által kinevezett nagykövetek
és Emil Boc kormányõ által kine-
vezett fõkonzulok szakmai alkal-
masságát jelentõs diplomáciai
tisztségekbe. A szenátus elnöke bí-
rálta a román külügyminisztériu-
mot amiatt is, hogy szó nélkül ha-
gyott olyan, budapesti illetékesek
részérõl jött „felelõtlen és provoká-

ló nyilatkozatokat”, amelyek sze-
rinte sértették Románia érdekeit és
méltóságát.

Korodi: új piacokat 
kell meghódítani

Korodi Attila, a képviselõház
külügyi bizottságának RMDSZ-es
elnöke felszólalásában szintén az
eddigi „szemellenzõs” román kül-
politika felülvizsgálatát szorgal-
mazta. Korodi szerint túl sok
energiát emésztett fel az uniós csat-
lakozás, és újra fel kellene fedezni
a fejlõdõ országok piacait, s a ter-
melésre és az exportra kell alapoz-
ni a gazdasági fejlõdést, nem pedig
a fogyasztásra. „Az árukivitel
azonban szinte kizárólag az EU
országaiba irányul, ami a jelenlegi
nemzetközi gazdasági helyzetben
nem ad semmiféle biztonságot” –
szögezte le az RMDSZ-es parla-
menti képviselõ. 

Román lapszemle

Hat hónap után ismét lesz kínai nagykö-
vete Romániának, miután Traian
Bãsescu államfõ zöld utat adott a külügy-
minisztérium államtitkára, Doru Costea
kinevezésének. A hírt Teodor Baconschi
külügyminiszter is megerõsítette. (Ade-
vãrul) Annak ellenére, hogy Romániá-
ban több éves rekordot döntött meg az
idei búzatermés, a szakemberek szerint
tavasszal az ország importbúzára szorul,
mivel nem tudja tárolni a begyûjtött ga-
bonát. Adrian Rãdulescu, a mezõgazda-
sági minisztérium államtitkára elmondta,
az ország a biztonsági tartalékát is ma-
gánmagtárakban tárolja. (Puterea)

Szemellenzõs külpolitika?

Kovács Zsolt

Száz fiatalt az önkormányzat-
okba címmel hirdetett jelölt-

választó programot a Három-
széki Ifjúsági Tanács (HÁRIT),
jelentette be Grüman Róbert. A
háromszéki magyar ifjúsági
egyesületeket tömörítõ szervezet
elnöke szerint abban állapodtak
meg Tamás Sándor Kovászna
megyei RMDSZ elnökkel, hogy
2012-ben a szövetség önkor-
mányzati listájának biztos befu-
tó helyeire kerül településenként
legalább egy fiatal. „Ez történel-
mi lehetõség számunkra, ugyan-
akkor nem szavazógépeket sze-
retnénk az önkormányzatokba
juttatni, hanem olyan fiatalokat,
akik kezdeményezõként dolgoz-
nak majd” – fejtette ki Grüman
Róbert, aki hozzátette: a prog-
ram címe ugyan Száz fiatalt az ön-
kormányzatokba, de nem a meny-
nyiségre törekednek, hanem ar-
ra, hogy minden településen
szakmailag felkészült személyt
találjanak. Ugyanakkor ragasz-
kodnak ahhoz, hogy befutó he-
lyekre kerüljenek a jelöltlistá-
kon, ehhez a tanácsok jelenlegi
összeállítását veszik alapul, ma-
gyarázta a HÁRIT elnöke. 

Demeter Ferenc a civil szerve-
zet alelnöke szerint a tanácstag
jelöltjeiknek legalább 23 évesnek
kell lenniük, rendelkezniük kell
legalább érettségi diplomával, de
a felsõfokú végzettség elõnyt je-
lent, emellett egy helyi civil szer-
vezet ajánlólevelét is be kell mu-
tatniuk. Továbbá minden jelölt
egy nyomtatványt is ki kell tölt-
sön, amelyben azonosítania kell
a saját települése legégetõbb
problémáit, és ezekre megoldáso-
kat is kell javasolnia. A projektre
a jelentkezési feltételeket és a le-
tölthetõ ûrlapot a www.harit.ro
oldalon lehet megtalálni. 

Gáj Nándor HÁRIT-alelnök
hozzátette: a tanácsos-jelöltek
probléma és javaslat csomagjait
összefésülve egy Kovászna me-
gyei ifjúságpolitikai programot
is összeállítanak, amely valós
megoldásokat tartalmaz a há-
romszéki fiatalok problémáira.
Ilyen programra még nem volt
példa Háromszéken, ezért is a
legnagyobb felelõsséggel fogják
ezt elõkészíteni. A HÁRIT az
elkövetkezõ hónapokban min-
den háromszéki településre ellá-
togat, hogy személyesen is talál-
kozzanak a fiatal tanácstag jelöl-
tekkel.  

Fiatalokat a helyi tanácsba! 
Sipos M. Zoltán

Nem kizárt, hogy a Pálffy
Mózes Zoltán RMDSZ-es

képviselõ halálával megüresedett
képviselõi mandátum egyelõre be-
töltetlen marad – mondta el az
ÚMSZ-nek tegnap Máté András
Levente, az RMDSZ Kolozs me-
gyei szervezetének elnöke. La-
punk annak kapcsán kereste meg
a szövetség képviselõházi frakció-
jának vezetõi tisztségét is betöltõ
Mátét, hogy a kolozsvári román
nyelvû sajtóban felmerült annak a
lehetõsége, hogy a koalíciós pár-
tok addig halogatják a választások
kiírását, amíg már késõ lesz.
„Amennyiben a házelnök három
hónapon belül jelzi a kormány fe-
lé a mandátum megüresedését, és
a legközelebbi választásokig több
mint egy év van hátra, úgy meg-
szervezik az idõközi választáso-
kat. Elméletileg tehát van esély ar-
ra, hogy üresen maradjon a man-
dátum a jövõ évi választásokig
bár jobb lenne idõközi választáso-
kat tartani” – mondta lapunknak
a szövetség Kolozs megyei elnöke.
Arra a kérdésünkre, hogy az
RMDSZ állít-e jelöltet a zömében
románok lakta választási körzet-
ben, Máté elmondta: még korai-

nak látják errõl dönteni. „Ameny-
nyiben állítunk saját jelöltet, ak-
kor arra a megyei szervezet belsõ
bürója, valamint a Megyei Kül-
döttek Tanácsa tesz javaslatot” –
fogalmazott Máté András.

A 2008-as parlamenti választá-
sokon Pálffy Mózes Zoltán úgy
nyert képviselõi mandátumot a 9-
es számú egyéni választókerület-
ben, hogy a jelöltek versenyében a
negyedik helyen végzett. Mivel a
szavazatok 44 százalékát begyûjtõ
Minodora Luca demokrata-libe-
rális jelölt nem kapta meg a szava-
zatok több mint felét, a mandátu-
mot az országos visszaosztás
alapján Pálffy Zoltán kapta meg. 

A fõleg mócvidéki települése-
ket tömörítõ egyéni választási
körzetben a magyarság számará-
nya a 12 százalékot sem éri el, a
2008-as választásokon Pálffy is
lényegében a magyarság szám-
arányával azonos eredményt ért
el. A 21 községet magába foglaló
körzetben csak Harasztos, Kis-
kalota, Erdõfelek, Alsójára, Ara-
nyoslóna, Tordaszentmihály, Vár-
falva és Tordatúr rendelkezik szá-
mottevõbb magyar közösséggel, a
többi településen a 2002-es nép-
számlálás szerint alig néhány ma-
gyar él. 

„Elveszett” a Mócvidék?

Korodi szerint sok energiát emésztett fel az EU-csatlakozás, újra fel kell fedezni a fejlõdõ országok piacait A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

A fõ kormánypárt, a De-
mokrata Liberális Párt és

mentora, Traian Bãsescu a
legutóbbi közvélemény-kuta-
tás eredményei alapján tart
attól, hogy elveszítik a ta-
vasszal esedékes helyhatósá-
gi választásokat. Ezért érde-
kük azok elhalasztása, leg-
alább õszig, amikorra – re-
ményeik szerint – válságke-
zelõnek nevezett intézkedé-
seik meghozzák elsõ, a vá-
lasztó által is lemérhetõ ered-
ményeiket.

Polgármesterek – 
„mozdonyszerepben”

A helyhatósági és parla-
menti választások összevo-
nása a demokrata liberálisok
elképzelése szerint elõbbiek
õszre halasztását jelentené,
így valamikor novemberben
tartanák meg azokat. A kez-

deményezõk természetesen
nem árulják el javaslatuk iga-
zi okát – abbeli reményüket,
hogy õszig talán sikerül né-
miképpen helyreállítaniuk
megtépázott népszerûségü-
ket –, ehelyett azzal érvelnek,
hogy ily módon jelentõs költ-
ségeket takaríthatnának meg
és a gyakori szavazásokba be-
lefáradt választó is szíveseb-
ben, vagyis nagyobb szám-
ban járulna az urnákhoz.

A demokrata liberálisok
köreibõl kiszivárgott infor-
máció szerint a narancsvörö-
sek a megyei és regionális
szervezetek szintjén elvégez-
ték az összevont választások
„fõpróbáját” és elégedettek
voltak az eredménnyel, amely
szerint a tervezett változta-
tásnak, valamint ezzel
egyidõben az egyfordulós
voksolási rendszer bevezeté-
sének köszönhetõen a szava-
zatok 30–40 százalékát is
megszerezhetnék.

Ebben az esetben a demok-
rata liberálisok „választási
hajtóerejét” a polgármeste-
rek jelentenék. A demokrata
liberálisok által végzett fel-
mérések egyértelmûen bebi-
zonyították, a narancsvörös
hatalom központi képviselõi-
vel – kormánytagjaival, ál-
lamtitkáraival, honatyáival –
szemben a demokrata liberá-
lisok színeit képviselõ város-
atyák kevésbé népszerûtle-
nek. Õk ugyanis saját költ-
ségvetésbõl gazdálkodhat-
nak, helyi szintû projekteket
valósíthatnak meg, ami nem
egy esetben jótékony hatással
van a helyi közösségek életé-
re is, mindez pedig akár nép-
szerûvé is teheti õket a vá-
lasztók szemében.

Így túl azon, hogy az egy-
fordulós polgármester-vá-
lasztásnak köszönhetõen a
demokrata liberálisok felte-
hetõen megõrizhetnék jelen-
legi polgármesteri mandátu-
muk jelentõs részét, a „moz-
donyszerepet” betöltõ vá-
rosatyák népszerûségébõl
valami átsugározna a na-
rancsvörös honatyákra is,
akik ily módon talán parla-
menti részarányukon is ja-
víthatnának.

Ellenzéki ellenérvek

Az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség vezetõi
természetesen átláttak a tur-
pisságon és határozottan el-
lenzik a helyhatósági és par-
lamenti választások egybe-
mosását, ami megtévesztené
a választót, bizonytalan hely-
zethez vezetne. Szerintük
két, teljesen eltérõ, a válasz-
tók és a politikusok számára
egyaránt más-más tétet jelen-
tõ választásról van szó, ame-
lyet ezért nem lehet össze-
mosni. A Nemzeti Liberális
Párt elnöke, Crin Antonescu
egyenesen azzal érvelt, hogy
a demokrata liberálisok vol-
taképpen 2013-ra kívánják
kitolni az egybevont válasz-
tások idõpontját, meghosz-
szabbítva ezáltal hatalmukat. 

Az igazi okot természete-
sen õk is eltitkolják: azt, hogy
felismerték, az õszre halasz-
tott helyhatósági választások
a jelenlegi hatalomnak ked-
veznének.

A szociáldemokraták és
nemzeti liberálisok így volta-
képpen nem a két választás
egyidejûségét kifogásolják,
azzal akár egyet is értenének,
hanem a helyhatósági válasz-

tásokat halasztanák õszire,
illetve a parlamentieket hoz-
nák elõre tavaszra. Ezt Crin
Antonescu sem tagadta, aki
úgy vélte, a parlamenti vá-
lasztásokat meg lehetne tar-
tani a nyár folyamán, de akár
tavasszal is.

Mit mond 
az alkotmány?

A román alkotmány értel-
mében a parlamenti választá-
sok idõpontjának megváltoz-
tatása nem ütközne akadály-
ba, 63. cikkelyének 2. bekez-
dése ugyanis kimondja, hogy
a „képviselõházi és a szená-
tusi választásokat a mandá-
tum lejártától vagy a parla-
ment feloszlatásától számí-
tott legfeljebb 3 hónapon be-
lül le kell bonyolítani”.

Az alaptörvény azonban
kevésbé konkrét és rigurózus
a helyhatósági választásokat
illetõen. Ebben az esetben az
eljárást nagyrészt a választási
törvény elõírásaira bízza. Ez
viszont azt jelenti, hogy a vá-
lasztási törvényben foglalt
minden ezzel kapcsolatos
rendelkezés egy újabb jog-
szabállyal könnyûszerrel mó-
dosítható. Így a választási

törvénynek az a jelenleg ér-
vényben levõ elõírása sem
okozhat problémát a helyha-
tósági választások idõpontjá-
nak megváltoztatására törek-
võ demokrata liberálisoknak,
miszerint erre csakis termé-
szeti csapás, háború vagy
egyéb rendkívüli helyzet ese-
tében kerülhet sor.

