
Egy napja áll a román rádió
élén az RMDSZ által javasolt

Demeter András István, a Szoci-
áldemokrata Párt máris a legfel-
sõbb bíróságon támadta meg ki-
nevezését. Az ellenzéki párt azt
kifogásolja, hogy a hatalom kép-
viselõi „önkényesen” döntöttek a
közszolgálati médiaintézmények
vezetõségérõl. Az ellenzéki poli-
tikusok mellett a szakmai szerve-
zetek és szakszervezetek is kifogá-
solják az igazgatótanácsok politi-
kai alapokon történt megválasz-
tását. Az ÚMSZ-nek nyilatkozó
rádióelnök elmondta: megválasz-
tása a demokrácia játékszabályai
szerint zajlott, a politikai alapo-
kon történõ kinevezések pedig
épp a szakmai szervezeteknek kö-
szönhetõek. 9. oldal 

Még mindig az árvíz az úr

Házakba menekített sertések, krónikus
ivóvízhiány és általános kétségbeesés jel-
lemzi a székelyföldi árvízhelyzetet. A kor-
mány májkonzervet, takarót és palacko-
zott vizet ígér a bajbajutottaknak, ha ad
az Unió, az újjáépítésre is lesz pénz.

új magyar szó
2010. július 1., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3688 ▲
1 amerikai dollár 3,5617 ▼
100 magyar forint 1,5277 ▲

Gyenge marad az ANI

Az államfõ által kért hat módosító indít-
ványból csak kettõt fogadott el tegnap a
szenátus az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését szabályozó
törvény végszavazásakor. Az ANI vezetõ-
je, Cãtãlin Macovei elégedetlen a törvény
végsõ formájával.

Aktuális 3

Társadalom 7

Vezércikk 3

Háttér 4
Martonyi János: ez egy 
kedvezõ történelmi pillanat 

„Új dimenziót ad-
unk regionális po-
litikánknak, rugal-
mas közép-euró-
pai politikát aka-
runk építeni. Eb-
ben fontos a déli
irány, ezen belül
Románia” – nyi-
latkozta a lapunk-
nak Bukarestben
adott interjúban
Martonyi János
külügyminiszter. 

Bérre menõ küzdelem
Senki sem állítja, hogy Romániában a
közszféra nem érett volna meg a karcsúsí-
tásra, tagadhatatlan, hogy a mestersége-
sen felduzzasztott adminisztratív sze-
mélyzet az amúgy sem elvétve jelentkezõ
bürokrácia elburjánzásához vezetett.

Mindenki tudja, és az állam-
fõtõl a kormányfõn át a
hangadó kormánypárti
honatyákig szinte sem ta-

gadja, hogy vannak a fizetés-
napokon havi 3000 lejt re-
tiküljükbe tevõ titkárnõk
és 4000 lejes borítékot
hazavivõ sofõrök.

Bogdán Tibor

ÚMSZ

Többszörös nekirugaszkodás-
ra, másfél évi „kényszerpihe-

nõ” után zöld utat kapott mától a
Zöld ház program, mellyel ma-
gánházak alternatív fûtésrend-
szerekkel való felszerelését támo-
gatja a környezetvédelmi tárca.
Bár a nyolcezer lejig terjedõ álla-
mi támogatásból néhol akár a
költségek fele is fedezhetõ lenne,
még megjósolhatatlan, hogy a je-
lenlegi ínséges idõkben hányan
hajlandóak zsebükbe nyúlni a
modernizálás érdekében. Az ága-
zatban tevékenykedõk egyelõre
úgy látják: a potenciális ügyfele-
ket jelenleg inkább a takarékos-
ság, mint a környezettudatosság
vezérli. 6. oldal 

Pirosban áll
a Zöld ház„Az EU-tábor tematikája

mindig is igyekezett lépést
tartani az aktuális problémák-
kal” – mondta el lapunknak Bo-
dor László, a Magyar Ifjúsági Ér-

tekezlet (MIÉRT) elnöke a
Marosfõn tegnap megnyílt ren-
dezvény „Állás- megállás nél-
kül” mottója magyarázataként.
3. oldal 

Már támadják 
Demeter Andrást

EU-tábor meg(állás) nélkül

Konzerv konzerven nem maradt tegnap a hazai üzletláncokban: az áfaemelés miatti
átlagban ötszázalékos drágulástól megrettent vásárlók mindent vittek, ami mozdítható
volt. Nemcsak az alapélelmiszerekkel töltötték fel az éléskamrákat, sokan elektronikai
cikkekre, ruhanemûre, pipereszerekre költötték megtakarításaikat. A hozzáadottérték-
adó növekedése a nagy üzletláncok vezetõinek is fejfájást okozott, mert mára át kellett
árazniuk a termékeket. Emiatt több hipermarket a szokásosnál hamarabb zárt tegnap,
sok helyen az éjszaka folyamán cserélték ki az árcímkéket. 7. oldal 

Az EU-tábort Bodor László, a MIÉRT elnöke nyitotta meg Fotó: Horváth István

A nagy üzletláncokban tegnap a hétvégékhez hasonló volt a forgalom, ám a hipermarketek hamarabb zártak az átárazás miatt Fotó: Tofán Levente

Ma robban az áfabomba
A lakosság megrohamozta az üzleteket a július elsejétõl várható áremelkedés elõtt



ÚMSZ

Az új szlovák kormányról tár-
gyaló négy jobbközép párt

nagy valószínûséggel kedden, jú-
lius 6-án írja alá a koalíciós szer-
zõdést – közölte tegnap a jövõbe-
ni koalíció két tagja. „A négy ko-
alíciós párt elnöke kedden, július
6-án nemcsak bemutatja, de alá is
írja a koalíciós szerzõdést” – je-
lentette ki Ján Figel, a Keresz-
ténydemokrata Mozgalom
(KDH) elnöke. „Az aláírás ked-
den lesz, ez már biztos” – erõsí-

tette meg késõbb Figel közlését
Tatiana Tóthová, a Szabadság és
Szolidaritás (SaS) szóvivõje.

Iveta Radicová kijelölt kor-
mányfõ kedden este úgy nyilatko-
zott, hogy július 8-ig, a szlovák
parlament alakuló üléséig feláll-
hat az új szlovák kormány. A kor-
mány személyi összetételérõl a
négy párt – a Szlovák Demokrati-
kus és Keresztény Unió (SDKU),
a SaS, a KDH és a Híd – hétfõn
már megállapodott.

Eszerint a Szlovák Demokrati-
kus és Keresztény Unió (SDKU)

a kormányfõi bársonyszéken kí-
vül négy tárcát kap; szintén négy
tárcát kap a Szabadság és Szoli-
daritás (SaS), s a párt adja a par-
lament elnökét is; a két kisebbik
koalíciós tagnak – a Keresztény-
demokrata Mozgalomnak
(KDH) és a Hídnak – egyaránt
három-három minisztere lesz.
A Híd a mezõgazdasági és a kör-
nyezetvédelmi minisztériumot
fogja vezetni, s az övé lesz az em-
beri jogi és kisebbségügyi kor-
mányfõ-helyettesi poszt is.

A jövõbeni szlovák miniszterel-
nök azt mondta, hogy konkrét
személyekrõl, akik az egyes tárcá-
kat vezetni fogják, még nem folyt
egyeztetés, s nincs végleges lista.
Helyi megfigyelõk szerint
Richard Sulík, az SaS vezetõje
lesz az új házelnök. A sajtó érte-
sülései szerint a Híd elnökét,
Bugár Bélát fogja jelölni a parla-
ment alelnöki bársonyszékébe.
Bugár korábban már betöltötte
ezt a tisztséget.

Radicová beismerte, hogy a
koalíciós egyezség következté-
ben néhány tárcánál megváltoz-
nak az eddigi jogkörök. „Úgy,
ahogy megváltoztattuk vélemé-
nyünket az emberi jogi és kisebb-
ségügyi kormányfõhelyettes jog-
körei tekintetében, módosítjuk a
közlekedési tárca jogköreit is” –
jegyezte meg.

„A kollégáknak megmond-
tam: ha a kormányfõ-helyettesi
posztot jogkörök nélkül akarják
nekünk adni, akkor nem kérünk
belõle” – jegyezte meg a Híd el-
nöke egy szombati lapinterjú-
ban. Szerinte a jövõben a jogkö-
röket kiszélesítik. 
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Röviden

Hírösszefoglaló

Afganisztáni tálib lázadók
megtámadták tegnap a nem-

zetközi erõk egyik fontos támasz-
pontját az ország keleti részén ta-
lálható Dzsalálábád városában.
A repülõtérrel is ellátott tábornál
öngyilkos merénylõ robbantotta
fel autóba rejtett pokolgépét,
majd a tálibok rakétavetõkkel,
könnyûfegyverekkel támadtak.
Iain Baxter NATO-szóvivõ kö-
zölte, hogy sem a szövetséges
erõk katonái, sem a polgári sze-
mélyzet körében nem voltak áldo-
zatok. Állítólag legalább nyolc
fegyveres halt meg az összetûzés-
ben, amelynek során a támadók
nem tudták áttörni a tábor külsõ
védelmi vonalát. A támadás egy
nappal azután történt, hogy
David Petraeus amerikai tábor-
nok a szenátusi meghallgatáson
kijelentette: a harcok a következõ
hónapokban intenzívebbé válnak,
és még években telhet, amíg az af-
gán biztonsági erõk képesek lesz-
nek egyedül is megvédeni az or-
szágot. Petraeus óvatos támoga-
tásáról biztosította Barack
Obama amerikai elnök 2011-es
kivonulási tervét. De a katonák
tömeges hazatérését csak akkor
tartja okos lépésnek, ha azt az af-
ganisztáni biztonsági helyzet is
alátámasztja. 

Tálibok támadtak
a NATO-bázisra

Körvonalazódik
a szlovák kormány

Hírösszefoglaló

Három fordulóra volt szüksé-
gük tegnap a német szövetségi

közgyûlés küldötteinek ahhoz,
hogy megválasszák Németország
új államfõjét. Az elsõ két forduló-
ban sem a kormánypártok jelölt-
je, Christian Wulff, sem az esélye-
sebb ellenjelölt Joachim Gauck
nem szerezte meg a szükséges ab-
szolút többséget. A harmadik sza-
vazást lapzártánk után tartották,
ekkor már az egyszerû többség is
elegendõ volt az államfõ megvá-
lasztásához.

Németország új elnökét közve-
tett módon, az erre a célra létre-
hozott szövetségi közgyûlés vá-
lasztja meg. Az 1244 tagú testü-
letben fele-fele arányban foglaltak
helyett a Bundestag képviselõi, il-
letve a tartományok többnyire
közéleti delegáltjai. A közgyûlés-
ben kényelmes többségben van-
nak a koalíciós pártok, azaz a
konzervatívok és a liberálisok
képviselõi. Jelöltjük ennek ellené-
re nem kapta meg az abszolút
többséget, ami azt jelenti, hogy
padsoraikból a második forduló-
ban is többen a volt keletnémet
polgárjogi harcosra, Joachim
Gauckra szavaztak. A második
fordulóban Wulff 615, Gauck
pedig 490 szavazatot kapott, míg
az ellenzéki Baloldal pártjának
esélytelen jelöltjére, Lukrezia

Jochimsenre 123-an szavaztak. A
szavazás elsõ fordulójában
Christian Wulff 600 voksot, míg
riválisa, az egykori keletnémet
polgárjogi harcos, Joachim
Gauck 499 szavazatot szerzett. A
Baloldal pártjának önálló jelöltje,
Lukrezia Jochimsen 126 szava-
zathoz jutott.

Az elsõ állásfoglalások szerint a
kormánypárti padsorokból mint-
egy 40 képviselõ Gauckra adhatta
le voksát. A koalíciós pártok
ugyanis a testületben 644 mandá-
tummal rendelkeznek, és közülük
csak kevesen nem vettek részt a
szavazáson. A voksolás titkos
volt, mindazonáltal az eredmé-
nyek egyértelmûvé tették, hogy

az elõzetesen megkövetelt pártfe-
gyelmet a koalíciós pártok nem
tartották be. Mindez – bármi is
volt a szavazás harmadik forduló-
jának eredménye – érzékeny csa-
pás Angela Merkel kancellár,
CDU-elnök és az általa vezetett
koalíció számára.

Megindultak a találgatások ar-
ról, hogy a koalíciós pártok által
jelölt alsó-szászországi miniszter-
elnök, illetve CDU-alelnök miért
nem kapta meg már az elsõ for-
dulóban a várt abszolút többsé-
get. Megfigyelõk egyrészt azzal
magyarázták, hogy a koalíciós
padsorokból néhányan így kíván-
ták kifejezni elégedetlenségüket
Merkel politikájával. 

Három forduló Németországban

Iveta Radicová kabinetjében három posztot kapott a Híd

Joachim GauckChristian Wulff

Fotó: MTI

Hírösszefoglaló

Nem ad autonómiát a ruszi-
noknak sem Viktor

Janukovics ukrán elnök, sem az
ukrán kormány – közölte Leo-
nyid Kozsara, az ukrán parla-
ment külügyi bizottságának el-
nökhelyettese, aki szeparatiz-
musként értékelte a ruszinok
önrendelkezési törekvéseit. A
kormányzó Régiók Pártjának
(PR) politikusa a Roszbalt hír-
ügynökségnek nyilatkozva
szerdán kifejtette: „Nagy kü-
lönbség van a ruszinok mint
különleges etnikum és a ruszi-
nok mint politikai mozgalom
között. Ezért sem az elnök,
sem a kormány nem fogja tá-
mogatni a gyakran szeparatista
irányultságú politikai ruszinsá-
got”. Ami a ruszinok önazo-
nosságát illeti, „támogatjuk
kultúrájuk fejlõdését és összes-
ségében véve mint különleges
etnikumnak a fejlõdését, amely
összeköti Ukrajnát más európai
országokkal, köztük Szlovákiá-
val és a volt Jugoszlávia utódál-
lamaival” – tette hozzá. Ko-
zsara szerint nincs szó a ruszi-
nok autonómiájáról. Úgy vélte,
ez alkotmányossági kérdés, s
Ukrajna egységes állam, ame-
lyen belül létezik a Krím Auto-
nóm Köztársaság. „Beszélhe-
tünk nemzetiségi autonómiá-
ról, mint valamely nép önazo-
nosságának és kultúrájának a
fejlesztését célzó társadalmi in-
tézményrõl, de a politikai ru-
szinság és a politikai autonó-
mia olyan kérdés, amely alkot-
mányba ütközik” – mondta a
kormánypárti politikus. A kár-
pátaljai ruszin szervezetek azt
remélték Viktor Janukovics ál-
lamfõvé választásától, hogy Ki-
jev önálló nemzetiségként is-
meri el a ruszinokat. 