Persze a demokrata liberá-
lisok elvileg azt is megtehet-
nék, hogy nem módosítják
azt a kitételt, és a jelenlegi
gazdasági-pénzügyi válságot
nyilvánítnák „rendkívüli
helyzetnek”. Ez azonban
nyilvánvalóan kockázatos
lenne, hiszen nulla, vagy bár-
milyen jelentéktelen gazda-
sági növekedés semmissé
tenné érvelésüket, és az el-
lenzék a helyhatósági válasz-
tások elnapolását az Alkot-
mánybíróságon is megtá-
madhatná. Igaz, a taláros
testület hatalomnak kedvezõ
összetételére gondolva nem
kizárt, hogy az ellenzéki
óvás nem járna sikerrel. Fel-
tehetõen a demokrata liberá-
lisok a kockázatmentesebb
lehetõséget, a választások
õszi összevonását lehetõvé
tevõ törvénymódosítás mel-
lett fognak dönteni. 

Választások – õszi egybevonással?

Gy. Z.

A csempészek gépko-
csitelepe olyan arcátlanul

szem elõtt van, hogy akik lát-
ják, többnyire legálisnak tart-
ják az üzletet. A kocsik a ka-
otikus állapotú Líbiából ér-
keznek a Sínai-sivatag északi
részén, pálmafák között meg-
húzódó kis földdarabra, ahol
palesztinok válogatnak belõ-
lük, és alkudoznak az árra.
Ha sikerült megállapodásra
jutniuk, hazamennek Gázá-
ba, és várnak, ugyanis a ko-
csikat alagutakon csempé-
szik majd át számukra a ha-
táron. A Hamász rendkívül
aggódott amiatt, hogy túl
nagy lesz a légszennyezettség
és a jármûforgalom a Föld-
közi-tenger partján lévõ kes-
keny enklávéban.

Hatezer dolláros 
alagutak

Hónapokkal Hoszni Mu-
barak elnök eltávolítása után
Egyiptom többi részén lassan
helyreáll a rend, ám továbbra
sincs szinte semmi jelük sem
a biztonsági erõknek a Sínai-
félsziget fõleg beduin törzsek
lakta északi részén, ahol az
izraeli határ mentén régóta

virágzik az illegális tevékeny-
ség. A jog és a rend hiánya
sehol sem olyan szembeötlõ,
mint a gépkocsi-kereskede-
lemben, amelyben a 960 kilo-
méterre lévõ, ugyancsak el-
lenõrizetlen líbiai határon át-
áramló jármûvek hatalmas
fellendülést hoztak. A csem-
pészektõl származó informá-
ciók szerint mielõtt a Ha-
mász korlátozta volna a gá-
zai gépkocsi-importot, heten-
te 250 gépkocsit vittek be ala-
gutakon a területre.

Bevallásuk szerint komoly
nyereségre tettek szert a Líbi-
ából „beszerzett” gépkocsik-
ból. Egyikük elmondta, hogy
egy 22 ezer dollárért megvett
líbiai kocsit mintegy 30 ezer
dollárért tudott eladni Gázá-
ban. Egy másik arról beszélt,
hogy 80 ezer dollárért vett
egy fekete BMW X6 sportko-
csit, és miután élvezetbõl né-
hányszor megfuttatta a siva-
tagban, százezer dollárért ad-
ta tovább. A csempészek állí-
tásuk szerint hatezer dollárt
fizetnek a Hamásznak és az
alagutak tulajdonosának a
„kézbesítési útvonal” fenn-
tartásáért. Bár Gázában nagy
a munkanélküliség, szép
számmal akadnak rendszeres
fizetést kapó palesztin kor-

mánytisztviselõk, üzletembe-
rek és aktív feketepiaci sze-
replõk, akik megengedhetik
maguknak, hogy gépkocsit
vegyenek.

Felrobbantott 
gázvezeték 

A Mubarak-kormányzat a
csempészet egy részének
hallgatólagos megtûrését sze-
szélyesen meghozott félin-
tézkedésekkel kombinálta.
Több tucat rendõrségi ellen-
õrzõ pont mûködött a határ-
körzetben, ahol a csempé-
szeknek állandóan csúszó-
pénzt kellett fizetniük, hogy
átvihessék az árujukat.
Ugyanakkor az évek folya-
mán csempészés miatt hosz-
szú börtönbüntetést kapott
kétszázötven fõnek a nagy
részét még csak õrizetbe sem
vették, hanem távollétükben

ítélték el õket: a rendõrség
cseppet se törte magát az el-
fogásukért.

Az elõzõ rezsim alatt sú-
lyos ellentét feszült a helyi
lakosság és a szinte kivétel
nélkül más területrõl verbu-
vált rendõrök között. Egy-
elõre azonban jele sincs a
rendõrök visszatérésének.
Nem lehet látni õket annál a
felrobbantott gázvezetéknél
sem, amelyen keresztül a
Mubarak-érában kötött – a
közvélemény számára nép-
szerûtlen és korruptnak tar-
tott – szerzõdés értelmében
Izrael földgázt kapott. A ve-
zetéket hat robbanás rongál-
ta meg, de a támadás miatt
senkit sem vettek õrizetbe,
pedig a gázszállításokban
történt fennakadás nemzet-
közi diplomáciai és jogi küz-
delem tárgya lett Izrael és
Egyiptom között. A Gázai

övezetben sokan azt mond-
ják, hogy nem nagyon saj-
nálják a vezeték mûködtetõ-
jét. Az átlag egyiptomiak el-
lenségesen viszonyulnak az
Izraellel kötött üzletekhez,
és a gázszállítási szerzõdés-
rõl jó néhányan azt tartot-
ták, hogy a volt elnök és kör-
nyezete gazdagodását szol-
gálta.

A vezeték mentén lévõ
több mint egy tucat ellenõrzõ
állomáson a biztonságra
most alapvetõen fegyvertelen
beduin õrök vigyáznak, aki-
ket a vezetéket üzemeltetõ ál-
lami cég fogadott fel havi 70
dolláros fizetésért. A társaság
õrházat épít az állomáson, és
most elõször õrkutyát is al-
kalmaz. A felrobbantott állo-
mások közül hármat helyre-
állítottak, július végén pedig
mérnökök keresték fel a ne-
gyediket, hogy felmérjék, mi-

ként lehetne helyreállítani.
Nem sokkal késõbb aztán
egy ötödik állomást is rakéta-
találat ért.

Olcsóbb lett Líbia

A hiányos rendõri jelenlét
a csempészetet is átalakítot-
ta. A csempészek éveken ke-
resztül alagutakon át szállí-
tották az élelmiszert és más
alapvetõ cikkeket, nem be-
szélve a Hamász számára a
fegyverekrõl. Januárban
azonban Izrael kezdett lazí-
tani a blokádon, válaszul ar-
ra a nemzetközi felháboro-
dásra, amelyet a Gázába
igyekvõ török segély flottilla
megtámadása idézett elõ. Et-
tõl kezdve a csempészek egy-
re inkább az építõanyagokra
koncentráltak, egészen a líbi-
ai eseményekig, amelyek
enyhítettek az ellenõrzés szi-
gorán az egyiptomi–líbiai ha-
táron. A múltban a viszony-
lag kevés csempészett autót
titokban Port-Szaíd egyipto-
mi kikötõbe vitték, ahol a
tisztviselõk mintegy 600 dol-
lárnyi csúszópénz fejében ki-
állították a hamis papírokat,
amelyekkel aztán Rafáhba
mehetett a kocsi. Most azon-
ban olcsóbb Líbiából hozni
az autót; a csempészek sze-
rint a jármûvek többségét le-
gálisan vásárolják. Az üzlet
fellendülésének azonban
megvannak a hátulütõi. A
gépkocsik ára Gázában csök-
kent, miután Egyiptom több
embernek engedi meg az át-
kelést. A palesztinok így
könnyebben jutnak informá-
ciókhoz arról, hogy mennyi-
be kerülnek a jármûvek
Egyiptomban. 

Sínai, a csempészek paradicsoma

A demokrata liberálisoknak kedvezne
elsõsorban a helyhatósági és parlamen-
ti választások egyébként általuk java-
solt összevonása – állítják csaknem
egybehangzóan politikai elemzõk.

Az egyiptomi forradalom kezdete után

a rendõrök csaknem teljesen eltûntek a

Sínai-félsziget északi részérõl, és a

csempészet olyan mértékben fellen-

dült, hogy a Gázát ellenõrzõ harcias

csoport, a Hamász nemrég úgy dön-

tött, harmincra korlátozza a hetente

bevihetõ gépkocsik számát.

Alagút – ezúttal nem négykerekûek, hanem négylábúak becsempészése számára



Észrevétlenül? – dehogyis észrevétlenül,
nagyon is észrevehetõen, egy év alatt Ma-
gyarországnak a Bajnai Gordon miniszter-
elnökségével elért stabilitásból sikerült a
teljes felforgatottság állapotába kerülnie.
Orbán Viktor is elismeri, hogy veszélyhely-
zet van, nehéz, küzdelmes idõszak elõtt áll
az ország. 
Ki tudná most ennek okait pontosan és hi-
ánytalanul megnevezni? Ugyanakkor azon-
ban ki tagadhatná, hogy a fõ felelõs mégis
csak az Orbán kormány valóságtól elru-
gaszkodott, a lakosság többségének érdekeit
és véleményét semmibe vevõ gazdaságpoli-
tikája, általában: voluntarizmusa és hozzá
nem értése? Sokan bírálják már a kormányt
a saját hívei közül: jobboldali szakemberek,
világosan látó jóakarók is – legalább rájuk

kellene hallgatni. Különben a
baj olyan nagy (és annyira sú-
lyosbítják a világtendeciák és
az ország pocsék nemzetközi

megítélése, fokozódó elszige-
telõdése), hogy vélemé-
nyünk szerint egyszerûen
nem normális az a magyar
ember – legyen akár ellen-

zéki politikus vagy a

visszaélésektõl és a színvonalatlanságtól
megcsömörlött újságíró –, aki most ellen-
drukkerként azt szeretné, hogy ne sikerül-
jön kiutat találni. 
Miután a kormány gazdaságpolitikája meg-
bukott, a megoldás csakis olyan önvizsgá-
lat, önrevízió nyomán szü-
lethet meg, amelyhez igazi
emberi formátum és politi-
kai akarat szükséges. Ezek-
ben a napokban-hetekben
válik el, hogy Orbán Vik-
tor megfelel-e a kihívás-
nak, képes-e túltenni magát
berögzöttségeken és hamis illúziókon, felál-
dozni az egyéni és klikkérdekeket az ország
érdekeiért. Ihletett, bár kissé kaján megfo-
galmazással, amelyet egy naplóbejegyzés-
ben olvastunk: a kérdés az, milyen Bokros
Lajos lesz Orbán Viktor!? Vagyis hogy csa-
patával képes-e kidolgozni egy koherens
megszorító csomagot, azzal együtt, hogy
ennek majd alaposan meg kell majd fizetnie
a politikai árát. 
És ha már Bokros Lajost és a híres 1995-ös
csomagját idéztük, a jeles közgazdásszal,
egyetemi tanárral, európai parlamenti kép-
viselõvel a hét elején az origo.hu tett közzé

terjedelmes beszélgetést – talán annak a
megállapításait és következtetéseit is érde-
mes lenne figyelembe venni. 
Bokros Lajos interjújának baljós, de kijóza-
nító címe: Tíz évig itt nem lesz növekedés. A
bevezetõ szöveg így foglalja össze fõ mon-

danivalóját: „Nincs vége a
kapitalizmusnak és a piac-
gazdaságnak, a mestersége-
sen, hitelekkel felpumpált
észak-atlanti jóléti társada-
lom viszont megbukott.
(…) Az EP képviselõ úgy

véli: a magyar kormány ’primitív gazdaság-
politikája’ alkalmatlan a növekedés beindí-
tására, itthon se növekedés, se új munka-
hely nem lesz, csak az államadósság nõ
megint.” 
Valóban érdekesek a közgazdaságtörténeti,
a világgazdasági modellekrõl, valamint je-
lenkori tendenciákról szóló fejtegetések:
„Óriási marhaság arról beszélni, hogy a fo-
gyasztási modell megbukott. Mindenki sze-
retne fogyasztani, a koldusszegény indiai
parasztember, a kizsákmányolt kínai ipari
munkás és Orbán Viktor is akar fogyaszta-
ni.” Tehát nem általában a fogyasztási mo-
dell bukott meg, hanem az általunk is is-

mert észak-atlanti fogyasztási modell), fi-
gyelmünket fordítsuk mégis egy égetõ hazai
mozzanatra. Tény, hogy a korábbi „rettene-
tesen nehéz” helyzet ellenére Magyarország
nem süllyedt el a semmibe... – ezt Bokros a
Bajnai-kormány érdemének tudja be! Arra
a közbevetésre, hogy az ország talpon ma-
radásában azért közrejátszott „a magán-
nyugdíjpénztári államosítás” is, Bokros vá-
lasza határozott: „Alkotmányellenes eszkö-
zökkel mindig el lehet kenni ideig-óráig a
problémát. Az a kérdés, hogy vannak-e
olyan alkotmányos eszközök, amelyeket a
kormány demokratikus felhatalmazás alap-
ján használhat... Kiadáscsökkentésre lett
volna szükség és lenne ma is, ez a legfonto-
sabb.” 
Ne folytassuk a gazdaságtechnikai részletek
ismertetését; elég ez a „hatalomtechnikai”
apróság: csakis alkotmányos eszközökkel
lehet érdemi, hatékony megoldásokat talál-
ni! Nota bene!
Bokros Lajos és Bajnai Gordon – egyelõre
Magyarországon ez a két közgazdász és po-
litikus látszik rátermettnek arra, hogy (ter-
mészetesen szakembercsoportok élén) ki
tudják húzni az országot a kátyúból, amely-
be sorozatos hibák juttatták. 

Nem sokáig idõztem Gibraltárban. Láttam, hogy az ellenség
többé nem veszélyezteti az erõdöt, s mert véleményem szerint
eleget tettem Gibraltárért, odébbálltam.
Visszatértem Angliába, ahol életem legkülönösebb kalandját
éltem át.
Londonban személyesen akartam felügyelni hamburgi barátaim-
nak szánt küldeményeim behajózására. Elmentem hát a kikötõbe.
A rakodás végeztével a Toweron, vagyis a londoni várbörtönön át
indultam haza. A déli nap szörnyen perzselt, a hõség elbágyas-
zott, egyébként is nagyon elfáradtam. Gibraltárban újból vis-
szavedlettem katonává, s a katonaélethez hozzátartozik az ágyúk
meghitt közelsége, így nem sokat teketóriáztam, hanem bemász-
tam egy nagy ágyú csövébe, hogy annak hûvösében kissé kifújjam
magam, és némileg felüdüljek. Karomra hajtottam a fejem, és
már aludtam is, akár a bunda.
Sajnos egyvalamirõl megfeledkeztem, mégpedig õfelsége az angol
király születése napjáról. Ezen a napon az a szokás, hogy déli egy
órakor minden ágyút elsütnek, díszlövést adnak le az uralkodó
tiszteletére. Miután az ágyúkat már reggel megtöltötték, persze
csak fojtásra, senki sem bukkant rám, a hétalvóra.
Pontban egy órakor aztán megtörtént a baj: eldördültek a dísz-
lövések , s én a londoni tetõk felett átrepültem a folyó túlsó
partjára, ahol egy messzi szérûskertben pottyantam le, egyenest
egy szénaboglyába. 
A repülés és zuhanás következtében elvesztettem az
eszméletemet. Testem mélyen belefúródott a boglyába. 

Münchhausen vidám kalandjai. Feldolgozta G. A. Bürger nyomán 
Elena Chmelová, Fordította Tordon Ákos

Bokros Lajos igaza
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Némi iróniával azt mondhatnánk: a szatmáriak
csak nevetnek azon, hogy mennyit nyûglõdnek a
marosvásárhelyiek a mûtrágyakombinát bûzével,
amivel az ÚMSZ is sokat foglalkozott, legutóbb
múlt pénteki lapszámunk Azomureº: marad a bûz cí-
mû írásban. 
Csak kevesen tudják, hogy a vegyipari óriást elõ-
ször Szatmárnémetinek szánta a „román nép hõn
szeretett fia” és akadémikus felesége. Úgy gondol-
ták: a város nagykárolyi bejáratánál építik meg,
hadd ámuljanak a Magyarország felõl jövõ nyugati
turisták milyen nagyszerû iparosítás ment végbe
irányításuk alatt a Partiumban is. A megye akkori
elsõ titkára mesélte késõbb az ÚMSZ munkatársá-
nak, hogy valósággal pánikba estek az ötlettõl. Ere-
deti szatmári lévén, Fóris János jól ismerte a helyi
viszonyokat és egybõl látta: a kombinát az egész
várost szenynyezni fogja, hisz nem csak, hogy egy
kisebb védõerdõ vagy akár egy dombocska nem áll-
ja útját a kibocsátandó gázoknak, bûzöknek, de a
széljárás is abból az irányból leggyakoribb.
Fóris azt tette, amit normális embernek ilyenkor
tennie kell. Összehívta a témában legjártasabb
szakembereket, és közösen úgy határoztak: min-
dent elkövetnek, hogy a kombinát ne épüljön meg!
Mivel nemet nem mondhattak (az a fejlõdés szabo-
tálása lett volna!), az idõhúzást választották! Több-
szöri sürgetésre is addig húzták-halasztották a beru-
házás megkezdéséhez szükséges helyszíni tanulmá-
nyok elkészítését, amíg Ceauºescu megelégelte és
Vásárhelynek, a büszke székelyeknek ajándékozta a
kombinátot. Ki is volt ott akkor a párt elsõ titkára?
Megérdemelte volna, hogy a vásárhelyiek a rend-
szerváltás után jól elfenekeljék! Mert lám, az „elsõ-
nek” akkor is volt némi mozgási lehetõsége, feltéve,
ha egy picit is a közérdeket kívánta szolgálni! Igaz,
Fóris sem úszta meg az engedetlenséget, egy idõ
után Bukarestbe helyezték, amolyan tartalék káder-
nek, majd szülõhelyétõl még messzebb, egy jelen-
téktelen Duna-menti megyébe küldték. Cãlãraºi-
ban érte a decemberi fordulat, de addig a helybeliek
annyira megkedvelték, hogy pár hónapig a rend-
szerváltást követõ átmenet levezénylését is rábízták. 
Azt is sokan tudják róla, hogy a Dunánál töltött
években több odahelyezett erdélyi magyar diplo-
mást segített visszakerülni családjához. Persze, ro-
mánt is, ha volt alkalma, mert õket nem annyira
Cãlãraºi-ba, hanem a Székelyföldre, Biharba,

Szatmárba helyezték. Ennek ellenére
Fóris úgy látta, hogy általánosságban
rossz ügyet szolgált és 90 után telje-
sen visszavonult a politikai élettõl.
Hadd ne kommunistázza senki 
Van helyette köztünk amúgy is elég
olyan törtetõ, szolgalelkû, új keletû
komcsi, akinél nem számít a bûz,

csak az, hogy a hatalom elége-
dett legyen vele! Sike Lajos

Lap-top
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Csakis alkotmányos esz-
közökkel lehet érdemi,
hatékony megoldásokat
találni! Nota bene!

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A múlt nem azt mondja meg nekünk, hogy mit
kell tennünk, hanem, hogy mit kerüljünk el.”

José Ortega y Gasset

Szakmai sérülések

Ágyúgolyó

Bûz 
A nap címe. Emil Boc bezárja a forradal-
már-gyárat, Adevãrul

Magyarázat. Az Adevãrul is (amely a ha-
tóságok figyelmét a jelenségre felhívta), az
Evenimentul zilei is kiemelten foglalkozik a
miniszterelnök szándékával, hogy – ellen-
õrzõ hivatalának jelentése alapján – eltö-
rölje az élõsködõ „forradalmárok” juttatá-
sait. (Ezek száma 2004-tõl mostanig négy-
ezerrõl 17 ezerre nõtt, évente 110 millió
euróba kerülnek az államnak.) Az új tör-
vény szerint csak a halálos áldozatok utó-
dai és a sebesültek lesznek kedvezménye-
zettek. 

Csak a határozottak. Ahogy fõnöke, az ál-
lamelnök egy kicsit félrenézett, Sebastian
Lãzãroiu megint szél ellen pisilt. Egyszer
csak azt mondta, egyébként helyesen, hogy
az összevont választásokon valószínûleg
csak azok mennek el szavazni, akiknek elõ-
re megfontolt, határozott opciójuk van.
(Idézi a Cotidianul.) S. L. hozzátette: vá-
lasztások összevonásának ez az egyetlen
hátránya. Ebben viszont nincs igaza. 

Ubiszezivég. Remek kis sajtóbotrány, ha-
mis interjúval, mindennel – uborkaszezon-
végi csemege. A Ring címû, még számunk-
ra is alig ismert bulvárlapban Corneliu
Vadim Tudor kiosztja európai parlamenti
kollégáit, elsõsorban EBA-t (Elena
Bãsescut), de saját emberét, Gigi Becalit is.
„EBA az Európai Parlamentben az osto-
bák ostobája. Kiröhögteti magát. Nem tud
beszélni, nem ismeri a nyelvtani szabályo-
kat. Nem annyira azt szégyellem, hogy
kollégák vagyunk, mint inkább ennek az
országnak a romlását.” Vadim szerint az
EP tagjai nincsenek valami jó véleménnyel
Traian Bãsescu elnökrõl sem: „Senki sem
szentel neki semmi figyelmet. Primitív em-
ber, ki törõdnék vele?” Ugyanilyen durván
mond véleményt Vadim Gigi Becaliról is,
akit õ vitt be az európai parlamentbe: „A
legalja értelmi fogyatékos. (…) De én ra-
gaszkodom hozzá, mert arany szíve van.”
És így tovább, kedves ocsmányságok, egy
zavaros elme termékei. Amint a ziare.com
sajtófigyelõ portál is megjegyzi, CVT ta-
gadta, hogy interjút adott volna a Ringnek.
Ami persze nem jelent semmit, alapeset-
ben úgysem igaz és úgyis igaz minden. 
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HIRDETÉS

ÚMSZ

Huszonöt százalékkal
csökken a gépjármûvek

környezetszennyezési adó-
ja, miután a kormány tegna-
pi ülésén jóváhagyta a Kör-
nyezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium erre vonatko-
zó törvénytervezetét. Esze-
rint azok a polgárok, akik a
2008. július elseje óta ér-
vénybe levõ törvény alapján
nagyobb környezetszennye-
zési adót fizettek, mint
amennyit az új törvényter-
vezet elõír, visszakérhetik az
adókülönbözet értékét.    

Mindenki fizet

Az új törvénytervezet az
„aki szennyez, az fizet” el-
vén alapul – fogalmaz a
szaktárca közleménye. A
környezetszennyezési adót
a tulajdonosnak egyszer kell
kifizetnie, ám ezt meg kell
tennie mind az új (hazai
vagy külföldi gyártású),
mind a másodkézbõl vásá-
rolt, hazánkban elõször re-
gisztrált autóért is. A jogsza-
bály elõírja továbbá, hogy a
2007 elõtt regisztrált autó-
kért is ki kell fizetni környe-
zetszennyezési adót (ha a tu-
lajdonos ezt eddig elmulasz-
totta volna) - ebben az eset-
ben a vásárló a tulajdonjog
átíratása alkalmával kell
hogy adózzon.  Az adó ki-
számítása minden esetben
egy egységes, objektív krité-
riumrendszer alapján törté-
nik, amelyben a motor típu-
sa, a henger ûrtartalma, a
széndioxid-kibocsátás, a
szennyezési fok, valamint az
adott autótípus leértékelõdé-
se mind szerepet játszik.

Az új törvénytervezet
egyben orvosolja az Euró-

pai Bíróság ítéletei által jel-
zett, a 2008-as sürgõsségi
kormányrendeletben létezõ
közvetett diszkriminációt is. 

Az ily módon befolyt
adókból a Környezetvédel-
mi Alap több környezetvé-
delemmel kapcsolatos prog-
ramot finanszíroz, amilyen
a roncsautó, roncstraktor,
Zöld Ház, erdõsítés, parko-
sítás, gyenge minõségû me-
zõgazdasági területek javítá-
sa, vízprogramok, csatorná-
zás, regenerálódó energia-
források használata, hibrid
és villanyautók használata,
bicikliutak építése. 

Négyéves huzavona

Mint arról korábban be-
számoltunk, immár negye-
dik éve húzódik Romániá-
ban a gépjármûvek regiszt-
rációs adójának botránya.
Mivel Romániát az a ve-
szély fenyegette, hogy az
ügy az Európai Bíróság elé

kerül, a kormány 2008 ápri-
lisában újabb változatot dol-
gozott ki: a környezetszeny-
nyezési illeték néven ismert-
té vált új adóra vonatkozó
kormányrendelet növelte az
új és csökkentette a régebbi,
használt autókra kirótt ille-
ték összegét. A következõ
években ez többszöri módo-
sításon is átesett. A gépko-
csi-tulajdonosok országszer-
te tüntettek a jogszabály el-
len, amelynek nyomán a re-
gisztrációs illeték összege
nem egy esetben meghalad-
ta a használt jármûvek vá-
sárlási árát. A zûrzavart
csak fokozta a környezetvé-
delmi tárca szándéka, mi-
szerint ismét a 2008. évben
megszabott illetékeket alkal-
maznák. Az egymást érõ
rendelkezések nyomán nem
kis kavarodás alakult ki az
adóhivatali befizetésekkor
is, a kedélyek lecsillapításá-
ért a kormány több pontosí-
tásra kényszerült.

A csata Bukarest és
Brüsszel között idén is foly-
tatódott a regisztrációs ille-
tékek ügyében. Áprilisban
az Európai Unió Bírósága
diszkriminatívnak mondta
ki a román elképzelést, és
annak módosítására köte-
lezte a kormányt, azzal ér-
velve, hogy a jármû értéké-
nek 30 százalékára is emel-
kedhetõ illeték nem ösztön-
zi a használt autók románi-
ai bejegyzését. Májusban az
illetékes hatóságok kénysze-
redetten rábólintottak a bí-
rósági határozatra, ám
újabb meglepõ húzáshoz fo-
lyamodtak: közölték, hogy
újbóli eladásuk esetén a
2007 elõtt bejegyzett gépko-
csikra is illetéket vetnek ki.
Borbély László környezet-
védelmi miniszter akkori ki-
jelentése szerint tárcája nem
adja fel az alapelvet, misze-
rint a szennyezõ fizet, ám
felszámolnák a közvetett
diszkriminációt. 

Röviden

Több államadósság

Június folyamán 14 milliárd
lejjel 214 milliárdra emelke-
dett Románia államadóssága
az elõzõ hónaphoz viszo-
nyítva, amely így megközelí-
tette a bruttó hazai összter-
mék (GDP) 40 százalékát –
írta a Mediafax a Pénzügymi-
nisztérium által közzétett
adatokra hivatkozva. Az
emelkedés azután követke-
zett be, hogy júniusban a tár-
ca 1,5 milliárd euró értékben
bocsátott piacra ötéves lejá-
ratú államkötvényeket, ezen-
kívül több rövid lejáratú köl-
csön kifizetése is terhelte az
egyenleget. 

Román–izraeli 
partnerség

Ion Ariton gazdasági mi-
niszterrel találkozott tegnap
Sálom Simhon izraeli ipari,
kereskedelmi és munkaügyi
miniszter. A találkozón tár-
gyaltak a kétoldalú kereske-
delmi kapcsolatok eddigi és
jövõbeli alakulásáról,
ugyanakkor újabb partner-
ségek körvonalazódtak töb-
bek között az energia, infor-
mációs technológia, mezõ-
gazdaság, infrastruktirális
beruházások, vízgazdálko-
dás, élelmiszeripar és turiz-
mus területén. 