Kárpátalján 
nincs autonómia

Nyitrai–Moldován-találkozó 
Budapesten

Az új magyar kormány beiktatása óta el-
sõ államtitkári szintû román-magyar két-
oldalú találkozót tartotta meg tegnap Bu-
dapesten Moldován József romániai táv-
közlési államtitkár és Nyitrai Zsolt ma-
gyar infokommunikációs államtitkár. A
felek a közös együttmûködésben koráb-
ban létrehozott e-magyar pontok fejleszté-
sérõl és újak létrehozásának lehetõségérõl
tárgyaltak. Ugyanakkor megegyeztek,
hogy egy következõ találkozójukon a vár-
hatóan folyó év októberben megtartandó
közös román-magyar kormányülésre
infokommunikációs témakörû projektja-
vaslatokról tárgyalnak. Felvetették egy
miniszteri szintû román-magyar találkozó
létrehozásának szükségességét is, amelyen
a két tárca pozitív és negatív tapasztalata-
it osszák meg a felek. 

EU: az összes tárgyalási fejezetet 
megnyitották Horvátországgal

Megnyitották az utolsó három fejezetet
Horvátország európai uniós csatlakozási
tárgyalásainak keretében – jelentették be a
tegnapi, miniszteri szintû forduló után
Brüsszelben. Gordan Jandrokovic horvát
külügyminiszter a közös sajtótájékoztatón
úgy nyilatkozott, hogy reményeik szerint a
csatlakozási szerzõdést a jövõ év elsõ felé-
ben – a magyar soros EU-elnökség alatt –
alá is írhatják, és Horvátország 2012-ben
az EU tagjává válhat. Miguel Angel
Moratinos, az EU tegnap leköszönõ el-
nökségét, Spanyolországot képviselõ kül-
ügyminiszter azt hangoztatta, hogy Zág-
ráb útja immár visszafordíthatatlanná vált
az unió felé. 

Öngyilkos merénylet Groznijban 

Halálos áldozattal járó öngyilkos merényle-
tet hajtottak végre tegnap Groznijban, Cse-
csenföld fõvárosában. A város központjá-
ban, egy színházépület közelében robbant a
pokolgép. Az ITAR-TASZSZ orosz hírügy-
nökség helyi biztonsági forrást idézett, aki
szerint a terrorista akcióban egy személy
meghalt és tízen megsebesültek. Az Orosz-
országhoz tartozó Csecsenföldön 1994 óta
két háborút is vívtak a szeparatisták az
orosz hadsereggel, és bár nagyszabású had-
mûveletre az utóbbi években már nem ke-
rült sor, a térségben a helyzet feszült.

Netanjahu: kiszélesíthetõ 
vizsgálóbizottság jogköre

Az izraeli kormány nem gátolná a gázai
segélyflottillát ért izraeli támadás kivizsgá-
lására felállított bizottság jogkörének kiszé-
lesítését, miután annak elnöke lemondással
fenyegetõzött. A bizottságot Jaakov Tirkel,
a legfelsõbb bíróság nyugalmazott bírája
vezeti, aki sajtóhírek szerint még hétfõn le-
mondással fenyegetõzött. Követeli egyebek
között hogy a testületet kormánybizottság-
ként ismerjék el, vagyis beidézhessen tanú-
kat és adott esetben büntetõ szankciókat
javasolhasson, továbbá szeretné, ha az öt-
tagú testület létszámát két fõvel megemel-
nék. Benjámin Netanjahu kormányfõ kedd
este úgy nyilatkozott, hogy nem látja okát
a követelések visszautasításának. 

Tizenkét ember halt meg 
iraki merényletekben 

Pokolgépes merényletek, valamint lövöldö-
zések tizenkét ember – köztük egy tábor-
nok és egy kilencéves kislány – életét oltot-
ták ki kedden Irakban. Miközben az or-
szágban az erõszakcselekmények száma je-
lentõsen csökkent az utóbbi idõben, a meg-
megújuló támadások rávilágítanak a kor-
mányalkalmazottakat és a biztonsági erõket
fenyegetõ veszélyre. Õk továbbra is a felke-
lõk elsõdleges célpontjai. A legtöbb áldo-
zattal járó keddi merényletben négy rendõr
és egy civil vesztette életét, további hét em-
ber pedig megsebesült.



Cs. P. T.

Az államfõ által kért hat mó-
dosító indítványból csak ket-

tõt fogadott el tegnap a szenátus
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény végszavazá-
sakor. A szenátorok így nem kö-
vették a képviselõk példáját, akik
egy héttel ezelõtt teljesítették
Traian Bãsescu valamennyi kéré-
sét. Az államfõ azért küldte visz-
sza felülvizsgálatra a törvényt a
parlamentbe, mert elégedetlen
volt a korábban elfogadott terve-
zettel. Mivel ez esetben a felsõ-
ház a döntõ ház, a jogszabály a
tegnap megszavazott változatban
lép érvénybe. 

Eszerint az államfõ kérésének
megfelelõen bekerült a törvénybe
az, hogy nemcsak a tisztségben lé-
võ, hanem a választott tisztségre
pályázó jelölteknek is vagyonnyi-
latkozatot kell kitölteniük; emel-
lett Bãsescu javaslatára kiiktatták
azt az elõírást, amely szerint nem
marasztalható el az a köztiszt-
ségviselõ, aki hibásan tölti ki a va-
gyonnyilatkozatát.

Törölték azonban a szenátorok
a törvény képviselõházban elfo-
gadott változatából azt a
passzust, amely szerint az ítélõ-
táblák keretében bírákból és
ügyészekbõl álló bizottságok ala-
kulnának a köztisztségviselõk va-
gyonnyilatkozatának ellenõrzé-
sére. A honatyák Frunda György
javaslatára szavaztak így. Az
RMDSZ-es szenátor korábban
azzal érvelt, e testületek létreho-
zása az igazságszolgáltatás kebe-
lében alkotmányellenes. Szintén
Frunda javaslatára az ANI ellen-

õrei a tisztségviselõ mandátumá-
nak lejárta után nem három, ha-
nem csupán egy évig vizsgálód-
hatnak. Nem került be a törvény-
be az államfõnek az a javaslata
sem, hogy  a cégeket is birtokló
köztisztségviselõk a vagyonnyi-
latkozatukban adjanak számot
az állammal kötött üzleti szerzõ-
déseikrõl. Emellett a szenátorok
azzal sem értettek egyet, hogy a
törvény által érintett személyek-
nek az ékszereikrõl, mûtárgyaik-
ról is be kell számolniuk a közvé-
leménynek.

Az ANI vezetõje, Cãtãlin
Macovei elégedetlen a törvény
végsõ formájával. Úgy vélekedett:
az intézmény hatáskörének meg-
csorbítását az Európai Bizottság
visszalépésként fogja értékelni a
romániai igazságszolgáltatás és a

korrupcióellenes küzdelem hely-
zetérõl szóló júliusi jelentésében.

Valamivel enyhébben fogalma-
zott Cãtãlin Predoiu igazságügyi
miniszter, aki szerint „a törvény
valamivel jobb az elõzõ változat-
nál, de nem olyan, amilyennek
szerettük volna”. A tárcavezetõ
szerint ezen segíthet a feddhetet-
lenségi törvénykönyv, amelyet
õsszel kíván a parlament elé ter-
jeszteni a kormány.

Frunda György szenátor la-
punknak nyilatkozva korábban
már védelmébe vette az ANI-
törvény általa elképzelt változa-
tát. „Nem tettünk egyebet, mint
alkotmányos mederbe tereltük az
ügynökség mûködését” – érvelt a
politikus, akit a civil szervezetek
azzal vádolnak: jelentõs mérték-
ben hozzájárult az ANI hatáskö-

rének megnyirbálásához. A sze-
nátor szerint az ANI a módosított
törvény életbelépése után is „az
marad, ami volt”: önálló intéz-
mény, amely összeveti a köztiszt-
ségviselõk vagyonnyilatkozatait, s
ha fennáll a törvénytelen vagyon-
gyarapodás gyanúja, felkéri az il-
letékes szerveket, azaz az adóha-
tóságot és az ügyészséget, vizsgál-
ják ki az ügyet. A szenátor ugyan-
akkor emlékeztetett: egyetlen eu-
rópai országban sem hoztak létre
hasonló intézményt.

Mint ismert, az Alkotmánybí-
róság korábban alkotmányelle-
nesnek nyilvánította az ANI-
törvény több paragrafusát. A par-
lament módosított a jogszabá-
lyon, ám az államfõ az új tör-
vény felülvizsgálatát kérte a hon-
atyáktól. 

ÚMSZAKTUÁLIS2010. július 1., csütörtök   www.maszol.ro 3

Bár a nyugdíjasaktól elté-
rõen a közalkalmazot-
tak áldozatául estek a
kormány intézkedései-
nek (és az Alkotmány-
bíróság döntésének), a
kormányilletékesek vi-
gasztalják õket: jövõre

ismét teljes egészében
megkapják járandóságaikat. Már azok, akik
megmaradnak tisztségükben. Mert a hu-
szonöt százalékos bérlefaragást jövõre is csak
akkor tudják lefaragni, ha kellõ számú köz-
alkalmazottat faragnak le az apparátusból. 
Bölcs döntés; a közalkalmazottak nem a
csökkentésekért felelõs felelõtlen illetékesekre
támadnak majd, hanem egymás ellen acsar-
kodnak, egymást figyelik árgus szemmel és
mószerolják be kíméletlenül feletteseik elõtt,
hiszen a tét nagy: a vesztes állás és fizetés
nélkül marad, a gyõztes megõrzi munka-
helyét és – ha igaz – visszaszerzi teljes bérét
is, a vesztes rovására. Mondhatni: a küzde-
lem bérre megy. Így az ország súlyos válság-
helyzetét hozzá nem értésével, felelõtlenségé-
vel elõidézõ politikai elit szárazon megúsz-
hatja, és ezért az sem magas ár, hogy miu-
tán a teljes román társadalmat sikerült ket-
téhasítania, szembefordítva egymással a ki-
váltságos magánszektort és a „gyalogpolgár”
közalkalmazottakat, most utóbbiakat is
megosztja, egymásra uszítva a tisztségükben
megmaradókat, és a tisztségükben megma-
radók fizetéséért távozni kényszerülõket.
Persze senki sem állítja, hogy Romániában
a közszféra nem érett volna meg a karcsúsí-
tásra, tagadhatatlan, hogy a mesterségesen
felduzzasztott adminisztratív személyzet az
amúgy sem elvétve jelentkezõ bürokrácia el-
burjánzásához vezetett. Mindenki tudja, és
az államfõtõl a kormányfõn át a hangadó
kormánypárti honatyákig szinte senki sem
tagadja, hogy vannak a fizetésnapokon havi
3000 lejt retiküljükbe tevõ titkárnõk és 4000
lejes borítékot hazavivõ sofõrök. Aminthogy
az is köztudott, hogy a közalkalmazotti lét-
szám és vele együtt a bürokrácia megnövelé-
sének egyetlen célja az volt, hogy kényelmes
és nem utolsósorban: ragyogóan fizetõ szine-
kúrákat biztosítsanak pártkliensnek, rokon-
nak egyaránt, akiktõl szakértelmet, pláne
pedig munkát nehéz lenne elvárni. A soron
követezõ leépítésnél pedig nyilván nem õk,
hanem a szakemberek lesznek azok, akik
majd távozni kényszerülnek. 
Ez aztán magyarázatot nyújt arra a romá-
niai furcsaságra is, hogy bár rövid idõ alatt
egymillióról közel másfél millióra nõtt a köz-
alkalmazottak száma, a közszolgáltatások
színvonala semmit sem javult: a kórházak-
ban bokatörésbe is bele lehet halni, az isko-
lák zömében kétségbeejtõ állapotok uralkod-
nak, a hivatalok ablakánál többórásak a so-
rok, az igazságszolgáltatásnál évekig húzód-
nak a perek, a rendõr pedig inkább szövetsé-
gese, mint üldözõje a bûnnek. A köztiszt-
ségviselõk száma tehát az egyik olyan dolog,
amelyre ráillik a mondás: kevesebb több len-
ne. Nemcsak a gyorsabb és jobb ügyintézésre
– de a jelentõsen megnövelhetõ állami meg-
takarításokra is gondolva.

Román lapszemle

Bérre menõ küzdelem

Bogdán Tibor

Hat-hét százalékos inflációt akarnak elfo-
gadtatni a kormány és a Román Nemzeti
Bank tárgyalói a Nemzetközi Valutaalap
küldöttségével, ugyanis az áfaemelés után
tarthatatlannak vélik a korábban elõre jel-
zett 3,5 százalékot. (Gândul)  Négy szá-
zalékkal csökkentek a romániai ingatlan-
piaci árak az elsõ negyedévben a tavalyi
évhez képest. (Gândul) A gyermekneve-
lési pénz 15 százalékos visszavágása érzé-
kenyen érintheti a gyermekvállalási ked-
vet. Szociológusok szerint az utóbbi évben
éppen az állami támogatásnak köszönhe-
tõen sikerült megállítani a lakosság csök-
kenését, amely folyamat most ismét bein-
dulhat. Átlagban egy lejjel lesznek drágáb-
bak mától a cigaretták, miután a gyártók
10 százalékos áremelést hajtanak végre.
(Evenimentul Zilei) 

Frunda György (balra) „legyõzte” Cãtãlin Predoiu igazságügyi minisztert és Cãtãlin Macovei ANI-elnököt
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Gyenge marad az ANI
A szenátorok nem teljesítették tegnap Traian Bãsescu államfõ kéréseit

ÚMSZ

A Hivatalos Közlönyben tegnap
meg is jelent az a két törvény,

amely alapján mától 25 százalék-
kal kisebb fizetésért dolgoznak a
közalkalmazottak. Egy nappal
korábban a parlament plénuma
elfogadta a jogszabályok módosí-
tását, miután az Alkotmánybíró-
ság több cikkelyt is az alaptör-
vénnyel ellentétesnek talált. A ta-
láros testület beavatkozásának
tudható be az is, hogy a kormány
által tervezett nyugdíjlefaragáso-
kat nem léptetik életbe. A kor-
mány ezért volt kénytelen 24 szá-
zalékra emelni az áfát a korábbi
19 százalékos szintrõl. Ezt az in-
tézkedést sürgõsségi kormányren-
delet révén hozta meg a kormány,
a rendelet már meg is jelent a Hi-
vatalos Közlönyben. Olguþa Vasi-
lescu szociáldemokrata szenátor
bejelentette, készek aláírni azt a li-
berális beadványt, amely proce-
durális okokra hivatkozva arra ké-
ri az Alkotmánybíróságot, hogy
helyezze hatályon kívül a bércsök-
kentõ törvényt. Crin Antonescu
PNL-elnök azzal indokolta pártja
kezdeményezését, hogy nem tar-
tották be azt a szabályzati kitételt,
amely elõírja, egy törvény meg-
szavazása és államfõi kihirdetése
között el kell telnie minimum 48
órának, mialatt alkotmányossági
kifogásokat lehet emelni. 

Horváth István

„Az EU-tábor tematikája
mindig is igyekezett lépést

tartani az aktuális problémákkal”
– mondta el lapunknak Bodor
László, a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet (MIÉRT) elnöke a
Marosfõn tegnap megnyílt ren-
dezvény „Állás-, megállás nél-
kül” mottója magyarázataként.
Az idén hetedik alkalommal
megtartott EU-tábor szervezõi
emlékeztettek, hogy míg tavaly a
nonformális oktatást pro-
moválták, idén azt próbálják a
pályakezdõ fiataloknak megmu-
tatni, hogy hol és hogyan lehet

gyakorlatra is szert tenni. „Az el-
méleti tudás szükséges ahhoz,
hogy jó szakemberré, vagy veze-
tõvé váljon valaki, viszont azt
gondolom, hogy emellett azt is
tudni kell, hogy hol lehet konkrét
gyakorlatra is szert tenni” – fogal-
mazott az ÚMSZ-nek Bodor.
Hozzátette: az EU-tábor nem
tudja megoldani a fiatalok elhe-
lyezkedési problémáit, ez nem is
a céljuk, viszont irányt tudnak
mutatni. 

Elismerõen beszélt a tábor te-
matikájáról és mottójáról Borboly
Csaba Hargita megyei tanácsel-
nök is. Tábornyitó beszédében el-
mondta, a rendezvény mottójá-

nak az ad különös aktualitást,
hogy az ország legnagyobb mun-
káltatójánál, azaz a közigazgatás-
ban masszív leépítések zajlanak. 

A közszférában történõ leépí-
tésekhez kapcsolódott Bodó Bar-
na egyetemi docens tábornyitó
beszéde is. „A jelenlegihez ha-
sonló krízishelyzetekben, amikor
kevés álláslehetõség kínálkozik,
tanulni kell, készülni a késõbb kí-
nálkozó lehetõségekre” – muta-
tott rá a Sapientia – Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem kolozs-
vári karának tanára.

A megnyitót követõen Portik
H. Kelemen pápai káplán, kano-
nok, gyergyói fõesperes plébános
és Bíró Sándor református lelki-
pásztor mondtak áldást, majd
közvetlenül ezután Markó Attila,
az Etnikumközi Kapcsolatok Hi-
vatalának államtitkára és Bákai
Magdolna, a Hargita Megyei Kul-
turális Igazgatóság vezetõje tartot-
ták a tábor elsõ elõadását, „A ki-
sebbségek kultúrájának megõrzé-
se a digitális jövõben” címmel.
Utána Takács Csaba, az RMDSZ
ügyvezetõ elnöke és helyettese,
Kovács Péter tartottak elõadást
„Magyarság: nem magyarkodás”
címmel. A táborlakók késõ dél-
után lazább programokon is részt
vehettek: hennafestésben, graffi-
tizésben vagy gyöngyfûzésben is
kipróbálhatták magukat, ráadásul
minden este hajnalig tartó buli
várja a fiatalokat. 

EU-tábor (meg)állás nélkülKifogásolják 
a bércsökkentést

Takács Csaba ügyvezetõ elnök (balra) is elõadott Marosfõn A szerzõ felvétele
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Salamon Márton László

Feltûnõ, hogy az új ma-
gyar kormány több magas
rangú képviselõje elsõ útjai-
nak egyike Bukarestbe veze-
tett: Németh Zsolt külügyi
államtitkár és Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
után a magyar diplomácia
vezetõjeként önt is itt üdvö-
zölhetjük. Tudatosságot
ugye szabad feltételezni eb-
ben?
– Mi rögtön az elején jelez-
tük, hogy új minõséget aka-
runk adni a Közép-Európa-
politikánknak, és azt is jelez-
tük, hogy ennek lesz egy ki-
emelten fontos déli dimenzi-
ója. Én magam már voltam
Ljubljanában, voltam Zág-
rábban, voltam Belgrádban,
most itt vagyok Bukarestben,
és tulajdonképpen hasonló
dolgokról beszélünk minde-
nütt – regionális politikákról,
függetlenül attól, hogy az il-
letõ ország már EU-tag, vagy
az lesz a közeljövõben. A
magyar–román kapcsolatok
ebbe a térségi politikába he-
lyezendõk, és kis túlzással
azt mondhatnám, ez egy
kedvezõ történelmi pillanat.
Ezzel a lehetõséggel élni kell,
van egy csomó érdekazonos-
ság köztünk, amelyeket azo-
nosítani kell. Ilyen közös ér-
dek például az, hogy Romá-
nia teljes schengeni csatlako-
zása 2011 márciusában meg-
történjen, megszûnjön a ha-
tárellenõrzés. De más ilyen

területek is vannak: az új uni-
ós pénzügyi perspektíva, az
agrárpolitika, a kohéziós po-
litika, az energiapolitika.

A román fél megértéssel
viszonyul a magyar állam-
polgársági törvény módosí-
tásához, és ez a mostani lá-
togatásán is megerõsítést
nyert. 
– A magyar állampolgársági
törvény rendkívül hasonlatos
a románhoz, és amit mi
mondani tudunk az az, hogy
mi ezt a törvényt a nemzet-
közi jogrenddel összhangban
fogjuk alkalmazni. Ami azt
jelenti, hogy nem automati-

kus megítélésrõl, hanem au-
tomatikus határozathozatal-
ról van szó, önkéntes egyéni
elhatározás alapján. Az is vi-
lágos, hogy a magyar állam-
polgársági törvényben nincs
etnikai elem, hanem csupán
nyelvi-kulturális elem. Ro-
mán–magyar viszonylatban
ez teljesen tiszta kérdés, és
ennek örülünk.

Melyek azok a romániai,
kisebbségi kérdésekkel kap-
csolatos folyamatok, ame-
lyeket figyelemmel követ a
magyar diplomácia?
– Mi nagyon szeretnénk,
hogy az oktatási törvény

elfogadtassék a román tör-
vényhozás mindkét házában,
de ennek az esélyeit én nem
tudom megítélni. Ez egy jó
törvény, nemcsak a magyar
nyelvû oktatás bõvítése mi-
att, hanem azért is, mert de-
centralizációs tendenciát fe-
jez ki, amit mi jónak tartunk.
Ha ezt a törvényt elfogadják,
megnyílhat az útja annak is,
hogy azt a réges-régen beter-
jesztett kisebbségi törvényt is
elõvegyék, ami szintén fon-
tos kérdés számunkra. Lát-
juk, hogy Szerbiában nagyon
fontos elõrelépés történt ezen
a területen, és nagyon bízunk
abban, hogy a kisebbségi tör-
vénynek a napirendre tûzése
hasonló fejleményhez vezet
Romániában is.

Minek tulajdonítja ön azt
a tényt, hogy miközben a
magyar–szlovák viszony
minden korábbinál fagyo-
sabbnak nevezhetõ, eköz-
ben a magyar–román kap-
csolat mintha soha nem lett
volna ennyire közeli?
– A szlovák–magyar viszony
várakozásaink szerint javulni
fog. Szlovákiában véget ért a
választási kampány, megala-
kul egy új, jobbközép kor-
mány. Vitás kérdések van-
nak, ez kétségtelen, de tár-
gyalni fogunk a szlovák kor-
mány képviselõivel, és meg-
próbáljuk a vitás kérdéseket
rendezni. Az, hogy a szlovák
fél miért használt olyan
hangnemet, mint amilyet

használt az elmúlt hetekben,
én nem elemezném most. 

Pusztán aktuálpolitikai
kérdés az, hogy a szlovák,
illetõleg a román viszonyu-
lás Magyarországhoz ennyi-
re eltérõ, vagy ennek van-
nak mélyebb, kulturális okai
is?
– Biztos, hogy vannak mé-
lyebb okai is, de ezt elemezni
értelmiségi gyakorlat. A kül-
ügyminiszternek az a dolga,
hogy megkísérelje javítani a
kapcsolatokat azokkal az or-
szágokkal is, amelyekkel ez
adott esetben eddig valóban
nem a legjobban alakult. Ör-
vendetes, hogy a román–ma-
gyar kapcsolatok ilyen jól
alakulnak, és ennek ösztön-
zést kell jelentenie arra néz-
ve, hogy a szlovákokkal
ugyanilyen jó kapcsolatokat
próbáljunk meg kialakítani.

Szlovákiában most egy
szlovák–magyar párt, a Híd
– Most jutott be a parla-
mentbe és úgy tûnik, kor-
mányra is kerül. Romániá-
ban az RMDSZ kormány-
erõ. Vigyük tovább a párhu-
zamot a két ország között,
ebben a tekintetben is.
– Ha létrejön a négypárti ko-
alíciós kormány Szlovákiá-
ban, én a magam részérõl
azon leszek, hogy a Híddal –
amelynek választói becslések
szerint háromnegyed részben
magyarok – jó kapcsolatot
építsünk ki. Persze ugyanúgy

megõrizzük a kapcsolatain-
kat a másik, a szlovák parla-
mentbe be nem került alaku-
lattal, a Magyar Koalíció
Pártjával is. Romániában az
RMDSZ kormányzati ténye-
zõ, és a legutóbbi napok fejle-
ményei arra utalnak, hogy az
is marad. Az RMDSZ az Eu-
rópai Néppárthoz tartozik,
akárcsak a másik romániai
kormánypárt, a Demokrata-
Liberális Párt, tehát ugyan-
ahhoz a politikai családhoz
tartoznak, mint a magyar
kormánypárt, a Fidesz. 

Románia EU-csatlako-
zása után úgy tûnt, kiürült
a külpolitikai stratégia.
Magyarország a regionális
politikában keres új utakat,
valamiféle víziót. Ez lehet-
ne az irány Románia szá-
mára is?
– Magyarország számára
most nagyon fontos a regio-
nális politika, miközben to-
vábbra is nagyon fontos az
európai integrációs politika
és a transzatlanti politika is.
Nem kétséges, hogy most mi
új dimenziót próbálunk adni
a regionális politikánknak,
változó geometriájú, rugal-
mas közép-európai politikát
akarunk építeni. Ebben na-
gyon fontos a déli irány, a dé-
li dimenzió, és ezen belül pe-
dig különösen fontos ország
számunkra Románia. De
hogy Románia számára mi
lenne a követendõ irány, er-
rõl hadd ne én beszéljek. 
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„Ez kedvezõ történelmi pillanat” 
Bukaresti interjú Martonyi János magyar külügyminiszterrel 

Gy. Z.

Az amerikai igazságügyi
minisztérium hétfõn je-

lentette be, hogy letartóztat-
tak tíz, feltételezett orosz ké-
met, akik állítólag hosszú tá-
vú küldetésen voltak, mélyen
beépülve az amerikai társa-
dalomba.

Gyûjtötték a pletykákat

„Várakozásaink szerint
nem lesz negatív hatása az
orosz–amerikai kapcsolatko-
ra az állítólagos orosz kémek
amerikai letartóztatása” –
közölte az orosz külügyi szó-
vivõ, és egyben emlékeztetett
fehér házi kollégájának keddi
nyilatkozatára, amelyben
Robert Gibbs kijelentette:
nem hiszi, hogy a kémügy
rossz hatással lesz a két or-
szág közötti újraindított kap-
csolatokra.

Moszkva kedden elismer-
te, hogy orosz állampolgáro-
kat vettek õrizetbe az Egye-
sült Államokban, a külügy-
minisztérium azonban közle-

ményben tagadta, hogy bár-
mi törvénytelent elkövettek
volna. Vlagyimir Putyin
orosz kormányfõ kedden
szintén úgy nyilatkozott Bill
Clinton volt amerikai elnök-
kel történt találkozóján, hogy
reményei szerint nem sérül-
nek majd a kémügy miatt a
kétoldalú kapcsolatok.