Erõsít a Lego

Európa vezetõ játékgyártója,
a dán Lego árbevétele 25
százalékkal, nettó nyeresége
32 százalékkal nõtt az idei
elsõ fél évben, amit részben
a sikeres választékbõvítésnek
tulajdonít. A családi tulajdo-
nú társaság ezzel teret nyert
a globális játékpiacot uraló
két amerikai versenytársával
(Mattel, Hasbro) szemben,
amelyek csak 11, illetve 12
százalékos forgalomnöveke-
dést jeleztek – írta a Bloom-
bergre hivatkozva a vg.hu. 

Antal Erika

Szövetkezni kellene,
összefogni az állattartás-

ban és a tej értékesítésében –
vallják többen is a hazai
szarvasmarhatenyésztõk kö-
zül, ennek ellenére egyre ke-
vesebb a tehén, mivel az
egyéni tenyésztõk annyira
keveset kapnak a tejért,
hogy inkább túladnak álla-
taikon. A Maros megyei
Nagysármáson ezt a folya-
matot hivatott megállítani a
már hagyományossá vált
marhaszépségverseny is,
amelyen a gazdáknak alkal-
muk van felvonulni állataik-
kal. A szemlét idén a város-
napok keretén belül tartot-
ták, akárcsak a a többi gaz-
dáknak szóló programot,
amely a rendezvénysorozat
egy teljes napját kitette. Mi-
vel a mezõváros lakosságá-
nak zöme állattartásból és
növénytermesztésbõl él, a
mezõgazdaságnak szentelt
rendezvények sok érdeklõ-
dõt vonzottak. „Igazi ünnep
volt ez a nap számunkra, mi
is a lejobb ruhánkban jelen-
tünk meg a versenyen, hi-
szen ha a gazda tiszta és ad
magárta, akkor az az állatát
sem hanyagolja el” – fogal-
mazott a szarvasmarha
szépségversenyen résztvevõ
egyik állattenyésztõ, az el-
sõborjas kategóriában díja-
zott szarvasmarha tulajdo-
nosa. A zsûri nem csupán
az állat formáját, alkatát
méltatta, de azt is, hogy gaz-
dája milyen gonddal ápolja,
vigyáz a tisztaságára. A ver-
senyre 59 állattartó nevezett
be más-más kategóriában, a
tejelõ tehenektõl kezdve a
vemhes üszõkön át a borjú-
kig. A szervezõk reményei
szerint a rendezvény ösz-
tönzõleg hat a helyi állatte-
nyésztõkre. 

Hírösszefoglaló

Dúsgazdag amerikai és
izraeli üzletemberek áll-

nak a kanadai Gabriel
Resources vállalat mögött,
amely 80 százalékos része-
sedéssel bír a verespataki
arany- és ezüstkitermelést
tervezõ Rosia Montana Gold
Corporation (RMGC) kana-
dai-román vegyes vállalat-
ban – összegezte a tegnapi
román sajtóértesüléseket az
MTI.

A Ziarul Financiar (ZF)
gazdasági-pénzügyi napilap
szerint a beruházás mögött
a világgazdaság jelentõs be-
fektetõi állnak – ezek közül
is a három legjelentõsebb az
amerikai John Paulson,
Thomas Kaplan, valamint
az izraeli Beny Steinmetz,
akik eddig már több száz-
millió dollárt fordítottak a
verespataki beruházásra.
A ZF emlékeztetett, hogy a
Gabriel Resources 2009 vé-
gén jelentette be, hogy a
Paulson & Co. és az
Electrum Strategic Holdings
legnagyobb részvényeseivé

váltak 18-18 százalékkal,
õket követi az amerikai
Newmont Mining Corp,
amely a világ egyik legna-
gyobb aranykitermelõ válla-
lata, és a BSG Capital Mar-
kets, amely része a Beny
Steinmetz Groupnak
(BSG). Ez utóbbi kettõ 9–9
százalékos részesedéssel
rendelkezik. 

A lap szerint mindhárom
beruházó az arany piacán
fontos befektetõnek számít.
Az újság megemlíti, hogy
Paulson 16 milliárd dollárra
becsült vagyonával a 39. he-
lyet birtokolja a Forbes maga-
zin toplistáján. Thomas
Kaplan 1,7 milliárd dollárra
becsült vagyonának nagy ré-
szét a földgáz kitermelésé-
bõl teremtette, az izraeli
Beny Steinmetz pedig gyé-
mántból és aranyból gazda-
godott meg. Az Izrael máso-
dik leggazdagabb üzletembe-
reként emlegetett Steinmetz
vagyonát hatmilliárd dollár-
ra becsülik. Az RMGC
Verespatakon tervezi meg-
nyitni Európa legnagyobb
külszíni aranybányáját . 

A környezetvédelmi adó új, használt, hazai és külföldi gyártású autókra egyaránt érvényes

Szarvasmarha-

szépségverseny

Nagysármáson

Fotó: ÚMSZ/archív

Csökkent a „regadó”
Véglegesítette a kormány az autók környezetszennyezési adóját

Az RMGC aranyemberei
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Röviden

Cseke Péter Tamás

Még mindig nem tudni az
õszre ígért oktatási-neve-

lési támogatás folyósításának
pontos határidejét, a magyar
kormány határon túli magya-
rok számára biztosított támo-
gatási rendszerének alapelvei
a harmadik negyedévben sem
ismertek, ráadásul a Szülõ-
föld Alapot váltó Bethlen Gá-
bor Alapnál ma vezetõcsere
zajlik – sokasodnak a kérdé-
sek a határon túliak finanszí-
rozási politikája körül.

Pénzt még nem adtak

A legkevésbé az átlátható,
mi történik az úgynevezett
nemzeti jelentõségû intézmé-
nyekkel, noha a határon túlra
szánt finanszírozási keret, a
13 milliárd forint közel felét –
kb. 5 milliárd forintot – erre
költik. A nemzeti jelentõségû
intézmények körét a Gyur-
csány-kormány 2006-ban
hozta létre. Ezek azok a „ki-
váltságos” intézmények, me-
lyek finanszírozását a magyar
állam szavatolta: évrõl évre
egy kormányzati ciklusban
elõre megállapított támoga-
tásban részesültek, amelyre
nem kellett pályázniuk.

A Gyurcsány-, majd a
Bajnai-kormány mandátuma
alatt a kiemelt intézmények
köre fokozatosan bõvült: egy-
re több erdélyi oktatási és kul-
turális intézmény, irodalmi
folyóirat került be a közösség-
szervezés és a nyelvi-, kultu-
rális identitás szempontjából
fontos intézmények közé.

Gémesi Ferenc volt nem-
zetpolitikai szakállamtitkár-
tól megtudtuk: a határon túli
magyar szervezetek vezetõi-
vel megtartott magyar-ma-
gyar kormányzati konzultá-
ció ötödik ülésén, 2009. de-
cember 15-én alakult ki az a
lista, amely 2014-ig támoga-
tandó nemzeti jelentõségû in-
tézményeket tartalmazza. A
listán 15 erdélyi intézmény,
szervezet, folyóirat szerepel,
melyeknek akkor összesen
336 millió forintot irányzott

elõ a Bajnai-kabinet. „Az Or-
bán-kormány hivatalosan
nem módosított azóta sem a
nemzeti jelentõségû intézmé-
nyek körén. Tény azonban,
hogy azóta pénzt sem kap-
tak” – nyilatkozta tegnap az
ÚMSZ-nek Gémesi.

A MÁÉRT-tal 
nem egyeztettek

Répás Zsuzsanna nemzet-
politikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkár korábban azt
mondta, ezeket az intézmé-
nyeket és programokat to-
vábbra is elõre kiszámítható
módon és  hosszú távon kí-
vánja támogatni az Orbán-
kormány, ám azok szerint a
kritériumok alapján, amelye-
ket a Magyar Állandó Érte-
kezlet (MÁÉRT) tagszerve-
zeteivel közösen dolgoznak
ki. Arról, hogy melyek lehet-
nek kiemelt jelentõségû intéz-
mények, szintén a MÁÉRT
tehet majd ajánlást – magya-
rázta Répás. Ennek ellenére
idén sem az ajánlattétel, sem
a kritériumok meghatározása
nem történt meg. „Nem dön-
töttünk ilyesmirõl, azt sem
tudjuk, hogy mikor lesz a kö-
vetkezõ MÁÉRT-ülés” – nyi-
latkozta ezzel kapcsolatban
Márton Árpád, aki többed-
magával RMDSZ-t képviseli
a MÁÉRT-ban. Tájékoztatá-
sa szerint az elsõ és mindmá-

ig egyetlen MÁÉRT-ülésen
„megjelentek valami magyar-
országi emberek, felolvastak
néhány szempontot”, de a to-
vábbiakban nem kereste meg
senki az RMDSZ-t ebben a
kérdésben.

Nem nyilatkoznak

Lapunk tegnap szerette
volna megtudni: a MÁÉRT-
tõl függetlenül módosult-e
2010-hez képest a nemzeti je-
lentõségû intézmények listá-
ja, és ha igen, milyen kritériu-
mok szerint. Próbálkozásunk
azonban nem járt sikerrel.
Répás Zsuzsannát sem hiva-
talában, sem mobiltelefonján
nem lehetett elérni, a nemzet-
politikai államtitkárság sajtó-
felelõse, Lukács Bence Ákos
pedig arra hivatkozva nem
szolgált információval, hogy
pihenõszabadságát tölti.

Nem jártunk több szeren-
csével a támogatásokat folyó-
sító Bethlen Gábor Alap Zrt-
nél sem. A lemondását már
korábban bejelentõ, ám még
mandátumát töltõ Ulicsák
Szilárd vezérigazgató nem
volt bent a hivatalában, és
nem tudtuk elérni Amberboy
Zsolt pályázati igazgatót sem.

A Bethlen Alapnál egyéb-
ként ma történik meg a veze-
tõváltás. Értesüléseink szerint
Ulicsák utódja éppen Am-
berboy Zsolt lesz. A pályáza-

tokért felelõs igazgató volt az
igazgatótanács egyetlen tagja,
aki júliusban nem adta be fel-
mondását.

Félnek

Lapunk tegnap megkereste
több erdélyi nemzeti jelentõ-
ségû intézmény vezetõjét, s
akadt olyan is közöttük, aki
nem kívánt nyilatkozni arról:
milyen támogatásra számít
az Orbán-kormánytól. „Fé-
lek. Attól tartok, ha rosszat
mondok az új kormányról,
lekerülünk a listáról. Pedig
mondhatnék, hiszen idén
még nem kaptunk egy vasat
sem, és szinte ellehetetlenül a
mûködésünk” – mondta la-
punknak a név nélkül nyilat-
kozó intézményvezetõ.

Azok közül a szervezetek
közül, akik a tavaly kiemelt
támogatást kaptak, a közel-
múltban többen támogatási
kérelmet nyújtottak be a
Bethlen Alaphoz. Szabó Ró-
bert Csaba, a Marosvásárhe-
lyen megjelenõ Látó fõszer-
kesztõ-helyettese szerint „már
nem is számítottak” a támo-
gatásra, meglepetésként jött a
pályázati lehetõség, de éltek
vele. A lap tavaly kétmillió fo-
rintos támogatásban része-
sült, hogy mi várható az idén,
arról nem tudott informáci-
ókkal szolgálni a lap vezetõje. 

A Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet (KMEI) ve-

zetõje, Szabó Árpád Töhö-
töm a kiemelt támogatások-
kal kapcsolatban nem kívánt
nyilatkozni, mert, mint
mondta, nem tud pozitív fej-
leményekrõl beszámolni. „A
nyílt pályázaton elnyert tá-
mogatások összege mindenki
számára hozzáférhetõ, mi
kétszer 600 és egyszer 250
ezer forintot kaptunk. Ez kö-
zelrõl sem fedezi a szükségle-
teinket” – hangsúlyozta a
KMEI vezetõje.

Elvonások lesznek?

Egyelõre azt sem tudni
pontosan, hogy milyen ösz-
szeg áll pontosan a kiemelt
intézmények támogatására.
A Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium augusztu-
si közleménye szerint nyílt
pályázaton 1,2  milliárd forint
nyerhetõ el, oktatási-nevelési
támogatásra 5 milliárd forint
jut, 500 millió forintot pedig a
magyarországi iskolák ki-
sebbségi területekre irányuló
kirándulásaira fordítanak. Ha
igaz, hogy összesen 13 milli-
árd forint jut az idei költség-
vetésbõl a határon túli ma-
gyaroknak, akkor 5 milliárd
forintot fordítanak a kiemelt
intézmények normatív támo-
gatására. A kiesõ összeg egy
részét – a hvg.hu értesülései
szerint – megvonják, egy ré-
szét pedig a BGA mûködteté-
sére fordítják. 

Botrány a matematika
pótérettségin

Sorra vonultak ki tegnap a
diákok a matematika pót-
érettségirõl, többen üres la-
pot adtak be. Országszerte
feszült légkörben zajlik a lí-
ceumi záróvizsgák második
fordulója. A pedagógusok
szerint könnyebbek a tételek,
mint júniusban, a diákok az
ellenkezõjét állítják. Maros
megyében kétszáz diák meg
sem jelent a pótérettségin.