Az amerikai hatóságok
szerint a kémeknek az volt a
feladatuk, hogy amerikai po-
litikai döntéshozatali kérdé-
sekrõl szerezzenek informá-
ciókat. Egyebek mellett Wa-
shington afganisztáni politi-
kájáról, az iráni atomprog-
ramról és a fehér házi plety-
kákról kellett megtudniuk,
csak a belsõ politikai körök
által ismert információkat –
közölte az amerikai igazság-
ügyi minisztérium.

Obama a célkeresztben

Moszkva nem hajlik arra,
hogy a Fehér Ház titkos intri-
káit vélje felfedezni a kém-
ügyben. Egy magas rangú
diplomáciai forrás rámuta-

tott, hogy az Obama és
Dmitrij Medvegyev között
kialakult bizalom szintje elég

magas ahhoz, hogy Obama
múlt heti washingtoni talál-
kozójukon ne tájékoztatta

volna orosz kollégáját a ké-
szülõdõ akcióról. „Ha ezt
nem tette meg, azt jelenti,
hogy az utolsó pillanatban
értesítették a mûveletrõl” –
véli a diplomata.

Az Izvesztyija címû orosz
lap úgy véli, hogy a botrány
valódi célpontja Barack
Obama. Nyikolaj Leonov
nyugalmazott hírszerzõ, a
KGB egykori magas rangú
vezetõje kifejtette, hogy
Amerikában sokan szeretnék
leállítani a kapcsolatok fel-
melegítését, és visszahozni
az elõzõ elnök, George Bush
politikáját.

Hollywoodi forgatókönyv

A magyar rendõrséget nem
értesítették arról, hogy Buda-
pestre készült a hétvégén ki-
robbant orosz kémbotrány
egyik gyanúsítottja, akit ked-
den Ciprusban fogtak el. Az
55 éves Robert Christopher
Metsost – akit pénzmosással
és kémkedéssel vádolnak – az
Interpol riasztása nyomán a
larnakai reptéren vették õri-
zetbe, amint éppen a magyar
fõvárosba repült volna.
Metsos állítólag a csoport
tagjainak pénzmozgásaiért
felelt: , hogy az FBI informá-
ciói szerint 2006 júniusában
pénzt kapott egy orosz ügy-
nöktõl, amit zacskóba téve

egy parkban ásott el a New
York állambeli Wurtsboró-
nál. A csomagot késõbb két
másik, a jelenlegi ügyben
megvádolt személy ásta ki. A
férfi útlevelét ugyan elvették,
de anélkül is könnyen meg-
szökhet: a Globe & Mail sze-
rint hozzávetõleg 50 dollárért
bármelyik helyi taxisofõr át-
viszi a török fennhatóság
alatt álló Észak-Ciprusba,
ahonnan belföldinek minõsü-
lõ – azaz útlevél-ellenõrzést
nem igénylõ – repülõjáratok-
kal Törökországba utazhat.

A botrány igazi 007-es
sztorivá kerekedik: egy vörös
szépségre, név szerint Anna
Chapmanre irányul a legtöbb
figyelem. „Nem találkoztunk
Kaliforniában tavaly nyá-
ron?” – kérdezte tõle a kap-
csolatát játszó FBI-ügynök,
mire a dúskeblû szexbomba
egy magazinnal a kezében
így válaszolt: „Nem, inkább
Hamptonsban lehetett.”
Megbízója egy hamis útlevél
átadására kérte, a 28 éves, el-
vált üzletasszony azonban
már nem tudta teljesíteni kül-
detését: õt is letartóztatták.

Az FBI a gyanúsítottak
padján ülõ tizenegy orosz
kémrõl évek óta gyûjti a bizo-
nyítékokat. A hétfõi letartóz-
tatás után egyre több részlet
derül ki az izgalmas kémtör-
ténetrõl. 

Orosz kémek James Bond nyomdokain

Chapman asszony, a szexbomba – amúgy orosz kém

Az Egyesült Államokban letartóztatott
állítólagos orosz kémek ügye nem fog-
ja sérteni Moszkva és Washington ja-
vuló kapcsolatát – közölte szerdán az
orosz külügyminisztérium.



A G20 és a G8 torontói illetve musokai ta-
nácskozása vehemens utcai tiltakozásokba
torkollott, bár a várt tízezer tüntetõnek alig
a fele jelent meg az utcákon. Az indulatok
azonban így is soha nem látott hevességgel
szabadultak el. A tüntetõk törtek, zúztak,
többször is összecsaptak a rendõrökkel.
Az utca mindenekelõtt az összejövetelek
költségeit kifogásolta (utóbbiak valóban
rekordösszegre, mintegy 900 millió dollár-
ra rúgtak), s a szegények helyzetének ren-
dezését, illetve új munkahelyeket követel-
tek. De a találkozók szónokai is „növeke-
désbarát költségvetési fegyelemrõl” szóno-
koltak. Magyarán mindkét fél megmaradt
a fogyasztói társadalom gyakorlatának és
gazdasági rendszerének értékrendjénél.
Eltérés csak abban mutatkozott, hogy ki-

vel kell megfizettetni a „nö-
vekedésbarát” gazdasági
rendszer fenntartásának
költségeit. 
Ebben a kérdésben egyéb-

ként a „nagyok” között
vannak, akik úgy vélik,
hogy a rendszer a ked-
vezményezettek köré-

nek szûkítésével is

változatlan formában mûködtethetõ to-
vább. Mások azon a nézeten vannak, hogy
a fenntartás költségeit méltányosabban kell
elosztani, a bankszektort és a tõzsdei tranz-
akciókat is be kell vonni az adózók körébe.
Ez annál is méltányosabbnak tûnhet, mivel
az ingatlanpiaci válság ki-
robbanását követõen a
bankszektort az államok
mentették meg az össze-
omlástól. Azok az álla-
mok, melyekben a bankok
konszolidálására nem volt
szükség, ellenzik is a nagy európaiak (Né-
metország, Franciaország és Anglia), illet-
ve (egyelõre bizonytalanul) az Amerikai
Egyesült Államok által szorgalmazott
bankadó és a pénzügyi tranzakciókra ki-
szabott adó bevezetését. 
A résztvevõk körében általános volt a né-
zetazonosság arra vonatkozóan, hogy a
mai válság oka az államok túlköltekezése.
Nem véletlen, hogy a legnagyobb gazdasá-
gok képviselõi a kiutat egyértelmûen az ál-
lamháztartási hiány csökkentésében látják.
A nagyok (akik az eladósodottság vonatko-
zásában is a legnagyobbak), úgy döntöttek,
hogy 2013-ig felére csökkentik a hiányt.

Ami a gazdaságélénkítõ intézkedések foko-
zatos visszavonását is jelenti. Igaz, többen
is figyelmeztettek arra, hogy a kiadások
megkurtítása az úgynevezett feltörekvõ
gazdaságokat hozhatja nehéz helyzetbe. 
Sok szó esett a globális pénzügyi rendszer

átalakításának szükséges-
ségérõl, a kérdés megvita-
tása azonban megrekedt
az általánosságok szint-
jén. A válság mélyebb
okairól alig esett szó. Pe-
dig nyilvánvaló, a világ-

gazdaság mai rendszere már rövidtávon
sem látszik fenntarthatónak. Az extenzív
fejlesztés tartalékai minden vonatkozás-
ban kimerülni látszanak. A világpiac az
egykori szocialista gazdaságok bekebele-
zése nyomán elérte terjedelmi határait. S
úgy tûnik, maga a globalizáció is ledönt-
hetetlen falakba ütközik. 
Az elmúlt fél évszázad gazdasági fellendü-
lését elsõsorban annak köszönhettük, hogy
a tõke folyamatosan olyan területekre ha-
tolt be, ahol a legkisebb bérköltséggel a leg-
nagyobb profitot remélhette. Ez a folyamat
azonban elkerülhetetlenül kiegyenlítõdés-
hez vezetett és vezet a továbbiakban. Mind

nehezebb lesz kevés költséggel nagy hasz-
not realizálni. Arról nem is beszélve, hogy
a multinacionális vállalatok adómentessége
az államok eladósodásának egyik legfonto-
sabb okává is vált, hiszen épp a legnagyobb
profitot termelõ vállalkozások bújhatnak ki
az adókötelezettség terhe alól. Az ingatlan-
piaci válság egyik legfontosabb oka is a
profitmaximalizáló vállalati logikában gyö-
kerezett. 
A csúcselektronika is elérte teljesítõképes-
sége határait, számottevõ terjeszkedésre
már nincs lehetõség. Újabb húzóágazat pe-
dig az intenzív kísérletezés dacára sem de-
reng a láthatáron. Ráadásul a földi öko-
szisztéma végessége is egyre tapinthatóbbá
válik.
Mindez pedig azt jelenti, hogy a növeke-
désre alapozott liberális gazdasági rend-
szer, amelynek az elmúlt közel fél évezred
szédítõ gazdasági fejlõdését köszönhettük,
maga is elérte teljesítõképessége szélsõ ha-
tárait. Valami újra lenne szükség. Ezt
azonban egyelõre még sem a gazdasági
szakemberek, sem az ellenük randalírozók
nem képesek felvázolni. 
A korábbi civilizációk ilyenkor szokták is-
teneik, bálványaik szobrát ledönteni… 

Annak az anyagnak a legnagyobb része, amellyel foglalkoznia
kellett, semmilyen összefüggésben sem volt a valósággal, még
olyan összefüggésfélében sem, amilyet egy hazugság jelent. Az
eredeti statisztikák éppúgy a fantázia szüleményei voltak, mint
a helyreigazítottak. Az ember gyakran saját maga volt kényte-
len kitalálni õket. A Bõség-minisztérium jelentése például a
szóban forgó negyedévben száznegyvenötmillió párra becsülte
a cipõtermelést. (…) Lehetséges, hogy egyáltalán nem is gyár-
tottak cipõt. (…) Köztudomású volt, hogy minden negyedév-
ben csak csillagászati számokban kifejezhetõ mennyiségû cipõt
gyártottak - papíron, s közben Óceánia lakosságának mintegy a
fele mezítláb járt. S így volt ez minden feljegyzett ténnyel, akár
nagy dologról volt szó, akár kicsirõl. (…)
A telekép tovább ontotta a beszámolót a foglyokról, a zsák-
mányról és a mészárlásról, odakinn azonban kissé alábbha-
gyott az üvöltözés. (…) Winston megint a Szeretet-minisztéri-
umban volt, mindent megbocsátottak neki, lelke fehér volt,
mint a hó. A vádlottak padján ült a nyilvános tárgyaláson,
mindent bevallott, mindenkit bevádolt. (…)
Felnézett az óriási arcra. Negyven év kellett hozzá, hogy meg-
tanulja, miféle mosoly rejtõzik a fekete bajusz alatt. Ó, kegyet-
len, szükségtelen félreértés! Ó, konok, önfejû számkivetés a
szeretõ kebelrõl! Két ginszagú könnycsepp szivárgott le az orra
tövébe. De most már rendben van, minden rendben van, a küz-
delemnek vége. Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette Nagy
Testvért. 

George Orwell: 1984. Fordította Szíjgyártó László 

A terjeszkedés határai
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Midõn az ember betér egy antikváriumba, óhatatla-
nul rabul esik a hely varázsának. A könyvek régisége
vagy ritkasága vitatható, tartalmuk fölöttébb változa-
tos – kétes, értékes vagy silány. Giccs és csiszolatlan
gyémánt. Ám a hely egésze maga a bûvszínház, és
benne minden ember színész és nézõ. 
Én például régi képes levelezõlapokért járok vissza
rendszeresen kedvenc pest-budai helyeimre. (Majd
hülye leszek elárulni, lokalizálni forrásaimat, mikor
minden márkásabb látképért, erdélyi városért vagy
életképért élet-halá harc folyik a gyûjtõk és a kapzsi
dealerek között, ami az árakban is követhetõ. Elég rá-
pillantani a ceruzával hevenyészve felírt árakra, hogy
lássa az ember, ma már a négyszámjegyû összeg sem
ritka az eladó lapok hátán.) Csak úgy beállítok, lehe-
tõleg ártatlan képpel, naiv kíváncsiskodóként, és
megkérdem: nem árusítanak véletlenül képeslapokat?
Még álmomban sem mondom: tartanak-e lapokat,
mert ezzel az ember elárulja magát, honnan jön;
ilyenkor a kereskedõ mindjárt odavezeti a balekot a
pultra kihelyezett eladhatatlanok csalidobozához,
amelyben kellemes karácsonyi és húsvéti giccsek üd-
vözölnek nyakra-fõre, csendéletek haldokolnak, el-
apadt tehetségû moziszínészek savanyodnak, fest-
ményreprók idétlenkednek, francia és algériai város-
képek ropják diszkrét gavottjukat, krinolinban és bõ
manírban.
Az eladó felmér, gondolatban elkészíti a pénz- és lé-
lektani portrédat, aztán bemegy egy függönnyel levá-
lasztott elõraktárba és kihoz egytõl-ötig terjedõ albu-
mot, fókot, melyben többé-kevésbé ott van az egész
osztrák–magyar monarchia betûrendezett látképek-
ben. Középületek, utcák és terek, mûemlékek, zsáner-
képek, nyaralások, hegyek, fürdõparádé, vonat, kato-
naság, iskolák stb.
Mohón esel neki, minden van: Kassa, Kolozsvár, Bu-
dapest, Gyõr és Miskolc. (Különösen sok az 1938-
1940-ben postázott anziksz.) Csak Vásárhely nincs.
Illetve a városháza és a kultúrpalota minden mennyi-
ségben, méretben, látószögben. Olykor a kadétiskola. 
Ha rákérdezel, az eladó széttárja a kezét és azt
mondja, épp a múlt héten vitte el egy úr. Vagy ötve-
net-százat. A mennyiség a fontos a biztos gutaütés
bekövetkeztének érdekében.
De azóta is sokan keresnek erdélyi lapokat, vásárhe-

lyieket, teszi hozzá. Végül azt kérdezi: mek-
kora város az a Vásárhely, ahonnan ennyi
gyûjtõ jön? Talán nagyobb mint New-
York? Te ismered a legjobban a népességi
mutatókat, de azért kaján, magadat is
megvesztegetõ mosollyal rábólintasz. 

És az eladó csak áll és hosszan bá-
mul utánad, vagy árengedményt ad
a vigaszágon vásárolt gyilkos-tói ké-

pekre...Sebestyén Mihály
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A növekedésre alapozott
liberális gazdasági rend-
szer elérte teljesítõké-
pessége szélsõ határait.

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A siker definíciója: ha jobban csinálod, 
mint a legjobb barátod.” Richard Quine

Halványodó dicsõség

A vége szeretet

A legnagyobb 
város képeslapokon

A nap címe. Milyen szerencsétlenségnek
kell még Romániára törnie, hogy meg-
szabaduljunk Boctól? Jurnalul naþional.

Magyarázat. A lap szerint az észak-mol-
dovai természeti katasztrófák „még egy-
szer megmutatták, mennyire messze áll-
nak a központi hatóságok az emberek
szenvedéseitõl”. „A Boc-kormány ismé-
telten bebizonyította a képtelenségét ar-
ra, hogy a válságra reagáljon.” Az általá-
nos vád igaz lehet, ám az árvíz ellen va-
lóban nehéz védekezni. Különösen azok
után, ami egy elejtett keserû miniszteri
megjegyzésbõl kiderül: a katasztrófa a
lakosság jó részét egész egyszerûen tök-
részegen érte. Komikus lenne, ha nem
lenne tragikus. 

Ismeretlen katona? Hatásos cikket ír a
Ringben a közmédiák vezetõségeinek
parlamenti megválasztásáról a tekinté-
lyes román újságíró, Ion Cristoiu. Szó,
ami szó, kísérte némi politikai felfordu-
lás fõleg az elnök-vezérigazgatók megvá-
lasztását, de hát ez eddig is így volt, nem
elõször történik meg, hogy a parlamenti
kisebbségnek nem sikerül érvényesítenie
akaratát. Még abban is egyetérthetünk
az ismert publicistával és lapemberrel,
hogy a rádió volt elnöke, Maria
Þoghinã, aki a vezetõtanáccsal együtt
derekas munkát végzett az intézmény
élén, a „csaholó politizáltság áldozata”
lett – megjegyezzük, ugyanúgy, mint
elõdje és annak az elõdje és annak az
elõdje és annak az... (Fogjanak meg, fog-
janak meg!) Abban nem érthetünk egyet
a Mesterrel, hogy a kormánypártok egy
„anonim magyart” javasoltak a rádió
élére. Demeter András CV-je körülbelül
ötször olyan tartalmas, mint volt a kez-
detekkor a tiszteletre- és szeretetreméltó
hölgyé, amikor a szerény parlamenti tu-
dósítóból egybõl elnök lett. Különben az
új vezetés sikerének a kulcsa kettejük jó
együttmûködése lehet. 

A nap álhíre. Victor Ponta (de la PSD)
bevallotta, hogy eredetileg tulajdonkép-
pen õ akart volna a közszolgálati rádió
elnök-vezérigazgatója lenni, de idõköz-
ben a hatodik sorból elõléptették pártel-
nökké, és be kellett érnie ezzel a kisebb
befolyású szereppel.



Busás bevétel?

Tizenhárom és tizenöt mil-
lió lej közötti bevételre szá-
mít az állampapírok belsõ
piacokon való értékesítésé-
bõl a román pénzügyminisz-
térium a harmadik negyed-
évben – írta a tárca közlemé-
nyére hivatkozva a Ziarul
Financiar. A most zárult (áp-
rilis–júniusi) periódusban a
tárca reményeit meghiúsítot-
ta a piac: ekkor ugyanis csu-
pán nyolcmillió lejt sikerült
ezen az úton megszereznie –
mintegy kétharmadát annak
a 11–13 millió lejnek, melyre
számított.

Uniós bajnok

Az elbocsátott dolgozók szá-
mát tekintve az Európai
Unió elsõ öt cége között sze-
repel a CFR Marfa és a
Bechtel Románia az év elsõ
három hónapjának statiszti-
kája alapján – írta az
incont.ro az Eurofound fel-
mérésére hivatkozva. A két
cég összesen 8600 dolgozó-
jától vált meg az említett
idõszakban. Paradox módon
Románia második helyen áll
az elbocsátások, harmadik
helyen pedig az alkalmazá-
sok viszonylatában uniós vi-
szonylatban.

Segély a bankoknak

Közel 132 milliárd eurós fi-
nanszírozási alapot hozott
létre az Európai Központi
Bank az eurózóna pénzinté-
zeteinek megsegítésére, an-
nak érdekében, hogy idõben
törleszthessék határidõs
kölcsöneiket. A rekordnagy-
ságú összegbõl egyszázalé-
kos kamat mellett három hó-
napos hitelt nyújtanának –
írta az Agerpres. Eddig 171
bank jelezte érdeklõdését.

Kovács Zsolt, Totka László

Országszerte 14–18 ezer
magánházat szerelnek

fel vagy alakítanak át alter-
natív fûtési rendszerekkel a
ma induló Zöld ház program
révén – mellyel a lakások
napelemekkel, hõszivattyús
rendszerrel vagy fûrészkor-
pát, pellettet használó kazá-
nokkal való ellátását támo-
gatja a Környezetvédelmi
Minisztérium. A projektre
összesen száztíz millió lejes
keretet különítettek el, mely
a lakosság arányában oszlik
el a megyék között. A leg-
több pénzt, 9,7 millió lejt Bu-
karest kapja, míg a legszeré-
nyebb, 1,1 millió lejes keret
Kovászna megyének jut –
mondta el Nagy József, az
Országos Környezetvédelmi
Ügynökség elnöke.

„Langyos” fogadtatás

Háromszéken nagy érdek-
lõdés övezi a Zöld házat, és
bár keveselik a megyének ki-
osztott összeget, bíznak ab-
ban, hogy ezt késõbb kiegé-
szítik – tudtuk meg Geczõ
Boda Rezsõtõl, a sepsiszent-
györgyi Gebore szakcég tu-
lajdonosától. Az alternatív
fûtésrendszereket forgalma-
zó vállalkozás vezetõje el-
mondta: igyekeztek alacsony
költségû, úgynevezett „low
cost” ajánlatokat készíteni a
lakosság vásárlóerejét figye-
lembe véve, ám ha valaki ko-
molyabb rendszert szeretne,
még legalább annyi pénzt
kell hozzátennie, mint a tá-
mogatás összege. Az ország
más részein tevékenykedõ
szakvállalkozások azonban
nem ilyen optimisták, annak
ellenére, hogy az intézkedés
célja egyben fellendíteni az

ágazat forgalmát. „Az állam
igen kevés támogatást ad, a
megszorítások miatt a lakos-
ságnak most különösen ke-
vés pénze jut erre. Talán jö-
võre javul a helyzet, ám je-
lenleg a válság miatt egyálta-
lán nem számítunk a kereslet
növekedésére” – vélekedett
egy nagyváradi üzletember,
aki szerint a program tavalyi

befagyasztása is megingatta a
Zöld házba vetett bizalmat.
„Egyszerûen nincs értelme
foglalkozni vele, mivel nincs
érdeklõdés az ilyen típusú kí-
nálatra” – summázta az
ÚMSZ-nek egy napkollektor-
ok felszerelésével foglalkozó
székelyföldi vállalkozó. 

Megtérülõ kiadások

Mint megtudtuk, már
1200 euróért megvásárolha-
tó egy egyszerû napkollekto-
ros rendszer, amely két sze-
mélynek elegendõ meleg vi-

zet gerjeszt, ehhez mintegy
200–400 eurónyi szerelési
költség járul. Egy átlagos
méretû ház optimális nap-
elemes rendszere azonban
már 2800–3500 euró között
váltakozik – melyért viszont
kárpótol az, hogy egész év-
ben biztosított a melegvízel-
látás, emellett pedig fedezve
van a fûtésköltség 15–20 szá-

zaléka is. Ajánlott a
2000–2500 euróért kapható
levegõ–víz típusú hõszivaty-
tyús rendszer is, amely
könnyûszerrel csatlakoztat-
ható a már meglévõre. A pá-
lyázat leadása elõtt az érdek-
lõdõknek mindenképpen
ajánlott egy tanácsadót fel-
keresni – intenek a szakem-
berek – annál is inkább, mi-
vel a típusnyomtatványnak
tartalmaznia kell a telepíten-
dõ rendszer pontos, szaksze-
rû leírását és tartozékait is.

„Európában már számos
országban létezik olyan fi-

nanszírozási rendszer, amel-
lyel a háztartásokat segítik,
hogy a megújuló energiafor-
rásokhoz hozzáférjenek, sõt
van egy sokkal fejlettebb vál-
tozata is, melyben a megter-
melt többletáramot az orszá-
gos energiaszolgáltatók meg-
veszik” – mesélte az ötlet
születésének körülményeit
Korodi Attila volt környezet-

védelmi miniszter, aki tárca-
vezetõként 2009 elején hir-
dette meg az intézkedést. A
Zöld házat a nagy lelkesedés
ellenére a küszöbön álló kor-
mányváltás hiúsította meg.
„A kormányra kerülõ szoci-
áldemokrata párt, miután
eleinte teljesen elvetette az
ötletet, egy olyan megoldás-
sal rukkolt elõ, mely csak
tömbházaknak szólt, közbe-
szerzésre alapozott, így je-
lentõsen leszûkítette a hoz-
záférési lehetõségeket. Tehát
háttérbe került a családokat
segíteni akaró, eredeti szán-

dék” – magyarázta Korodi a
tavalyi kudarc okát, aki re-
méli, hogy a felélesztett
programból sikerül jobban
kiiktatni a bürokratikus ele-
meket.

„Zöld” papírmunka

Mint ismeretes, hatezer le-
jes támogatásban részesül-
hetnek azok a magánszemé-
lyek, akik pellettel mûködõ
kazánok, illetve napkollek-
torok felszerelése mellett
döntenek, a hõszivattyús
rendszerek telepítésébõl pe-
dig nyolcezer lejt vállal át az
állam. „Ez a támogatás egy
normális méretû lakóház
esetében a rendszer értéké-
nek mintegy felét jelenti” –
mondta el korábban Nagy
József. Az érdekeltek mától
jelentkezhetnek a megyei
környezetvédelmi hivatalok-
nál, a minisztérium interne-
toldaláról letölthetõ típuskér-
vénnyel, illetve nyilatkozat-
tal. Csatolni kell a személy-
azonossági igazolvány má-
solatát, a ház telekkönyvi ki-
vonatát, egy tanúsítványt,
hogy a tulajdonosnak nincs
adóssága a helyi tanács fele,
egy bankszámlát igazoló bi-
zonylatot, illetve egy felcí-
mezett válaszlevelet. Egy pá-
lyázat elbírálása két hónapig
is eltarthat, a kifizetésre pe-
dig elõreláthatólag év végéig
kell várni – mondta el érdek-
lõdésünkre Lõrincz Csilla, a
Környezetvédelmi Alap
Ügyvezetõségének igazgató-
ja, aki eddigi tapasztalatai
szerint leginkább a tulajdon-
jogot igazoló iratok körül
számít fennakadásokra. Bár
pillanatnyilag nem tudják
megjósolni a pályázók szá-
mát, nagy érdeklõdésre szá-
mítanak. 
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Pirosban a Zöld ház

ÚMSZ

Míg mától emelkednek
az árak a hozzáadottér-

ték-adó (TVA/áfa) ötszá-
zalékos növelésének „kö-
szönhetõen”, az Adótör-
vénykönyv tehermentesítõ
módosításai körvonalazód-
nak. A képviselõház költ-
ségvetési bizottságának
tegnapi döntése értelmében
öt százalékra csökkentenék
az élelmiszerekre, gaboná-
ra és lakásépítésre kivetett
áfát, ugyanakkor eltöröl-
nék a kisvállalkozásokat
sújtó minimáladót. Az el-
lenzéki politikusok által be-
nyújtott módosítási javasla-
tokat elfogadta a testület,
így a határozatra már csak
a képviselõháznak kell ál-
dását adnia, melyre elõre-
láthatólag az õszi ülésszak
kezdetén kerül sor. A TVA-
csökkentés a kenyér- és
pékárukra, friss hústermé-
kekre, tejre, növényi olajra
és cukorra vonatkozna, az
építkezések területén pedig
kiterjedne a beépítendõ tel-
kekre is.

A Román Nemzeti Bank
(BNR) ugyanakkor óvatos
monetáris politikával igyek-

szik elejét venni az infláció-
nak, melyet a kormány áfa-
emelési szándéka idézhet
elõ: tegnapi igazgatótanácsi
ülésén a várakozásoknak
megfelelõen az irányadó ka-
mat 6,25 százalékos szintjé-
nek megõrzése mellett dön-
tött. A pénzintézet ugyanak-
kor közleményben tudatta,
hogy minden lehetséges esz-
közt megragad annak érde-
kében, hogy az árak és a
pénzügyi helyzet stabilitását
megõrizze. 

A Hotnews.ro-nak nyilat-
kozó jegybanki források
nem tartják kizártnak, hogy
az intézménynek hamaro-
san módosítania kell infláci-
ós célján. 