Romákat véd 
az amerikai nagykövet

Megszólalt a nagybányai ro-
mák tervezett kitelepítésének
ügyében a bukaresti ameri-
kai nagykövet. Az Egyesült
Államok diplomatája elítélte
Cãtãlin Cherecheº polgár-
mester tervét, mely szerint
kiutasítaná a városból az ott
állandó lakcím és tartózko-
dási engedély nélkül élõ ro-
mákat. Gitenstein csatlako-
zott az Amnesty Internatio-
nal, a Romani Chriss és az
Egyenlõ Esély Alapítvány
felhívásához, és arra figyel-
meztette az elöljárót, hogy a
romák házainak lebontása
ellenkezik a nemzetközi tör-
vényekkel, továbbá, hogy a
drasztikus fellépés nem je-
lent megoldást. A nagykövet
úgy fogalmazott, bízik ben-
ne, hogy a polgármester ér-
demi megoldást talál a
Nagybánya környékén élõ
hátrányos helyzetû emberek
problémáira.

Tüntetnek 
a magyar intézetekért

Folytatódik a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem Magyar inté-
zeteiért zajló demonstráció-
sorozat. A  Romániai Ma-
gyar Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Képzésért Egyesület
tagjai napok óta  figyelem-
felkeltõ feliratokat viselve
demonstrálnak a város utcá-
in. A vártemplomban au-
gusztus 10-én tartottak fi-
gyelemfelkeltõ akciót az
egyetemi képzés átalakításá-
ért lobbizó érdekvédõk.

Fejetlenség és titkolózás

Salamon Márton László

Tizenhárom év szolgálat
után elbúcsúzott tegnap a

romániai zsidó közösségtõl
annak szellemi vezetõje, Me-
nahem Hakohen fõrabbi. A
bukaresti Nagy Zsinagógá-
ban tartott rendezvényen a
fõrabbi elmondta, fájó szívvel
hagyja itt a romániai zsidó
hitközséget, amelyrõl idejöt-
tekor csupán annyit tudott,
hogy a holokauszt megtize-
delte a sorait, és a hajdan
nyolcszázezres közösség alig
néhány ezresre zsugorodott.
“Az ötven év kommunizmus
szellemileg is megcsonkította
a zsidó közösséget, amelyen
belül szakadék keletkezett az
idõs, a judaizmus hagyomá-
nyait ismerõ, és a fiatal, ezek-
tõl eltávolodott generáció kö-

zött” – ecsetelte a helyzetet az
ex-fõrabbi. Mint elmondta,
annakidején azt a kérdést tet-
te fel magának, hogyan segít-
het a romániai zsidó közössé-
gen – szellemi és anyagi téren
egyaránt –, és tizenhárom év
távlatából úgy véli: sikerült
hidat építeni a generációk kö-
zött, és – a Joint amerikai zsi-
dó szervezet közremûködésé-
vel – az elöregedett közösség
anyagi helyzetén is sikerült
javítani. Menahem Hakohen
megemlékezett az elmúlt idõ-
szakban elhalálozott zsidó
közösségi vezetõkrõl, köztük
Goldner Gábor volt kolozs-
vári hitközségi elnökrõl.

Végül a távozó fõrabbi biz-
tosította a bukaresti zsinagó-
gában összegyûlt nagyszámú
hallgatóságot, hogy jó kezek-
ben hagyja romániai zsidó

közösséget, és bemutatta
szintén Izraelbõl érkezett
utódját, Rafael Scheffer rab-
bit, aki Aradon született, és
már felnõttként vándorolt ki
annakidején a Szentföldre.

A közösségi rendezvényt
megelõzõen a fõrabbit fogad-
ta a Cotroceni-palotában Tra-
ian Bãsescu államfõ is. A ta-
lálkozón a köztudomásúlag
tengerészkapitányból állam-
elnökké lett Bãsescu utalt
„közös szakmai múltjukra”,
Menahem Hakohen ugyanis
egy idõben az izraeli hadiflot-
ta egyik hajóján szolgált rab-
biként. Az államfõ nagyot ne-
vetett saját megjegyzésén,
amelyet a fõrabbi aligha díja-
zott: „Örülök, hogy találkoz-
hatunk, de nagyon boldog va-
gyok, hogy befejezte itteni
mandátumát.” 

Elbúcsúzott Menahem Hakohen fõrabbi

A távozó fõrabbit (középen) méltatta Sálom Simhon, Izrael ipari minisztere is (jobbra) A szerzõ felvétele

Sapientia Alapítvány 200 000 000

Téka Mûvelõdési Alapítvány 40 000 000

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet 5 000 000

Studium – Prospero Alapítvány 5 000 000

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 3 000 000

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 5 000 000

Erdélyi Múzeum Egyesület 8 000 000

Teleki Téka Alapítvány 2 000 000

Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület 5 000 000

Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület 10 000 000

Korunk c. folyóirat 2 000 000

Látó c. folyóirat 2 000 000

Helikon c. folyóirat 2 000 000

Szövetség a Szórványért Alapítvány 25 000 000

Eurotrans Alapítvány 22 000 000

ÖÖsssszzeesseenn:: 333366  000000  000000

Az  erdélyi  nemzeti  jelentõségû  intézmények  

támogatása  2010-bben  (forint)

A határidõ betartásában reménykedik az RMPSZ

Az oktatási-nevelési támogatások folyósításával kapcso-
latban az utóbbi hónapokban többször felmerült, hogy je-
lentõs csúszás várható. Az Orbány-kormány a Gyur-
csány-kormány alatt érvényben lévõ határidõket kitolta,
és már a pályázatok benyújtásának határideje is három
hónapot késett. A júniusi ígéretek szerint szeptember vé-
gén, október elején kellene hogy megkapják a szülõk azt a
pénzt, amelyet a 2006-2009 közötti idõszakban augusztus
végéig kézhez vehettek. Burus Siklódi Botond, a pályázta-
tás lebonyolításával megbízott Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége elnöke lapunkat arról tájékoztatta, hogy
a kérelmek feldolgozása még mindig zajlik. Várhatóan
szeptember 9. és 17. között juttatják el a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt-nek a pályázók listáját. „Elsõ körben 100
ezer gyerek támogatását javasló listát továbbítunk, egy
héttel késõbb a fennmaradó valamivel több, mint 50 ezret”
– összegezte az adatokat Burus Siklódi Botond. 
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HIRDETÉS

Totka László

Új néven vág neki „újko-
ri” története elsõ évadá-

nak az önálló nagyváradi
magyar színház. A héten
elõbb a városi, majd a me-
gyei önkormányzat testület is
egyhangúlag megszavazta,
hogy az intézmény a Szigli-
geti Színház nevet viselje. 

Errõl, illetve az új évadban
bemutatandó darabokról teg-
nap számolt Czvikker Kata-
lin, a teátrum menedzser-
igazgatója a színház páholy-
elõcsarnokában tartott évad-
nyitó sajtótájékoztatón. Az
eseményen jelen voltak az
újonnan létrehozott színház-
ba olvadt intézmények képvi-
selõi is: a Szabó K. István, a
Szigligeti Társulat új mûvé-
szeti igazgatója, Miklós Já-
nos, a Nagyvárad Tánc-
együttes vezetõje, valamint
Szõke Kavinszki András, a
Lilliput Társulat mûvészeti
igazgatója.

Az új évad a „111 éves a
Szigligeti Színház” mottót
viseli – mondta a menedzser-
igazgató. Czvikker Katalin
bemutatta az új évad jegy- és
bérletstruktúráját is, melynek
érdekessége, hogy a valami-
vel drágább bemutatóbérle-
tek árából hátrányos helyze-
tû diákok bérletét támogat-
ják, így módon 60-80 jó ta-
nuló iskolás járhat majd
színházba. 

Jegyek interneten

Az új évad egyik technikai
jellegû újítása az elektroni-
kus jegyeladási rendszer. En-
nek  segítségével a jegyek
interneten is beszerezhetõ-
ek, további elõnye pedig,
hogy lehetõvé teszi a terem-
kihasználtság nyomon köve-
tését. Az új rendszert az
igazgató tájékoztatása sze-
rint szeptember 5. és 10. kö-
zött tesztelik.

Az évad a 2011-ben Arany
Maszkot nyert, Keresztes
Attila rendezésû Liliomfi cí-
mû darabbal indul. Számos
nagy vendégmûvészt invitál-
nak majd Nagyváradra: a
Jászai Mari díjas Tasnádi
Csaba rendezõt, Teodor
Crisitan Popescu rendezõt,
Ráckevei Anna szintén Já-
szai Mari díjas budapesti
színmûvészt. Különbözõ
igényeket kielégítõ mûfajo-

kat terveznek: szilveszterkor
bemutatják a Mágnás Mis-
kát, majd a Szabó K. István
által rendezett Európa címû
darabot, amelyet a Félix-für-
dõi elhagyatott állomásépü-
letben játszanak el a közön-
ségnek. „Pár év alatt európai
színvonalú színház megal-
kotása a cél” – hangsúlyozta
Szabó K. István.

Iskola a színházban

Az idei évadban még na-
gyobb hangsúlyt kap a diá-
kok, gimnazisták és egyete-
misták becsalogatása, ugyan-
is csak így lehet jövõje a szín-
háznak – fogalmazott a mû-
vészeti igazgató. Ezért elin-
dítják a négyhónapos Szín-
ház az iskolában, iskola a
színházban nevû programot,
amelynek keretében mûhely-
munkákat végeznek a külön-
bözõ magyar oktatási intéz-
ményekben. Szabó K. szerint
fontos újdonsága az évad-
nak, hogy szoros partneri
kapcsolatot kívánnak létre-
hozni a közeli színházakkal,
mint amilyen a Debreceni
Csokonai Színház, vagy a
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház. Így bérletcserés program
keretében lepnek majd fel
Nagyváradon más társula-
tok. Az új évadban a debrece-
niek díjnyertes Fodrásznõ cí-
mû elõadásukat mutatják be
a váradi közönségnek. 

Új színház, új névvel, új évaddal

Röviden

A Parászka Miklós rendezésû Nem
élhetek muzsikaszó nélkül címû Mó-
ricz Zsigmond-darab bemutatásával
kezdi az évadot a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata. Gáspárik Attila augusztusban
kinevezett vezérigazgató lapunk ér-
deklõdésére elmondta, a produkció-
ban harminc színész játszik, Koszo-
rús Kálmán és népi zenekara biztosít-
ja a zenét, a koreográfiát Orza Cãlin
jegyzi. „Szeretnénk jó alaphangot le-

ütni, és ezzel párhuzamosan a tavalyi
elõadásokat is felújítani” – mondta az
igazgató. A tervek szerint a nagyter-
mi darabok közül a Platonovot, a
Makrancos hölgyet láthatja megint a
közönség, de a kistermi produkciók is
megújulnak az évad során. Kövesdy
István mûvészeti aligazgató, a Tom-
pa Miklós Társulat vezetõje az évad-
nyitó társulati ülésen arról tájékoztat-
ta munkatársait, hogy a 2011/2012-
es évad tervezetben módosulások vár-

hatók, melyeket a színház új vezetõ-
sége a továbbiakban véglegesít.
Gáspárik Attila az ÚMSZ-nek any-
nyit mondott, hogy a továbbiakban
elképzelhetõek személyi változások
is, ha a színház jó mûködéséhez erre
szükség lesz. „Augusztus elején vet-
tem át a színházat, sok idõm nem
maradt az elõkészületekre, de hama-
rosan nyilvánosságra hozzuk a vál-
toztatásokat is” – mondta érdeklõdé-
sünkre az új igazgató.

Változások a marosvásárhelyi társulatnál

ÚMSZ

Világhírû karmesterek,
szólisták és zenekarok

lépnek fel Bukarestben idén
is a ma kezdõdõ és szeptem-
ber 25-ig tartó a XX. Nem-
zetközi George Enescu Fesz-
tiválon. A rangos nemzetkö-
zi komolyzenei rendezvény-
sorozaton kamarazene-kon-
certek, opera- és balettelõ-
adások, kortárs zeneszerzõk
mûvei is mûsorra kerülnek,
nem beszélve a már hagyo-
mány számba menõ elõadó-
mûvészi versenyrõl. A feszti-
vál nyitógáláján, szeptember
1-jén Christian Badea ve-
zényli a Hágai Filharmónia
zenekarát Bukarestben. Mû-
soron: Enescu I. Esz-dúr op.
13. szimfóniája és Soszta-
kovics X. E-moll, op. 93-as
szimfóniája.

A Szabadság napilap sze-
rint a kolozsvári Transil-
vania Filharmónia szeptem-
ber 4-i évadnyitó koncertje is
része az Enescu-fesztivál-
nak.

Szeptember 12-én, hétfõn,
ugyancsak az Enescu-fesz-
tivál keretében a kincses vá-
rosban Kocsis Zoltán ve-
zényli a budapesti Nemzeti
Filharmonikusok zenekarát.
Az orosz zongoramûvész,
Borisz Berezovsky Bartók
II., G-dúr zongoraversenyét
adja elõ. 

A XX. Nemzetközi Enes-
cu Fesztivál újdonsága a
World Music kategória, ahol
„a forráshoz való visszaté-
rés” jegyében a népzenében,
a soul-, a rock-, a dzsesszmu-
zsikában stb. rejlõ mûvészi
kifejezési lehetõségeket tár-
ják fel. 

Ma kezdõdik Bukarestben

a George Enescu-fesztivál Faludyfeszt
Gyergyóalfaluban

Szeptember 6-10. között ren-
dezik meg a gyergyóalfalvi
kultúrotthonban a Faludy
György tiszteletére alapított
irodalmi fesztivált, amelyet
az Antropocentrum Egyesü-
let és Gyergyóalfalu önkor-
mányzata közös döntése
alapján áprilisban elmaradt.
A gyergyóalfalvi Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Házban ide-
iglenesen berendezett Faludy
Caféban színházi elõadások,
író-olvasó találkozók, kiállí-
tás, vetélkedõk és koncertek
várják az érdeklõdõket a
fesztivál minden napján 15
órától.

A Deák házaspár
Szentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum Gyárfás
Jenõ Képtárában 2011 szept.
6-án, kedden 18 órakor nyit-
ják meg Deák Barna és De-
ák M. Ria, grafikai és textil-
mûvészeti tárlatát, melyet
Bogdán László író és Sántha
Imre Géza mûvészettörté-
nész méltat. A tárlat 2011
október 2-ig látogatható. De-
ák Barna grafikus, díszletter-
vezõ az egyéni alkotás mel-
lett 1971-tõl a mai Tamási
Áron színház díszlettervezõ-
je, díszletfestõje, akárcsak fe-
lesége Deák M. Ria textil-
mûvész, festõ, aki már 1969-
tõl a színház képzõmûvész
munkatársa volt. 

A Szigligeti Színház terveit Czvikker Katalin menedzser-igazgató ismertette A szerzõ felvétele

A fesztivál házigazdája a bukaresti Román Atheneum
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Röviden

Postafiók

Hírösszefoglaló

Megnyitotta tegnap este ka-
puit a 68. Velencei Nemzet-

közi Filmfesztivál. Az idei must-
rát különösen nagy várakozás
elõzte meg: a patinás seregszem-
lén nemcsak a legnagyobb film-
csillagok, hanem a 24 alkotást fel-
sorakoztató versenyprogram
iránt is óriási az érdeklõdés. A
szeptember 10-ig tartó fesztivált
George Clooney új munkája, a
The Ideas of March (Március idu-
sa) címû dráma nyitja meg. A
Clooney rendezésében készült
filmben Ryan Gosling és Philip
Seymour Hoffman játssza a fõ-
szerepet.

Marco Müller fesztiváligazgató
impozáns programot válogatott
össze a versenyhez. Nagy érdek-
lõdés övezi John le Carré Az áru-
ló (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) címû
kémregényének új feldolgozását,
amely igazi sztárszereposztással -
Colin Firth, Gary Oldman és
John Hurt közremûködésével ké-
szült. A svéd Thomas Anderson
rendezésérõl maga John le Carré
is elismerõen nyilatkozott hon-
lapján.

A brit Andrea Arnold új Üvöltõ
szelek-feldolgozására is sokan kí-
váncsiak, akárcsak Ami Canaan
Mann amerikai rendezõ Texas

Killing  Fields és William Friedkin
Killer Joe címû munkájára. Az A
Dangerous Methodban David
Cronenberg avatja be a nézõt a
pszichológia két nagysága, Carl
Jung és Sigmund Freud rivalizá-
lásába, amint egy fiatal nõ (Keira
Knightley) kerül kettejük közé. 

A fesztiválra olyan filmcsilla-
gokat várnak, mint Colin Firth,
Keira Knightley, Matthew Mc-
Conaughey, Kate Winslet, Matt
Damon, Jude Law, Gwyneth

Paltrow és Madonna. Önmagát
és Heródes királyt alakítja a Wilde
Salome címû produkcióban Al
Pacino, Steven Soderbergh páni-
kot okozó halálos vírusról forga-
tott thrillerjét küldte a fesztivál
programjába Matt Damonnal,
Kate Winslettel, Marion
Cotillard-ral, Jude Law-val és
Gwyneth Paltrow-val a fõszerep-
ben. 

A világ legöregebb filmfeszti-
válja szeptember 10-én, szomba-

ton a legjobb filmnek járó Arany
Oroszlán-díj és az alkotóknak já-
ró elismerések átadásával zárul. 

A 2010-es fesztiválon a pénz-
ügyi válság miatt érezhetõen
apadt a költségvetés, még nem
készült el az új fesztiválhelyszín,
esõs idõ rontotta a látogatók
kedvét. Idén várhatóan más lesz
a helyzet, a mustra technikai új-
donságokkal és megújult kör-
nyezettel fogadja a népes nézõ-
sereget. 

Megnyugtatott a Iorgu Iordan–Al. Rosetti
Nyelvészeti Intézet legújabb multimédia-moni-
torizálási felmérésének eredménye, amely sze-
rint a romániai, román nyelvû televízióadás-
okban egyre kevesebb nyelvtani hibát vétenek a
bemondók, mûsorvezetõk. Megnyugodhat
Pruteanu professzor emlékezete is, hiszen a
nyelvtant ezidáig a legocsmányabbul megfa-
csaró OTV is javított múlt hónapokban meg-
valósított „teljesítményén”: a népnemzeti esz-
mék propagandatévéjének munkatársai csak
hetvenszer ártottak Eminescunak, és nem ki-
lencvenszer, mint márciusban. Mi, kisebbségi-
ek – értelemszerûen – sokszor meg-megtörjük
országunk hivatalos nyelvezetét – és legtöbb-
ször a médiák iszonyú haragját vonjuk ma-
gunkra. Kazinczy hallgat, Apáczai mosolyog.
Iorga meg a következõ szobortalapzat-idézetet
fogalmazza – és imádkozik, hogy nehogy egy
félanalfabéta zsurnaliszta hibásan idézze majd
barokkos körmondatait.

(prier)

Kettõs tükör 
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✁

Gondolatok a Gondolatjelrõl

Gratulálok, hogy újra beindították Visky Ist-
ván rovatát! Kár volt ezért az elvesztegetett
idõszakért, amikor nem tudtuk naponta
megízlelni ezeket a magvas gondolatokat.
Végre, hogy észre tértek! Tisztelettel ,

Ambrus László, Csíkszereda.

Tisztelt Ambrus úr! Mi is nagyon örülünk,
hogy újraindíthattuk lapunk Gondolatjel cí-
mû, közkedvelt rovatát. Ami az „észheztéré-
sünket” illeti, mint már akkor is jelezük,
amikor leállt a rovat: ez nem rajtunk múlt.
Visky úr döntött úgy, hogy egy ideig „pihen-
teti” a Gondolatjelet, mint ahogyan most is
õ jelezte – legnagyobb örömünkre – hogy
készen áll a folytatásra. Köszönjük levelét,

A szerk.

MTI

Szupergyors internetezést te-
het lehetõvé a grafén brit tu-

dósok találmányának köszönhe-
tõen. A Manchesteri Egyetem
Nobel-díjas fizikusai legújabb
kutatásukról a Nature Commu-
nications folyóiratban jelentették
meg tanulmányukat. A szénato-
mok egyetlen rétegébõl álló
grafént 2004-ben fedezte fel a
Manchesteri Egyetemen Andre
Geim és Kostya Novoselov, akik
2010-ben Nobel-díjban részesül-
tek kutatásaikért. Ez a világ leg-
vékonyabb, elektromosságot ve-
zetõ anyaga, amely kiváló veze-

tõképességét annak köszönheti,
hogy a szénatomok közti köté-
sekben részt nem vevõ elektrono-
kon az összes atom osztozik.
Geim és Novoselov a Cambrid-
ge-i Egyetem kutatóival együtt-
mûködve most a grafént fém
nanoszerkezettel ötvözte, és ezál-
tal meghúszszorozta a grafén ál-
tal hasznosított fény mennyisé-
gét. Korábbi kísérletek során be-
bizonyosodott, hogy amikor a
grafénre két szoros közelségben
lévõ fémvezetéket helyeztek és
fénnyel sugároztak be, elektro-
mos áram keletkezett: az egysze-
rû eszköz elemi áramtermelõ
rendszerként mûködött. 

Készül a szupergyors internet

ÚMSZ

Csillagot kap hétvégén a bu-
karesti Hírességek sétányán a

román komédia nagyasszonya-
ként emlegetett Tamara Buciu-
ceanu-Botez, a román filmmûvé-
szet jeles alakja. A 83. életévében
járó színésznõ kitüntetése olyan
személyiségek díja mellett kap
helyet, mint Florin Piersic, Victor
Rebengiuc, Radu Beligan, Amza
Pellea (posztumusz), Maia Mor-
genstern és Alexandru Tocilescu.
Buciuceanu-Botez õsztõl újra
visszatér a fõvárosi Bulandra
Színház színpadára, Jean
Sarment Mamouret címû darab-
jának Dinu Cernescu által rende-
zett színpadi változatában láthat-
ja a közönség. 

A mûvész nagyszerû filmes és
színházi karriert tudhat maga
mögött: Paul Cãlinescu 1964-es
alkotása, a Titanic Vals után
Nicolae Corjos több filmjében

is szerepelt (Extemporal la diri-
genþie, Liceenii, Liceenii
Rock’n’Roll), majd 2008-ban,
Victor Rebengiuc-kal tûnt fel a

filmvásznon, Horaþiu Mãlãele
Néma lakodalmában (Nunta
mutã), az Alexandru Kiriþescu
Tyúkocskák (Gaiþele) címû mûvé-

bõl készült Darázsfészekben (Cui-
bul de viespi) pedig George
Constantinnal, Gheorghe Dini-
cãvel, Ovidiu Iuliu Moldovan-
nal, Coca Andronescuval,
Ileana Stana Ionescuval és Tora
Vasilescuval dolgozott együtt.
Radu Jude legújabb nagyjáték-
filmjében, a Toatã lumea din
familia noastrã címû produkció-
ban is láthatjuk majd, ennek for-
gatási munkálatai idén június-
ban kezdõdtek.

Mindemellett pedig a legna-
gyobb bukaresti színházakban és
a iaºi-i nemzetiben is játszott,
legemlékezetesebb alakításai kö-
zé tartozik a Chiriþa asszonyság
(Coana Chiriþa) és a Székek (Scau-
nele) is. A színésznõt életmûdíj-
jal tüntették ki a 2008-as Transil-
vania Nemzetközi Filmfesztivá-
lon (TIFF) is, emellett idén Ki-
válósági-díjjal jutalmazta a Ro-
mán Színházi Szövetség
(UNITER). 

Sztársarok

Csillag Tamara Buciuceanunak

A neves színészt a román komédia nagyasszonyaként emlegetik

Brassóban adják át 
a Romanian Music Awards díjait

Brassóban adják át szeptember 16-án a ro-
mán zeneipar legfontosabb díját, a Romani-
an Music Awards-ot. „Eddig minden évben
olyan neves mûvészek léptek színpadra, akik
kivételes pillanatokat szereztek a közönség-
nek. Olyan román mûvészek, akik nemzet-
közi sikereket is elértek és a legfontosabb eu-
rópai zenei ranglistákra is felkerültek. Ez
motivál bennünket a szervezésben minden
évben” – mondta Giovanni Francesco, a
Music Channel vezérigazgatója. „Büszkék
vagyunk, hogy Brassó adhat otthont ennek a
shownak” – mondta George Scripcaru pol-
gármester. A Romanian Music Awards el-
nyerése a lemezkiadók, a menedzserek, a rá-
diók, tévék és a román zeneiparban szerep-
lõk számára is elismerést jelent. 

A velencei fesztivált George Clooney új munkája, a The Ideas of March (Március idusa) címû dráma nyitja meg



8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.40 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
10.00 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.30 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.20 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Kézjegy
16.45 A mindenséggel
mérd magad
16.55 Arcélek
17.15 Építészet XXI
17.45 Duna anzix
18.05 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A kincses sziget
kalózai 
(am. kalandf., 2006)
23.25 Dunasport
23.30 Hírhedett zenésze
a világnak
0.05 Tarasz Bulba 
(orosz akcióf.)
2.20 Közbeszéd (ism.)
2.55 Dunáról fúj a szél 

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Krrish (indiai roman-
tikus kalandfilm) 14.30
Miért nősültem meg? (am.
vígjáték, 2007) 16.45 Ön-
bíráskodás (amerikai film-
dráma, 1992) 18.40 Egy
baleset anatómiája (kan.
akciófilm, 2006) 20.25
Yamakasi 2. - Utcai szamu-
rájok (francia-angol-spany-
ol akciófilm) 22.10 Kick-
boxer (amerikai akciófilm,
1989) 0.00 Kickboxer 2.:
Visszatérés (amerikai ak-
ciófilm)

7.30 Családi történet
(sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szülők pénzén
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 Az
alakváltó (am. horror,
2005)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Er-
délyi Kávéház ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.25 Fél óra Félsziget
21.00 Kultúrcsepp 21.30
Híradó 22.00 Több-
szemközt ism. 22.30 Hír-
adó 

8.15 Ananlia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 19.30 Az örökö-
sök (kol.-am. sorozat)
20.30 Kassandra (mex.
sorozat) 22.00 Auróra
(amerikai sorozat) 23.30
Clase 406 (sorozat) 0.30
Igaz történetek (sorozat)
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Prima TV, 20.30
Chicago

Chicago, 1929. Gyilkosság. Szenvedély. Hírnév. Szex. És
jazz, mindhalálig. A Szeles Város megannyi kalanddal és le-
hetőséggel kecsegtet. Ez a csábítás elkápráztatja Roxie Har-
tot, a látszólag ártatlan színésznőt, aki arról álmodozik,
hogy az ének és a tánc kimenti őt élete egyhangúságából.
Roxie egyetlen vágya, hogy Velma Kelly varietéművésznő di-
cső nyomdokaiba léphessen.

DUNA Tv, 22.00
A kincses sziget kalózai

Jim Hawkins, egy fogadó ifjú tulajdonosa arról álmodozik,
hogy hajót szerez és kalandokat kergetve tengerre száll. Mo-
noton élete egy csapásra megváltozik, amikor birtokába kerül
a kalózok titkos térképe, amely egy mesebeli kincseket rejtő
sziget paramétereit tartalmazza.. Jómódú pártfogókat talál az
expedícióhoz, de barátnője hiába figyelmezteti a veszélyre.

m1, 0.25,
Ne menj el!