„Miután nagy erõfeszítés-
sel kilenc százalékról 4,4-re
faragtuk le az inflációs rátát,
megtörténhet, hogy most
vissza kell térnünk ehhez a
2005-ös szinthez” – ecsetel-
te a szakértõ a helyzet sú-
lyosságát. A kormány meg-
szorítási politikájának kü-
lönben a lej is áldozatul
esett, újabb történelmi re-
kordot döntve szerdán: a
jegybank hivatalos árfolya-
ma szerint 4,35 lejt fizettek
egy euróért. 

Törlik a minimáladót

Röviden

Fleischer Hilda

A bürokrácia sziklaszi-
lárd falaiba, korrupcióba,

átláthatatlan, és instabil üzle-
ti környezetbe, és sok esetben
a rövid- és hosszú távú straté-
gia hiányába ütköznek a Ro-
mániába érkezõ külföldi be-
fektetõk – hangsúlyozták teg-
nap Bukarestben az Ameri-
kai Kereskedelmi Kamara
(AmCham) vezetõi, akik sze-
rint a romániai gazdaság

élénkítéséhez átfogóbb politi-
kai akaratra, illetve gondol-
kodásmód-váltásra is szük-
ség van. 

„A külföldi cégeknek úgy
kellene erre az országra te-
kinteniük, mint egy verseny-
képes gyártói bázisra, és egy
európai növekedési stratégiai
központra, nem pedig egy ol-
csó munkaerõ-szolgáltatóra,
fõleg a jól képzett szakembe-
rek nagy számát tekintve” –
fogalmazott Sorin Mîndru-

þescu. Az AmCham románi-
ai elnöke elmondta, a Kama-
ra az utóbbi idõszakban a
gazdasági döntések késlelte-
tését vette észre, amely nagy-
ban befolyásolja az aktuális
és a potenciális befektetõk bi-
zalmát. „A vállalkozók pró-
báljanak jobb elõreláthatósá-
got, illetve az elsõdleges köte-
lezettségvállalások betartása
által nagyobb stabilitást biz-
tosítani a befektetõknek” –
hangsúlyozta az igazgató.

Az eseményen jelen levõ
amerikai nagykövet, Mark
Gittenstein arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a kormánynak
jelen pillanatban a magán-
szektor kiszélesítésére, illetve
a fiatal szakemberek itthon-
tartására kellene nagyobb fi-
gyelmet fordítania. „Amióta
Romániába kerültem, na-
gyon sokat foglalkozom
18–20 év közötti fiatalokkal.
Akárhányszor felteszem
ezeknek a diákoknak a kér-
dést, hogy hol látják magu-
kat öt év múlva, egy harminc
fõs csoportból szinte senki
sem akar az ország határain
belül maradni. Ez pedig
ijesztõ arány” – mondta
Gittenstein, hozzátéve, majd-
nem naponta találkozik
olyan amerikai befektetõk-
kel, akik egyszerûen elvesz-
nek a romániai papírmunka,
bürokrácia labirintusaiban. 

A tizenhét évvel ezelõtt ala-
pított romániai AmCham
összesen 300 amerikai, nem-
zetközi, illetve helyi céget fog-
lal magába, amelyek beruhá-
zásai az országban a tízmilli-
árd dollárt is elérik, 150 ezer
munkahelyet biztosítva. 

Bürokrácián bukhat az üzlet

Napenergiára ború? A Zöld házhoz fûzött várakozásokat felülírhatja a takarékosság

Az amerikai befektetõk úgy vélték, hogy szükséges a romániai TVA-emelés újratárgyalása A szerzõ felvétele



Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Nem enyhül az ár az
ország északi részében és

Székelyföldön sem: tegnapra
virradóra több tonnás beton-
elemeket ragadott magával a
víz a háromszéki Bölönben.
György Ervin Kovászna me-
gyei prefektus lapunknak ar-
ról számolt be, hogy az ára-
dás elsodort egy betonhidat a
térségben, egy körülbelül 70
méteres szakaszon pedig be-
szakította az úttestet.
Kovászna megyében ma dél-
utánig narancssárga vészjel-
zés van érvényben az Olt fo-
lyón, míg vörös riadó érvé-
nyes a Feketeügy rétyi szaka-
szára – itt ömlik a folyó az
Oltba. A prefektus szerint az
Olt menti gátak kellõképpen
meg vannak erõsítve, de félõ,
hogy a megduzzadt folyó

nem tudja befogadni a kisebb
patakokat, a pangó víz visz-
szafolyik és elárasztja a kör-
nyezõ falvakat. Háromszé-
ken továbbra is veszélyben
van Alsórákos, Köpec,
Komolló, Bölön és Barót. 

Disznók a házban

Udvarhelyszéken mezõ-
gazdasági területeket, utakat
árasztott el a víz, százötven
ingatlan sérült meg súlyosan.
Lezárták a 13 C jelzésû or-
szágos jelentõségû út, térsé-
gen átvezetõ szakaszát is. Két
ház lakhatatlanná vált: az itt
élõket rokonoknál szállásol-
ták el. A helyiek szerint a
mostani katasztrófa nagyobb
annál, mint amit a hetvenes
években megéltek: három
ember életét a székelyud-
varhelyi tûzoltók mentették

meg. A helyiek nem csak sa-
ját testi épségük és házaik mi-
att aggódnak: az udvar-
helyszéki gazdák termõföld-
jeiket, állataikat féltik: volt,
aki otthonának felsõ szintjére
menekítette a majorságot, a
háztáji jószágokat. Bokor Bé-
la alsóboldogfalvi lakos el-
mondta: az állatokat sikerült
megmenteni, a földszinten
azonban odavesztek az ingó-
ságok. 

Vízhiányos áradás

A bajba jutott Hargita me-
gyeiek a Maros Megyei Víz-
ügyi Szolgálattól kértek se-
gítséget: kölcsönszivattyúk-
kal próbálják tehermentesí-
teni az elárasztott ingatlano-
kat és területeket. Az árvíz
sújtotta falvakban nem csak
a hivatalos szervek, a helyi

lakosok dolgoznak megfe-
szített ütemben, de önkénte-
sek is segítik a bajba jutotta-
kat. A legnagyobb gondot a
krónikus ivóvízhiány jelen-
ti: a fertõzött, elárasztott ku-
takból ugyanis nem lehet in-
ni. A vízhiányt a megyei ta-
nács igyekszik pótolni, La-
dányi László Zsolt prefektus
pedig az ÚMSZ hasábjain fi-
gyelmezteti bajba jutott ol-
vasóinkat: kérésre helyszín-
re mennek a tiszta vizet
szállító lajtos kocsik. A teg-
napi kormányülésen Vasile
Blaga belügyminiszter meg-
erõsítette az idei katasztrófa
alapból élelmiszert, takarót
és ivóvizet biztosítanak a
bajbajutottaknak, az újjáépí-
téshez pedig az Európa Ta-
nács Szolidaritási Alapjától
kérnek 75 millió eurós
gyorssegélyt. 
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Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

„Az embernek az az ér-
zése, hogy valami ter-

mészeti katasztrófa vagy
háború fenyeget, miközben
engedi magát sodortatni a
hipermarketekben vásárlók
tömegével. Hirtelen nem is
értettem, miért áll ennyi
ember a kasszáknál” – szá-
molt be tapasztalatairól a
marosvásárhelyi F. Ágnes,
aki a hozzáadottérték-adó
(TVA/áfa) mától életbe lé-
põ emelése elõtti vásárlási
lázzal szembesült a helyi
Real hipermarketben. Az
alapélelmiszerek polcai
szinte üresek, az emberek
hatalmas tételekben vásá-
rolják az olajat, lisztet, cuk-
rot – magyarázta a háziasz-
szony, akit váratlanul ért az
üzletben kígyózó sor. 

„Ünnepi” 
kétségbeesés

A polcok feltöltésével
megbízott rakodómunkás
elmondása szerint naponta

többször is feltöltik a kész-
letet, folyamatosan résen
vannak, akkor az árnöveke-
déstõl tartók érdeklõdése.
„Fura mód egészen ünnepi
a forgalom, csak kiemelt
napokon szoktak ennyien
lenni, mint ahányan az
utóbbi napokban dugig töl-
tötték a kosarukat”– fogal-
mazott a zsúfolt mûszakban
teljesítõ alkalmazott. A ko-
lozsvári Mãrãºti negyedi
Kaufland menedzserétõl
megtudtuk: rendkívüli
program szerint, teljes lét-
számban dolgoznak az al-
kalmazottak, hogy ki tudják
elégíteni a keresletet.  „Vár-
ható volt, hogy az áfa növe-
lésének hírére megnõ a vá-
sárlók száma is, erre külön
készültünk. A liszt, az olaj,
a húsfélék, a konzervek, a
gyümölcsök a legkelendõb-
bek az utóbbi napokban,
ezekbõl többet is rendeltünk
a szokásosnál. Az elektro-
mos cikkek iránt is megnõtt
az érdeklõdés, úgy tûnik,
aki mostanában beszerzé-
sen gondolkodott, az nem

haboz tovább” – mondta el
lapunknak  Cosmin Oltean.  

„Most még négy lejért tu-
dok olajat, 2,5-3 lejért lisz-
tet vásárolni, bespájzolok.
Fogalmam sincs, mi lesz,
ha megugranak az árak, nõ
a közüzemi számla. Egy-
szer csak kiürül az a kamra,
akármennyire is igyek-
szünk teletömni most” –
mondta el lapunknak egy
nyugdíjas vásárló, aki be-
vallotta, megtakarított pén-
zét most mind élelmiszerre
költi. A fiatalabbakon is ki-
tört a vásárlási láz. „Nem
éppen létszükséglet a divat-
áru, de most azért is kapva
kapnak az emberek, a szép-
ségápolási szerekbõl is be-
vásárolnak, azt hiszem, ez
már nem is takarékossági
kérdés, benne van a levegõ-
ben a kényszeres pénzköl-
tés” – számolt be tapaszta-
latairól a kolozsvári Iulius
Mall eladója, aki szerint
nem túlzás azt állítani, a
húszas-harmincas generá-
ció úgy viszi a piperecikket,
mint a cukrot. 

Ostrom szünet nélkül

Háromszéken állandósult
a vásárlói roham, tegnap,
hétköznap délelõtt is annyi-
an vásároltak, mint máskor
egy zsúfoltabb hétvégi dél-
utánon. Az egyik sepsiszent-
györgyi raktáráruház üzlet-
vezetõje szerint az érdeklõ-
dés nem lanyhul, a  délutáni
órákban csak nõ a tömeg.
„Alkalmazottainkat felké-
szítettük arra, hogy húzós
napjuk lesz, hiszen a vásár-
lók rohama és a zárás után
sem megyünk haza. Éjszaka
újra kell áraznunk az egész
készletet, és az új áfás árak-
kal kell felcímkéznünk a ter-
mékeket” – mondta el N.
Corina. Hozzátette: a követ-
kezõ idõszakban a vásárlá-
sok 10 százalékos visszaesé-
sére számítanak. Az 56 éves
B. Ilona férjével türelmesen
állt a hosszan kígyózó sor-
ban az egyik üzletben, ér-
deklõdésünkre elmondta:
körbejárták az összes na-
gyobb boltot, feltérképezték
az árakat, és az elõzetes ma-

gánfelmérés alapján próbál-
nak nagyobb tételben vásá-
rolni étolajat, cukrot és más
tartós élelmiszert. „Ráérünk
sorban állni, hiszen mind-
ketten betegnyugdíjasok va-
gyunk, és megijedtünk az ár-
emelésektõl, mert így is na-
gyon kevés pénzbõl kell
megéljünk” – mondta az
asszony. 

Kijátsszák 
az áremelést 

A sepsiszentgyörgyi épít-
kezési lerakatokban is nagy
volt az érdeklõdés, de fõként
a telefonok „égtek”. Az üz-
letvezetõket gi ügyfeleik hív-
ták, és nagyobb tételekre
kértek számlát június utolsó
napjára. „Igyekeztünk min-
denkit megnyugtatni, hogy
nem kell sietni a vásárlással,
hiszen meglévõ készleteink
erejéig régi áron árusítunk
mindent” – mondta R. Ist-
ván. Hozzátette: úgy döntöt-
tek, hogy a raktáron lévõ ter-
mékeik árát nem változtat-
ják. Ezt úgy oldották meg,

hogy öt százalékkal csök-
kentették az árrést, és
ugyanannyival megnövelték
az áfa értékét. Így nem kel-
lett a készletet újra leltározni
és átárazni, a tulajdonosok
lemondtak a nyereségük egy
részérõl. 

A hozzáadottérték-adó
módosításával járó ügyme-
nettõl a pénzügyminiszter
nem, a kereskedõk viszont
annál inkább tartanak.
Sebastian Vlãdescu a hét ele-
jén még úgy nyilatkozott
„nem érti”, miért okoz gon-
dot az áfa 19 százalékról 24
százalékra történõ emelése
az üzlettulajdonosoknak.
Delia Nica, az Országos
Élelmiszerláncok Szövetsé-
gének elnöke viszont közle-
ményben kérte a vásárlók
megértését arra hivatkozva,
hogy egyetlen éjszaka alatt
kell kicserélni az összes ter-
méken az árcímkét. Volt,
ahol tegnap korábban zártak
a boltok a zökkenõmentes
ügyintézés érdekében, volt,
ahol éjszakai mûszakban ol-
dották meg az átárazást. 

Röviden

Mussolini az érettségin

Tegnap zajlott az idei érett-
ségi harmadik írásbeli vizs-
gája. A megmérettetésre je-
lentkezõ több mint kétszáz-
ezer maturandus a szakirá-
nyú képzésnek megfelelõ
tantárgyból (a reál tagoza-
ton matematikából, a hu-
mán szakosok történelem-
bõl) érettségiztek. Az ered-
ményeket július 4-én füg-
gesztik ki. Történelembõl a
tételek között Mussolini,
Nagy-Románia kialakulása
és a román államok közép-
kori diplomáciai kapcsola-
tai is szerepeltek. 