Dr. Timoteo Rossi lánya, Angela súlyos motorbalesetet szen-
vedett, életveszélyes állapotban fekszik a kórházban. A tra-
gédia arra készteti a férfit, hogy szembenézzen a múltjával.
Visszaemlékezzen arra a tizenöt évvel ezelőtti napra, amikor
megismerkedett a fiatal Italiával. Bár a férfi nős, szerető fe-
lesége van, szenvedélyes kapcsolat alakul ki közöttük.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 Csere Rudi 
(magyar ifjúsági film,
1988)
11.00 Zenelánc
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Pegazus
15.15 Gyaloglás
gulágföldön - Sarki-Ural
(dokumentumf.)
16.05 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
17.00 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.55 Kalandozó
18.25 Magyar bulizene
19.20 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 Esti mese: 
20.00 Híradó
20.30 Az Ushuaia
expedíció

21.25 Sporthírek
21.15 Hogy volt!?
22.50 Rózsaágy (sor.)
23.45 Canterbury mesék
(angol-orosz anim. sor.)
0.15 Kebelbarátnők 
(anim. vígj.)
0.40 Maupassant 
történeteiből 
(fr. sorozat)
1.40 Angyali érintés 
(am. sor.)

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.40 Szerelemmel 
fűszerezve 
(am.-angol rom. dráma,
2005)
17.40 A szív útjai 
(török sor.)
18.50 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.45 Fókusz
21.25 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.05 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sor.)
0.10 A főnök 
(amerikai krimisorozat)
1.10 Reflektor Sztármagazin
1.20 Törzsutas (ism.)
1.50 Ments meg! 
(amerikai sor.)
2.45 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.15 Született kémek
(rajzf. sor.)
12.40 Egyesült Államok
kontra John Lennon
14.30 EZO.TV
15.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.25 Lassie 
(amerikai -kanadai sor.)
17.30 Második élet 
(amerikai -kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Vadidegen 
(am. thriller, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív
0.50 Tények Este
1.20 EZO.TV
2.20 Eureka 
(am. sci-fi sor.)
3.15 Eureka 
(am. sci-fi sor.)
4.10 Alexandra Pódium
(ism.)

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

10.40 Valahol, valamikor
(am. filmdráma) 12.40 Két
pasi (sorozat) 13.10 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 13.40 Lehetetlen
küldetés 14.50 Őrangyal
(sorozat) 15.50 Doktor
House (ism.) 16.45 Nyom-
talanul (sorozat) 17.40
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Jóbarátok (sorozat)
20.25 Két pasi (ism.)
20.55 Vérmes négyes
(sorozat) 21.25 Mike és
Molly (sorozat) 21.55 Két
pasi (am. sorozat)   

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Külön kiadás (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő (live) 19.00 Külön ki-
adás: Luxemburg - Româ-
nia (live) 20.30 Wrest-
ling RAW 22.30 Külön ki-
adás: Luxemburg - Româ-
nia (live) 0.00 Sport.ro
Hírek   

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Az aranyrózsa bar-
langja (olasz fant. ka-
landf., 1. rész)
11.30 A keramikus Gorkák
12.00 Drága doktor úr
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
15.25 Körzeti magazinok
15.15 Útravaló
15.40 Fimfárum 
(cseh anim. sor.)
16.30 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.00 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.20 Gyerekjáték 
az online szolgáltatás
17.30 Robbie, a fóka
(német sor.)
18.20 Angyali érintés
(am. sor.)
19.10 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.00 Híradó este
20.30 Telesport (élő)
Magyarország-Svédország
labdarúgó Eb-selejtező
mérkőzés
22.45 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.40 Hírek
23.45 Sporthírek
23.55 Záróra fiataloknak
0.25 Ne menj el! 
(olasz-sp.-angol filmdrá-
ma, 2004)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
9.50 George Enescu nem-
zetközi Fesztivál 2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sorozat)
11.25 Disney klub
12.25 Zoom
12.30 Indiai ilusztrációk
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.35 Dănutz S.R.L. 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
17.30 Beaver mindent
megold 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
18.00 Hírek
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 A hírnök 
(am. rom. dráma, 2009)
23.10 Bérgyilkosok viadala
(angol akcióf., 2009)
1.00 Indiai ilusztrációk
(ism.)
1.15 Okuribito
(japán zenés dráma,

2008)
3.30 Szexuális kudarcaim
története (dok. f.)

5.00 Románia szeretlek!
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Airplane 2. 
- A folytatás 
(am.vígjáték, 1982) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Fura farm 

(amerikai vígjáték, 1988)
16.00 Fiatal és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, s
port, időjárásjelentés
20.30 Luxemburg-Romá-
nia labdarúgó mérkőzés
22.30 Feltámadás 
(amerikai thriller, 1999)
1.00 Airplane 2. 
- A folytatás 
(am. vígjáték, 1982) (ism.)
2.30 Luxemburg-Románia
labdarúgó mérkőzés (ism.)

4.45 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Columbo: 
Gyilkosság telefonhívásra 
(amerikai krimi, 1978)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 B.D. a hegyekben
és a tengeren 
(román vígjáték, 1970)
18.50 Külön kiadás 
(live)
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 A gyémánt románca
(amerikai-ausztrál kaland-
film, 2001)
22.20 Túl az Óperencián
(amerikai romantikus film,
1992)
1.15 Con Train 
- A fegyencvonat
(amerikai akciófilm,
1998) (ism.)
3.00 Híradó, Sport 
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kate és Leopold
(amerikai romantikus víg-
játék, 2001) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Nézd ki főz! (ism.)
11.30 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.)
12.00 Ízek, három sza-
kács (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
16.00 Snow 2: 
Brain Freeze 
(amerikai-kanadai családi
film, 2008)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Chicago 
(am.-német zenés vígj.,
2002)
23.00 Bármicvó 
(amerikai vígjáték, 2006)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Chicago
(am.-német zenés vígj.)
(ism.)
3.30 Teo (ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Lexus LS400
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Amazonas-i dinók
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
úton - BMW 840, BMW
635csi
15.00 Állítólag... 
- Különös mítoszok
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Junior álommotorja
18.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
19.00 A túlélés törvényei
- Skócia
20.00 Ki ad többet? 
- Vámpírölő készlet

21.00 Hogyan készült?
22.00 Megrázó történetek
- A világ legmagasabb nője
23.00 Stan Lee bemutatja:
szupermenek a valóságban 
- Az elektromos férfi
0.00 Figyelj meg, ha tudsz
1.00 Autókereskedők
- Triumph Stag

2.00 A túlélés törvényei 
- Skócia

8.00 A Simpson család
(am. anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Dobro urban (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós történe-
tek
14.35 Együtt Európában
15.30 Motománia
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie vendéglője
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínai sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Csavargó halász
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Egyeseknek
ez tetszik
0.00 Három királyság 
(kínai sor.)
0.55 Mile High 
(angol vígj. sor.)
1.45 Légy formában!
(ism.)
2.15 Csavargó halász
(ism.)
2.45 Győztesek (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Egon és Egyed napja
van.
Az Egon germán eredetû
férfinév, az  Eckehard név-
nek az önállósult rövidülé-
se. Az Eckehard név ele-
meinek a jelentése: kard-
(hegy) és erõs.
Az Egyed férfinév a görög-
bõl latinosított Aegidius
rövidült formája. Jelentése:
pajzsvivõ. Más vélemény
szerint a régi magyar
Egyed személynév az egy
számnév vagy a szent je-
lentésû egy szó (ami ma az
egyház szóban él) -d kicsi-
nyítõképzõs származéka.
Jelentése ez utóbbi esetben
egyetlenke, szentecske.
Holnap Rebeka napja lesz.

Évforduló
• Szlovákia: Az alkotmány
ünnepe.
• A II. világháború emlék-
napja.
• 1367 – V. Orbán pápa en-
gedélyezi Nagy Lajos ma-
gyar királynak tudomány-
egyetem alapítását Pécsett. 
• 1881 – Megnyílik Buda-
pesten az elsõ polgári le-
ánynevelõ iskola. 

Vicc
Gazsi és Marci futballmeccs-
re mentek. Egy üveg pálinkát
is vittek magukkal, és megbe-
szélték, hogy amikor gól esik
a meccsen, lehajtanak egy-
egy fél kupicával. A meccs
befejezõdött, a végeredmény
0:0. Nagy csend után Marci
leverten megszólal:
– Gazsi, menjünk el inkább
kosárlabda meccsre.

Recept
Barackos teasütemény
Hozzávalók: 2 tojássárgája,
10 dkg porcukor, 20 dkg vaj,
30 dkg liszt, 1 kiskanál sütõ-
por, csipet só, 20 dkg barack-
lekvár, porcukor.
Elkészítése: A tojássárgákat
a cukrral és a vajjal összeke-
verjük. Ezután a sütõporos
lisztet a vajas masszához ad-
juk a sóval együtt. Az egészet
összegyúrjuk, majd állni
hagyjuk egy órát. Ezután ki-
nyújtjuk, pogácsaszaggatóval
kiszaggatjuk, majd megsüt-
jük. A sütemények felére lek-
várt kenünk, a másik felét a
lekváros süteményekkel ös-
szeillesztjük. Végül porcuk-
rral meghintjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Mind lelkileg, mind érzelmileg
felkavarták a közelmúlt esemé-
nyei. Örömmel fogad minden
változást, amitõl jobbat remél.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kicsinyes problémák miatt ne
aggódjon! Megismerkedhet vala-
kivel, aki felkelti az ön romanti-
kus érdeklõdését. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Megismer valakit, aki igazán fel-
kelti figyelmét, és hamarosan el
is fogad egy meghívást az illetõ-
tõl. Ám ez a kapcsolat nem lesz
intenzív.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy számítógép vagy más elekt-
romos kütyü felbosszantja. Ami-
kor sokadjára sem sikerül megja-
vítania, végsõ megoldásként egy-
szerûen kikapcsolja. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Kétértelmû üzeneteket kap egy
ismerõsétõl. Ez rövid idõre kibil-
lenti egyensúlyából, és megza-
varja életét. .
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Párja élvezetes meglepetést készít
elõ. Az otthon kényelme most so-
kat ér. Örülnek, hogy sikerült
biztos anyagi hátteret teremteni-
ük közös életüknek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Energiáit összeszedve egy na-
gyobb bevételre összpontosít. A
temperamentuma mellett némi
alaposságra is szükség van a si-
ker érdekében.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A sikerre éhes Skorpió-jegyû
nem ismeri a félmegoldásokat.
Tetteit elszántság és célszerûség
jellemzi. Ha nem pihen, az a ve-
szély fenyegeti, hogy túlhajtja
magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szeptember elején megérkezhet
végre egy korábban esedékes ösz-
szeg. Örömét fokozza, hogy az
eredetinél többet kap.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A földjegyû Szaturnusz, az ön
uralkodó bolygója segít abban,
hogy egy fontos munkáját befe-
jezze. Egy nagyobb, boldogságot
hozó változás van kilátásban.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Magánéletében jól alakulnak
dolgai. Vegye könnyedén az aka-
dályokat, oldjon meg minden
problémát és igyekezzen megõriz-
ni mosolygós jókedvét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Vegyen meg mindent magának,
amire szüksége van. Önt felvi-
dítja, jókedvûvé teszi egy szép
holmi.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem minden lecsukott szem al-
szik, mint ahogy nem minden
nyitott szem lát. Sokszor be-
csapjuk ezzel önmagunkat is és
a körülöttünk élõket is. Néha
le kell csuknunk a szemünket
ahhoz, hogy tisztán lássunk és
helyesen értsünk. Ilyenkor a
szívével lát az ember, olyan lá-
tással, ami elõtt sem a hazug-
ság sem a tagadás nem tud el-

rejteni semmit. Az édesanyák
szokták így látni gyermekeiket.
Sok ember van, akik nyitott
szemmel járnak, mégsem látnak
meg semmit abból, ami fontos
lenne. Csukd le a szemedet, ha
látni és igazán érteni akarsz.
Nem kell félned, hogy csukott
szemmel védtelen vagy. Nem
vagy az. Akkor vagy veszélyben,
ha nem tudsz látni a szíveddel. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Bár a rövidesen teljesen
elkészülõ Cluj Arena

ünnepélyes felavatására csak
október második hétvégéjén
kerül sor, a vadonatúj stadi-
on használati joga körüli vi-
ta tovább mélyíti az ellenté-
teket a kincses város két él-
vonalbeli labdarúgó-csapata
között.

A CFR 1907 vezetõsége
hivatalosan is közölte hasz-
nálati igényeit, amirõl az
Universitatea illetékesei hal-
lani sem akarnak. Pászkány
Árpád azzal érvel, hogy a
stadion közpénzekbõl épült,
és mint ilyen bárki igénybe
veheti, legyen az tordai,
aranyosgyéresi vagy kolozs-
vári alakulat. Alin Tiºe me-
gyei tanácselnõk válaszára
várva a CFR 1907 tulajdo-
nosa alternatívát is nyújt
mondván: ha nem engedik

meg csapatának, hogy a
Cluj Arenaban szerepeljen,
akkor utaljnak ki 15 millió

eurót a sportegyesületnek.
Pászkány szerint ennyibe
kerülnének azok a korsz-

erûsítési munkálatok, ame-
lyekkel a Gépész utcai CFR-
stadion elit besorolást nyer-

hetne. Ehhez elsõsorban az
szükséges, hogy a lelátók al-
kotta U betû bezáruljon.        

A maga részérõl az U a
tradícióval érvel és azzal is,
hogy a CFR-stadion is ösz-
szefüggésbe hozható a köz-
pénzekkel. Tény, hogy a
Gépész utcai stadion alatti
30.035 négyzetméternyi te-
rületet 49 évre koncesszio-
nálták a CFR 1907-nek, de
az is igaz, hogy a lerobbant
létesítményt magánbefekte-
tésekkel varázsolták európai
szintûvé, ahol a CFR 1907
BL-meccseit vívta.   