Nõnek a gyógyszerárak

Július 1-tõl jelentõs mérték-
ben nõnek a gyógyszer-
árak, ártámogatás ugyanis
csak a legolcsóbb ható-
anyagú készítmények után
jár. Azok a betegek, akik
ragaszkodnak az eddig be-
vált, de költségesebb keze-
léshez, saját forrásból kell
finanszírozzák a különbö-
zetet a továbbiakban: akár
hetvenszázalékos áremelke-
déssel is számolni kell.
Csütörtöktõl csak az úgy-
nevezett generikus gyógy-
szerek szerepelnek az ártá-
mogatott listán. Nem jár
támogatás az eredeti
szerekre, ezeknek a ható-
anyaga ugyanis új fejlesztés
eredménye, amelyet szaba-
dalom véd. Ha a szabada-
lom lejár, a gyártó köteles
nyilvánosságra hozni a mo-
lekulára vonatkozó infor-
mációkat, így a készítmény
utángyártható, vagyis gene-
rikus gyógyszer lesz. Ezek
a készítmények azok, ame-
lyeket itthon költségtámo-
gatással megvásárolhatunk.

Ma robban az áfabomba
A lakosság megrohamozta az üzleteket a július elsejétõl várható áremelkedés elõtt

ÚMSZ

Kegyeletteljes körülmé-
nyek között tegnap Ma-

rosvásárhelyen eltemették a
hétvégi, medgyesi tragédia
áldozatait. Amint arról la-
punkban beszámoltunk,
szombatról vasárnapra virra-
dó éjjel egy medgyesi lelkész
megölte két kisfiát, majd ön-
gyilkosságot követett el. A
pszichiátriai kezelés alatt ál-
ló elkövetõt valószínûleg
megviselték a családját sújtó
egészségügyi és anyagi prob-
lémák, felesége hosszú ideje
súlyos betegségben szenve-
dett – feltételezések szerint
ez áll a tragédia hátterében.
A tegnapi temetésen megje-
lentek a család barátai és az
unitárius egyház több képvi-
selõje. Az elhunytakat Nagy
László lelkész búcsúztatta.
A példátlan tragédia okozta
gyászban osztozott az ország
különbözõ szegleteibõl hely-
színre érkezõ 60-70 unitárius
lelkész, az érintett család ba-
rátai, ismerõsei. A három
koporsót a közeli és távoli
rokonok kísérték utolsó út-
jukra, az elhunytakat közös
sírba temették. A megemlé-
kezésen résztvevõk úgy vél-
ték: fontos az empátiával tel-
jes megemlékezés.  Az unitá-
rius közösséget megrendítet-
ték a történtek. „Kevesen va-
gyunk unitáriusok és próbá-
lunk figyelni egymásra, nem
hagyjuk magára bajbajutott
társainkat” – nyilatkozta la-
punknak Nagy László.
Medgyesen vasárnap tanács-
koznak a helyi gyülekezet
elõljárói arról, hogyan szer-
vezhetõ a továbbiakban a he-
lyi közösségi élet. 

Eltemették 
a medgyesi 
áldozatokat

Még mindig az árvíz az úr

Vízben úszik a Hargita megyei Alsóboldogfalva: Udvarhelyszéken három ember életét a tûzoltók mentették meg Fotó: ifj. Haáz Sándor
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Tûzrõl pattant kiállítás

Tûzzománc kiállítás nyílik ma 18.00
órakor a székelyudvarhelyi Mûvelõdési
Házban. A  tárlat a Kecskeméti Nemzet-
közi Zománcmûvészeti Alkotómûhely
gyûjteményének darabjait mutatja be, a
megnyitóbeszédet Elekes Gyula, az ud-
varhelyi intézet igazgatója mondja. A
Kecskeméti Nemzetközi Zománcmûvé-
szeti Alkotómûhely célja a zománcmû-
vészeti hagyományok megõrzése, ápolá-
sa, új anyagok és eljárások kutatása, fo-
lyamatos kísérletezés a zománc-, képzõ-
és iparmûvészet lehetõségeivel – mondta
el elöljáróban Elekes. Õ is ismert tûzzo-
máncmûvész, munkáiból a napokban
nyílt kiállítás a moszkvai Magyar Kultu-
rális, Tudományos és Tájékoztatási Köz-
pontban. 

Nyáresti orgonaszó hívogat

Ma este 19 órakor, a Bolyai téri unitári-
us templomban a Szeidl Ferenc készítet-
te orgonája megszólaltatásával kezdõdik
a nyári orgonaestek koncertsorozat Ma-
rosvásárhelyen. Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan, a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia orgonamûvésznõje, Molnár
Tünde két hónapig hangversenyekkel
szórakoztatja közönségét, olvashatjuk a
szekelyhon.ro-n. A mûvésznõ sorra veszi a
Szent Antal Minorita templom orgoná-
ját, a Kultúrpalota nagytermében lévõt,
amely Rieger Ottó munkáját dicséri. A
Szabadi úti és Gecse utcai református
templomok orgonáin is koncertezik,
majd a Vártemplom, a Keresztelõ Szent
János Plébániatemplom hangszere kö-
vetkezik. A koncertsorozat az Ady lakó-
negyedi Szent Imre Ferences Templom-
ban ér véget augusztus 22-én. 

Tranzit napok Kolozsváron

Bob Cohen és a Di Naye Kapelye ma es-
te 19 órától klezmer zenét játszik Ko-
lozsváron, a Tranzit Ház Nagytermében,
a koncertet táncház követi. A július har-
madikáig tartó rendezvény programjá-
ban helyet kaptak a DIALËKTUS Euró-
pai Dokumentum- és Antropológiai
Filmfesztivál díjnyertes filmjei, valamint
a helyi vetítés során közönségdíjat nyert
alkotások is. Szombaton állófogadás ke-
retében vetítik le a Malom utcai Tranzit
Ház több mint 10 éves fennállását bemu-
tató filmjét. 

Alapfalakra bukkantak Somlyón 

Rendezik a csíksomlyói kegytemplom és
ferences kolostor környékét, macskakõ-
vel rakják ki a kolostor elõtti tér egy ré-
szét. A korábbi betonjárda felszedésekor
régi épületek alapfalai bukkantak elõ, ír-
ja a szekelyhon.ro. „Amit biztosan tudunk
azonosítani, az a kolostortól nyugatra
induló cinteremfalnak az alapozása tám-
pillérekkel megerõsítve – magyarázta
Darvas Lóránt, a Csíki Székely Múzeum
régésze. – Ugyanennek egy másik részle-
tét találtuk meg 2007-ben az út alatt. A
többi épületrõl sajnos nem tudjuk, hogy
mik lehetnek.” Az alapfalak egy része
valószínûleg a kolostorra merõleges, 18.
században újjáépített nyomdához tarto-
zott, vélekedik a régész, de ugyanakkor
egy észak-dél irányú tengellyel rendelke-
zõ épületnek az alapfalai is jól kivehe-
tõk, de ennek rendeltetésérõl nincs adat.

Nyári nyelvtáborok Hadadon

Szokásához híven, a Szatmári Magyar
Diákszövetség ezen a nyáron is szervez
nyelvtáborokat a hadadi Dégenfeld-
kastélyban. Az augusztus 15-re meghir-
detett rendezvény egyik érdekessége az,
hogy párhuzamosan lesz gyermek anya-
nyelvi és gyermek angolnyelv tábor is,
amely alkalmat ad bizonyos összehason-
lításokra, s a nyelvtanulási módszerek
eredményességének összevetésére. 

Röviden

Antal Erika

Nagy Attila, a Helikon – Ke-
mény János Alapítvány új el-

nöke lapunknak elmondta, ne-
gyedévente szeretnének egy-egy
rendezvényt tartani, azon kívül
pedig folytatják a volt elnök, a
tavaly elhunyt Adamovits Sán-
dor kezdeményezését, a helikoni
írók leszármazottainak találko-
zóját. A marosvécsi találkozót
szeretnék kibõvíteni, hogy egy-
fajta ernyõjévé váljon a romániai
magyar irodalomnak, ahol pró-
zaírók és költõk, a magyarok
mellett románok, szászok is jól
érezhessék magukat.

A keddi meghívottjuk Borcsa
János kézdivásárhelyi irodalom-
történész kapcsán Nagy Attila el-
mondta, hogy „kevésbé ismert tá-
jainkon, mert nem jellemzõ rá a
törtetés, de igen értékes tevékeny-
séget folytat, kiadót mûködtet,
ahonnan színvonalas könyvek ke-
rülnek az olvasók asztalára”. A
meghívott 1953-ban született,
Kolozsváron szerzett bölcsész ok-
levelet, majd visszatért szülõváro-
sába, ahol az Ambrózia kiadót

mûködteti. Molter Károlyról szó-
ló elõadásában Borcsa kifejtette,
hogy fontos az új generációval is
megismertetni ezt az írói életmû-
vet, amely az idõ múlásával sem
veszít értékébõl. 

Mint lapunk megtudta, az
alapítvány következõ rendezvé-
nyét augusztus 28-án tartják
Marosvécsen, Kuncz Aladár
születésének 125. évfordulója
jegyében. A helikoni írók le-

származottai mellett költõket,
írókat, irodalomszervezõket,
lapszerkesztõket is meghívott az
elnök. A program szerint
Pomogáts Béla tart elõadást
Kuncz Aladárról, majd levetítik
a Szakály István rendezte Kard
helyett bilincseket kapott címû,
Kuncz Aladárról szóló doku-
mentumfilmet. 

A további programokról Nagy
Attila elmondta: terveznek egy
Bánffy Miklós estet, majd de-
cemberben egy Karácsony Benõ
emlékrendezvényt is. 

Baloga-Tamás Erika

Három idõszakos tárlat és két
állandó kiállítás ingyenes láto-

gatása szerepel a székelyudvarhe-
lyi Haáz Rezsõ Múzeum kísérleti
jellegû kínálatában. 

„Az esemény apropójául az
egyébként július végéig látogat-
ható, Mária-tisztelet Erdélyben cí-
mû egyházmûvészeti kiállítás te-
matikája szolgál, ezért Sarlós
Boldogasszony napjára, július 2-
ra idõzítettük a bérmentes tárlat-
látogatást” – magyarázta lapunk-
nak Miklós Zoltán muzeológus.
Az igen értékes mûtárgyakat fel-
vonultató kiállítás, a Mária-tisz-
telet tárgyi emlékeire fókuszál.
Így a Haáz Rezsõ Múzeumban
az elmúlt hat és fél évszázad so-

rán Erdélyben fennmaradt Má-
ria-szobrok és Mária-képek látha-
tók idõrendbe sorolva és témák
szerint csoportosítva. Miklós
Zoltán arról is tájékoztatott, hogy
a meghívó a múzeum összes ál-
landó és idõszakos rendezvényé-
re érvényes, így az említett egy-
házmûvészeti kiállítás mellett
megtekinthetõ a Bronzkori népek és
vizigótok Székelyudvarhely határá-
ban címû reprezentatív régészeti
bemutató és a Vásári portékák cí-
mû idõszakos néprajzi tárlat is,
ez utóbbi harminckilenc korondi
fazekasmester munkáit mutatja
be, és érdekessége, hogy lejártá-
val, július 18-a után megvásárol-
hatók az ott kiállított tárgyak.
Ezeken kívül a múzeum két ál-
landó tárlatára is meghívnak: a

Székelyudvarhely mûvelõdéstörténe-
te, és a Székelyföld virágai címû ki-
állításokra.

„Ezt egy plusz motivációnak
szánjuk a potenciális látogatók-
nak, ugyanakkor arra számítunk,
hogy az olyanoknak is csábító le-
het ez a nyílt nap, akik eddig nem
igazán érdeklõdtek a múzeum és
az itt történtek iránt.  Bár egy-egy
jelentõsebb, érdekesebb tárlatun-
kat több ezren is megtekintik, így
próbálunk még nagyobb népsze-
rûséget elérni. Legyen ez egyfajta
figyelemfelkeltés is egyben, hogy
itt egy látogatóbarát múzeum
várja a betoppanót. Amennyiben
eredményes lesz az úgynevezett
akciónk, akkor mindenképp lesz-
nek még hasonló napok”– ösz-
szegzett a muzeológus. ▼
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Románia leghíresebb temetõ-
je, a bukaresti Bellu temetõ is

felkerült arra az európai kulturá-
lis–turisztikai térképre, amelyen
eddig fõképp spanyolországi, len-
gyel, cseh, és svéd látványosságok
szerepeltek. A javaslat a bukaresti
temetõgondnokságtól származik,
amely június óta teljes jogú tagja
az Európa Jelentõs Temetõinek
Egyesülete (ASCE) nevû szerve-
zetnek. „A javaslatot az ASCE
szinte azonnal elfogadta, mert
mint válaszukban is írták, ezáltal
is szeretnék felhívni az európai ál-
lampolgárok figyelmét a különbö-
zõ országok kulturális, és törté-
nelmi hagyatékaira, értékeire, s
ilyen tekintetben a temetõk ki-
emelkedõ szerepet töltenek be” –
nyilatkozta a Mediafax hírügynök-
ségnek a fõvárosi polgármesteri
hivatal képviselõje. A Bellu teme-
tõt országszerte valóságos mûvé-
szeti múzeumként tartják szá-
mon, hisz területén számos híres
román és külföldi szobrászmû-
vész, mérnök munkáját lehet
megcsodálni. „Mindemellett Ro-
mánia egyik legnagyobb temetõ-
jében –  ahol olyan híres történel-
mi, valamint irodalmi szereplõk
nyugszanak, mint George
Bacovia, Nichita Stãnescu költõk,
Ion Luca Caragiale, Méliusz Jó-
zsef, Marin Preda írók, Toma
Caragiu színész, Ion Micu mû-
építész, vagy Lia Manoliu olimpi-
ai atléta bajnok – számos kápol-
na, mauzóleum is van” – nyilat-
kozták a gondnokság tagjai. 