Alin Tiºe Kolozs megyei
tanácselnökre tehát nem kis
nyomás nehezedik, de en-
nek ellenére nem kívánja a
sajtóban megelõlegezni
döntését. Az egymással
évek óta ellenségeskedõ
szurkolói keménymagok
közt már dúl a nyilatkozat-
háború, a vélemények pedig
felsõbb szinteken is megosz-
lanak. 
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Már bõ két hónappal hivatalos felavatása elõtt is indulatokat szül a csodaszép Cluj Arena

Milliók a CFR 1907-nek

Alvaro Pereira uruguay-i
labdarúgó 22,5 millió euró-
ért vált csapatot, az FC Por-
tótól a Chelsea-hez. A tranz-
akció 20 százaléka a CFR
1907-et illeti, így a kolozsvá-
riak végül 9 millióért adták
el a dél-amerikait akit 2008-
ban 2,5 millióért vettek meg
az Argentinos Juniorstól. 

Nyertek a luxemburgiak 

A román válogatott elleni
pénteki labdarúgó Európa-
bajnoki selejtezõre készüló
luxemburgi válogatott 3-1-re
nyert a holland másodosz-
tályú Fortuna Sittard ellen.  

Megszökött egy vádlott

Elõzetes letartóztatása elõl
szökött meg Pál Gábor, a
Cozma-ügy negyedrendû
vádlottja. Az elsõfokú ítélet
kihirdetésekor a bíróság lak-
helyelhagyási tilalmat rendelt
el a 33 éves férfival szemben.

RövidenStadionháború Kolozsváron  

Fotó: cluj-am.ro

Atlétika 

Turós-Jakab László

Usain Bolt kizárását és
pár váratlan eredményt

követõen kedden Jelena
Iszinbajeva (képünkön) újabb
buktáját kommentálták a
dél-koreai Teguban zajló,
13. szabadtéri atlétikai világ-
bajnokságon. Az orosz rúd-
ugró sztáron kétségkívül
(vb-)átok ül, hiszen két évvel
ezelõtt, Berlinben érvényes
kisérlet nélkül esett ki, ah-
hoz hogy most négy ugrás
után maradjon a dicstelen
hatodik helyen.  

„Ismét veszítettem, de a jö-
võt illetõen mégis bizakodó
vagyok” – nyilatkozta a na-
gyon csalódott atléta, aki jö-
võre a londoni olimpián re-
vánsolna. A 2003 és 2009 kö-
zött veretlen és minden nagy
világversenyen gyõztes, két-
szeres olimpiai bajnok Iszin-
bajeva magabiztos 4,65 mé-
terrel kezdett, de aztán ron-
tott 4,75 m-en majd kétszer
4,80 m-en és kiesett. 

A szerdai nap egyetlen ver-
senyében, nõi 20 km-es gya-
loglásban a legnagyobb esé-
lyes, a címvédõ, olimpiai és
Európa-bajnok Olga Ka-
nyiszkina gyõzött (1:29:42
óra) a kínai Liu Hung
(1:30:00 óra) és a szintén
orosz Anyiszja Kirgyapkina
(1:30:13 óra) elõtt. Kanyisz-
kina 2007-ben, Oszakában és
2009-ben, Berlinben is a
szám világbajnoka volt.  

Ötödik világbajnoki sze-
replésén a 33 éves román
Claudia Stef (1:36:55 óra) a

27. helyen ért célba, míg a
magyar Madarász Viktóriát
három figyelmezetés után ki-
zárták. Az 55 induló közül
csak 40 ért célba miután a
magas páratartalmú levegõ
keményen próbára tette a
versenyzõket. 

Kanyiszkina aranyérmével
az oroszok szinte utolérték
az amerikaiakat az éremtáb-
lázaton amelynek felsõháza
a következõ: 1. Egyesült Ál-
lamok 4 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérem, 2. Oroszország
4-2-4, 3. Kenya 3-2-3, 4. Né-
metország 1-2-1, 5. Kina 1-2-
0, 6. Jamaica 1-1-0.  

Ma hat versenyszámban
(nõi hármasugrás, 1500 m és
400 m gát, illetve férfi magas-
ugrás, 3000 m akadály és 400
m gát) osztanak érmeket, de
egyik fináléban sem érdekelt
magyar vagy román verseny-
zõ. A magyar Kürthy Lajos a
súlylökés B-selejtezõcso-
portjában szerepel, a román
Esthera Petre pedig a magas-
ugrás második selejtezõcso-
portjában. 

Augusztus 30-án az atléti-
kai világcsúcsok egyik mér-
földkövére emlékeztek, Mike
Powell távolugró 8,95 méte-
rére, amelyet az 1991-es, toki-
ói vb-n ért el. A japán fõvá-
rosban megrendezett harma-
dik atlétikai világbajnoksá-
gon megdõlt az amerikai Bob
Beamon „szakállas” világ-
csúcsa (8,90 m) amelyet még
az 1968-as, mexikóvárosi
olimpián állított fel. E világ-
rekord megdöntését azonban
Carl Lewistól, a szám tíz
éves egyeduralkodójától vár-
ták, akinek ez sikerült is, de a
negyedik kisérlet 8,91 méte-
rét a megengedettnél na-
gyobb sebességgel fújó szél
miatt nem hitelesíthették.
Powell ötödik kisérletével írt
történelmet, és az a 8,95 m
most, húsz év után is elérhe-
tetlennek tûnik. Tokióban
az amerikai dobogót Larry
Myricks (8,42 m) egészítette
ki minden idõk legszínvona-
lasabb döntõje végén. 

Iszinbajeva „vébé-átka”

Tenisz 

T. J. L. 

Egyetlen, idén Grand
Slam-tornát nyert teni-

szezõnõ sem jutott el az US
Open második fordulójába.
A Roland Garros gyõztese, a
kínai Li Na (6.) kedden ka-
pott ki Simona Haleptõl (2-6,
5-7), míg a wimbledoni baj-
nok Petra Kvitovát hét-
fõn szintén román játékos
gyõzte le, Alexandra Dul-
gheru. Az Ausztráliában
gyõztes belga Kim Clijsters el
sem indult New Yorkban. 

Már az elsõ körben búcsú-
zott Irina-Camelia Begu,
akit a 18. helyen kiemelt
olasz Roberta Vinci gyõzött
le 6-3, 6-4-re. Kiesett Sorana
Cârstea is: 1-6, 5-7 a belga
Yanina Wickmayerrel (20.).
Ma már a legjobb 32 közé ju-
tásért játszanak, Alexandra
Dulgheru honfitársnõjével,

Monica Niculescuval. Nem
jutott túl a nyitófordulón
egyik magyar játékos sem:
Arn Grétát Vania King
gyõzte le 6-1, 6-4-re, Jani
Réka Lucát pedig a szintén
amerikai Sloane Stephens 6-
2, 3-6, 7-6 (3) arányban. 

Gyõzelemmel mutatko-
zott be a hetedik helyen ki-
emelt Horia Tecãu-Robert
Lindstedt román-svéd páros,
amely 6-4,6-4-re verte a
Bradley Klahn-David Mar-
tin amerikai kettõst.  

További érdekesebb ered-
mények: nõk: Caroline Woz-
niacki (dán, 1.)–Nuria Lla-
gostera Vives (spanyol) 6-3,
6-1, Andrea Petkovic (német,
10.)–Jekatyerina Bicskova
(orosz) 6-2, 6-2, Victoria
Azarenka (fehérorosz, 4.)–Jo-
hanna Larsson (svéd) 6-1, 6-
3, Sabine Lisicki (német,
22.)–Aljona. Bondarenko
(ukrán) 6-3, 6-3, Flavia Pen-
netta (olasz, 26.)–Aravane

Rezai (francia) 6-1, 6-4, Kaia
Kanepi (észt, 31.)–Tamarine
Tanasugarn (thaiföldi) 6-4, 6-
3, Francesca Schiavone
(olasz, 7.)–Galina Voszkobo-
jeva (kazah) 6-3, 1-6, 6-4,
Szvetlana Kuznyecova (orosz,
15.)–Sara Errani (olasz) 7-5,
6-1, Ana Ivanovic (szerb,
16.)–Kszenia Pervak (orosz)
6-4, 6-2, Anasztaszja Pavlju-
csenkova (orosz, 17.)– Anna
Tacisvili (grúz) 6-2, 6-2,
Pauline Parmentier (fran-
cia)–Daniela Hantuchova
(szlovák, 21.) 6-2, 6-3, Sha-
har Peer (izraeli, 23.)–Sania
Mirza (indiai) 6-7 (5), 6-3, 6-
1, Serena Williams (ameri-
kai, 28.)–Bojana Jovanovski
(szerb) 6-1, 6-1, Jarmila Gaj-
dosova (ausztrál, 29.)–Iveta
Benesova (cseh) 7-6 (5), 7-5,
Mona Barthel (német)–Ma-
ria Jose Martinez Sanchez
(spanyol, 32.) 6-3, 6-4. Férfi-
ak: Novak Djokovic (szerb,
1.)–Conor Niland (ír) 6-0, 5-

1-nél Niland feladta, David
Ferrer (spanyol, 5.)– Igor
Andrejev (orosz) 2-6, 6-3, 6-
0, 6-4, Ernests Gulbis
(lett)–Mihajil Juzsnij (orosz,
16.) 6-2, 6-4, 6-4, 7-6 (4), 6-2,
Jo-Wilfried Tsonga (francia,
11.)–Jen-Hszun Lu (tajvani)
6-4, 6-4, 6-4, Rafael Nadal
(spanyol, 2.)–Andrej Golub-
jov (kazah) 6-3, 7-6 (1), 7-5,
Stanislas Wawrinka (svájci,
14.)–Maximo Gonzalez (ar-
gentin) 3-6, 6-4, 6-1, 6-3, Fer-
nando Verdasco (spanyol,
19.)–Jarkko Nieminen (finn)
3-6, 6-4, 6-1, 6-4, Florian
Mayer (német, 26.)–Adrian
Mannarino (francia) 6-2, 6-0,
6-1, Ivan Ljubicic (horvát,
30.)–Blaz Kavcic (szlovén) 7-
6 (5), 3-6, 6-1, 7-5, Nyikolaj
Davigyenko (orosz) –Ivan
Dodig (horvát, 32.) 6-7 (6), 6-
3, 6-0, 2-6, 6-2, Nicolas
Mahut (francia)–Robert Fa-
rah (kolumbiai) 3-6, 6-7 (4),
6-2, 6-4, 6-0. 

Halep-siker az US Openen

Kosárlabda

T. J. L.

Litvániában tegnap meg-
kezdõdtek a 37. férfi ko-

sárlabda Európa-bajnokság
küzdelmei. A négy csoportba
osztott 24 csapat közül azon-
ban csak a két legjobb, azaz a
döntõsök jutnak ki a 2012-es
londoni olimpiára. 

A panevezysi A csoport-
ban Spanyolország, Len-
gyelország, Törökország,
Litvánia, Nagy-Britannia és
Portugália, a siauliai B cso-
portban Szerbia, Olaszor-
szág, Franciaország, Lettor-
szág, Németország és Izrael,
az alytusi C csoportban
Montenegró, Macedónia,
Görögország, Bosznia-Her-
cegovina, Horvátország és

Finnország, a klapeidai D
csoportban pedig Belgium,
Grúzia, Szlovénia, Bulgária,
Oroszország és Ukrajna vív
körmérkõzést a legjobb 12
közé jutásért.

Két évvel ezelõtt, Lengyel-
országban a spanyolok nyer-
tek a szerbek és a görögök
elõtt, s ezúttal is õk a baltiku-
mi kontinensbajnoki cím fõ
várományosai. Nem cseké-
lyek a törökök, a házigazda
litvánok, a szerbek, a franci-
ák, a görögök és az oroszok
esélyei sem miután a mezõny
nagyon kiegyensúlyozott. A
fogadási irodákban a spanyo-
lok állnak a legjobban, kvótá-
juk 1.66. Litvánia oddsa 5,
Szerbiáé 12, Franciaországé
13, Oroszországé pedig 19. 

A keddi nyitóünnepségen
hat litvániai városban össze-

sen 61 ezren pattogtattak ko-
sárlabdát öt percig. A hitele-
sítésre váró teljesítmény
minden bizonnyal Guinness-
rekord lesz, hiszen koráb-
ban, hét lengyel városban
„csak” 30 ezren pattogtatták
a játékszert. 

A Litvániában szervezen-
dõ 37. kontinensvadalról hi-
ányzik a magyar és a román
csapat is. Elõbbiek 1946-ban,
Genfben bronz-, 1953-ban,
Moszkvában ezüst-, 1955-
ben, Budapesten pedig
aranyérmet szereztek, most
azonban elbukták a finnek-
kel és a portugálokkal vívott
pótselejtezõt. Románia
1985-ben a tizedik, két évvel
késõbb pedig a 12., azaz
utolsó helyet foglalta el, s az-
óta nem vett részt Európa-
bajnokságon.   

A szeptember 18-ig tartó
Európa-bajnokságról a Sport
1 közvetít élõben, ma 18,
pénteken 15.15, szombaton
15.30, vasárnap pedig 15
órai kezdettel, s napközben
a korábbi közvetítések is-
métlései követhetõk fi-
gyelmmel. 

Lapzártáig a csoportkör-
bõl nyolc mérkõzés fejezõ-
dött be. Eredmények: Spa-
nyolország–Lengyelország
83:78 (A csoport), Szer-
bia–Olaszország 80:68 (B),
Montenegró–Macedónia
70:65 (h. u.) (C), Grú-
zia–Belgium 81:59 (D), Tö-
rökország–Portugália 79:56
(A), Franciaország–Lettor-
szág 89:78 (B), Görögor-
szág–Bosznia-Hercegovina
76:67 (C), Szlovénia–Bulgá-
ria 67:59 (D). 

Baltikumi kontinensviadal 
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