Megújul a Helikon – 
Kemény János Alapítvány

Térképen a BelluIngyen tárlatok Udvarhelyen

Nagy Attila és Borcsa János a Helikon – Kemény János Alapítvány idei második rendezvényén A szerzõ felvétele

Új elnökkel, új mûsorpolitikával megújulásra törekszik a marosvá-

sárhelyi Helikon – Kemény János Alapítvány, amely kedden este

tartotta az idei második rendezvényét. Borcsa János kézdivásárhe-

lyi irodalomtörténész Molter Károlyról tartott elõadást, elemezve

egyik legjelentõsebb regényét, a Tibold Mártont.

Az egyházmûvészeti kiállítás mellett lesz régészeti bemutató és néprajzi tárlat is a múzeumban A szerzõ felvétele



ÚMSZMÉDIA2010. július 1., csütörtök   www.maszol.ro 9

Postafiók

Farkas István

Alig száradt meg a pecsét az
RMDSZ által javasolt Deme-

ter András István rádióelnöki ki-
nevezésén, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) máris óvást nyújt be
a döntés ellen a legfelsõbb bírósá-
gon. Az ellenzéki alakulat mel-
lett a szakmai szervezetek és
szakszervezetek is kifogásolják
az igazgatótanácsok keddi, poli-
tikai alapokon történt megvá-
lasztását.

PSD: törvénytelenség történt 

„Zavaró, hogy a hatalom kép-
viselõi önkényesen döntöttek a
közszolgálati médiaintézmények
vezetõségérõl” – nyilatkozta a
NewsIn hírügynökségnek Aura
Vasile, a PSD alelnöke. A képvi-
selõ szerint pártja azért óvja meg
az új rádióelnök kinevezését,
mert az RMDSZ jelöltjének, De-
meter András Istvánnak tör-
vényellenes volt a kinevezése. A
politikus fenntartja: az igazgató-
tanács tagjai nem is tehettek más
javaslatot Ovidiu Miculescu jelö-
lésének elutasítása után. Amint
arról lapunkban beszámoltunk,

a parlament két házának kultu-
rális szakbizottságai és a parla-
ment plénuma egyaránt nemet
mondott a szociáldemokrata
Ovidiu Miculescu elnökjelöltsé-
gére, ezért Márton Árpád
RMDSZ-es képviselõ egy „men-
tõjavaslattal” állt elõ: a szakbi-
zottságok hallgassak meg a rádió
vezetõtanácsában felmerült má-
sik jelöltet, azaz Demeter And-
rás Istvánt is, akit végül a hon-
atyák megszavaztak.

A szakma kiábrándult

A közmédiumok igazgatótaná-
csának megválasztása után több
médiaszakszervezet és szakmai
szervezet kiábrándulását fejezte
ki a politikai alapon történõ kine-
vezésekkel kapcsolatban. „Nem a
személyek ellen van kifogásunk,
a javaslattétel módja az, ami ki-
ábrándít” – jelentette ki lapunk-
nak Karácsonyi Zsigmond, a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének (MÚRE) elnöke.
Az ÚMSZ kérdésére kifejtette, jó-
nak tartanák, ha a szakma és a ci-
vil társadalom is beleszólást kap-
na a vezetõtanácsi tagok jelölésé-
be. „Úgy vélem, a szakmai szer-

vezeteknek lehet egy-két olyan
szakmai-etikai észrevételük, ame-
lyek figyelembevételével elérhet-
nénk azt, hogy a romániai ma-
gyarság legrátermettebb tagját vá-
lasszák a közmédiumok igazga-
tótanácsába” – fogalmazott a
MÚRE elnöke, aki fájlalta, hogy
az RMDSZ nem konzultált ve-
lük, amikor igazgatótanácsi tago-
kat javasolt. „A szakmai szerve-
zetek véleményét ki kell kérni,
ennek pozitív hozadéka is lehet, s
ugyanakkor a politikai delegálást
is árnyalni lehetne” – összegzett
Karácsonyi Zsigmond.

A játékszabályok szerint

„A keddi nap sorsdöntõ volt
számomra, szakmai szempont-
ból más irányba terelte az éle-
tem. Hatalmas kihívás egy köz-
intézmény élére állni” – kom-
mentálta lapunknak rádióelnök-
ké választását Demeter András
István. Hozzátette: reméli, kine-
vezése garanciát nyújt arra, hogy
a rádió korszerû európai rádióvá
váljon. A szociáldemokraták
óvásával kapcsolatban az intéz-
ményvezetõ elmondta: megvá-
lasztása a demokrácia játéksza-

bályai szerint zajlott. „A hata-
lom és az ellenzék viszonya úgy
nyilvánult meg, ahogy az a
nagykönyvben meg van írva. Az
óvás is hozzátartozik a demok-
rácia játékszabályaihoz” – jelen-
tette ki. Demeter ugyanakkor
hangsúlyozta: „a parlamentnek
meg kell szavaznia, nem pedig el
kell fogadnia az igazgatótanács
jelöltjét”.

Demeter furcsállja, hogy a
szakmai szervezetek kiábrándí-
tónak tekintik az igazgatótanács
politikai alapokon történõ kine-
vezését. Szerinte nem egészen
egy hónappal ezelõtt ezeknek a
szakmai szervezeteknek a nyo-
mására utasította el a parlament
az elõzõ törvényt. (A Raluca
Turcan által kezdeményezett tör-
vénynek a közmédiumok politi-
kamentesítése volt a célja – szerk.
megj.) „Ezek a szervezetek mikor
voltak, ha nem is õszinték, szak-
maiak?” – méltatlankodott De-
meter András István.

Kérdésünkre, mi lesz az elsõ
dolga rádióelnökként, Demeter
elmondta: ismerkedés és a reális
helyzetek felmérése következik,
ugyanis eddig csak elméleti isme-
retei voltak a rádió helyzetérõl. 

Egereket tanított meg szörfözni egy
ausztrál férfi. A rágcsálók a saját testük-
kel arányos méretû deszkán élvezik, vagy
legalábbis tûrik, hogy a víz vigye õket a
part felé. 
„A közhiedelemmel ellentétben az egerek
kiváló úszók, ha belepottyannak a vízbe,
buzgón tapossák, míg begyûjtöm õket. A
legtöbb ember attól tart, hogy a halak me-
gehetik az egereimet, de a sirályok jóval
veszélyesebbek, ezért nem is távolodom el
pár méternél messzebbre fiaimtól” –
mondta edzõi érzelmekkel telve az
egérszörföztetõ Shane Wilmott a Daily
Telegraph címû brit lapnak.
Olvasom, hogy Székelyföldön a disznókat
a tisztaszobába kellett menekítsék az ár
elõl. Lám-lám. Ha lenne egy jó edzõ…

(efi)

Száz szó

Röviden

Feltámasztja a rádiójátékot a Disney

Az egykor népszerû rádiósorozat mûfajá-
nak újraélesztésével próbálkozik a Walt
Disney Co., miután a televízióba már si-
kerrel csempészte vissza a musicalsoroza-
tot a High School Musical címû produkció-
val – írja az MTI. A gyerekeknek és kama-
szoknak sugárzó Radio Disney a jövõ héten
rukkol elõ egy húszrészes rádiójáték-soro-
zattal. Az Álmom (My Dream) címû zenés
produkció egy 14 éves lányról szól, aki
énekesnõi és dalszerzõi karrierrõl szõtt ál-
mát szeretné valóra váltani. Az egymást
követõ 90 perces epizódokat naponta a
délelõtti órákban adja majd le a rádió, de
aki elmulasztaná valamelyik részt, utólag
meghallgathatja az állomás honlapján, il-
letve lekérheti a mobiljára. A stúdió a rádi-
ózás aranykorához nyúlt vissza az ötletért,
amikor rendkívül népszerûek voltak a so-
rozatok. 

Már támadják Demetert

„Mit vétettem állam bácsi?”

Évek óta adózom, ide szültem a gyerme-
keimet, itt járattam õket iskolába, ennek
az államnak tartom be a szabályait, má-
tól azonban mégis engem büntet, tõlem
veszi el az utolsó garasomat is, ami eddig
sem volt elég. Nyaranta nem mehettem
üdülni, mert részletem volt, mert a közki-
adással soha nem szerettem elmaradni,
mert mindenért lemondással kellett fizet-
nem. Odaadtam az adómat, hogy gazdál-
kodjék vele az állam, hogy utakat javít-
son, hogy lakásokat építsen, hogy parko-
sítson, hogy iskolákat építsen, a kényel-
münkért fáradozzon (…) Ennek ellenére
kátyúban az egész ország. Gyermekeim
egyszobás, bérelt lakásban nevelik az
unokámat, a városunkat belepte a gyom,
a régi park közepén évek óta építkeznek
(…), hogy a lakásáron elfecsérelt tenger-
parti szállodákat, a tönkrement üdülõhe-
lyeket ne is említsem. Mit tehet az, aki-
nek se munkahelye, se nagy nyugdíja, se
kertje, se földje nincsen, aki özvegy vagy
beteg, akinek elvitte az árvíz az otthonát,
akinek se gyermeke, se unokája? Ki gaz-
dálkodta el, ki kótyavetyélte el azt a ren-
geteg pénzt, ami a feneketlen zsákba
befolyt? Az enyémet, a másokét? Miért
engem kell büntetni a mások inkompe-
tenciája miatt, azok helyett akiknek eddig
is jutott és ezután is fog, akiknek én csak
demográfiai adat vagyok, egy szám a
többibõl. (…) Ha adományt kértek volna,
szívesebben adtam volna, mint így, hogy
erõszakkal veszik el tõlem a fizetésem
egynegyedét. Zsémbelek. Öregedõn, této-
ván és tanácstalanul. Pedig azt hittem,
tudom mi a dolgom, s eddig sem ültem
tétlenül. Menni, vagy maradni, szavazni,
vagy nem szavazni?

Kun Kriza Ilona, Vajdahunyad 

F. I.

Úgy tûnik végéhez érkezett
az erdélyi magyar nézõk és a

román köztévé „nézettséghar-
ca”, melyet az váltott ki, hogy a
Román Televízió (TVR) elsötétít-
tette a Romtelecom Dolce mû-
holdas mûsorszóró által sugár-
zott Magyar Televízió (MTV)
vébés-meccseit. A TVR a Krónika
napilapnak küldött tájékoztatása
szerint az európai közszolgálati
televíziókat tömörítõ Európai
Mûsorszolgáltató Uniónál is be-
panaszolta a Magyar Televíziót
amiatt, hogy az Romániában is
sugározza a futball-világbajnok-
ság mérkõzéseit, holott a csator-
na az ország területén kizáróla-
gos közvetítési jogokkal rendel-
kezik. Lapunk megkeresésére
Csermák Zoltán, az MTV ki-
emelt szerkesztõje elmondta, tel-
jesen jogos a TVR felszólítása,
az MTV csak Magyarország te-
rületére vásárolta meg a közvetí-
tési jogokat, s a szerzõdés értel-
mében a határon átnyúló televí-
ziózásban le kell kódolni az adá-
sokat. „Elnézést kértünk a part-
nerintézménytõl, a FIFÁ-tól, és
értesítettük a szolgáltatókat is,
hogy ezentúl le kell kódolniuk a
világbajnokság mérkõzéseinek
élõ közvetítéseit” – tette hozzá
Csermák. Mint elmondta, bár a
formális jog szerint valóban csak
országhatárokon belül nézhetõ a
közvetítés, „ami eddig is így volt,
viszont senki sem kódolta, és ez
nem is volt probléma”. Az MTV-t
a román köztévé azzal az indok-
kal kereste meg, hogy a világbaj-
nokság mérkõzéseinek kábeltele-
víziós sugárzásával jelentõs rek-
lámbevételtõl fosztja meg a csa-
tornát, amely több százezer
eurót fizetett a dél-afrikai labda-
rúgó-világbajnokság mérkõzése-
inek közvetítéséért. 

Elnézést kért
a román tévétõl
a magyar tévé

Winfrey a legbefolyásosabb celeb

ÚMSZ

Az 56 éves Oprah Winfrey a
népszerû The Oprah Winfrey

Show mûsorvezetõje áll az ame-
rikai Forbes gazdasági magazin
a világ legbefolyásosabb híres-
ségeit rangsoroló listáján. Lady
Gaga, aki elõször szerepel a lis-
tán, a negyedik helyen debütált,
és utolsó helyre bár, de felkerült
a magyar származású Mariska
Hargitay színésznõ is. Angelina
Jolie színésznõ, aki tavaly meg-
elõzte Winfreyt (aki negyedik
alkalommal áll a lista élén) idén
csupán a 18. helyen áll – írja a
Forbes közleménye. Winfrey
315 millió dollárt keresett, de
úgy döntött felhagy a más csó-
nakjában való evezéssel, jövõre
befejezi 25 éve futó, rendkívül

népszerû televíziós showmû-
sorát és Oprah Winfrey Network
néven önálló kábeltelevízió-há-
lózatot indít.

Az idei második helyezett
Beyoncé Knowles énekesnõ, aki
87 millió dolláros keresetével
megelõzi a harmadik helyen vég-
zett James Cameront. Az Avatar
rendezõje több pénzt keresett,
mint Beyoncé – 210 millió dol-
lárt – de a Forbes szerint kevésbé
befolyásos mint az énekesnõ. Mi
sem bizonyítja ezt jobban annál,
hogy Cameron 1999 óta most
elõször szerepel a listán.

A negyedik helyen extrém ru-
háiról elhíresült Lady Gaga éne-
kesnõ áll, aki 62 millió dollárt
keresett. A Forbes listájára nem
annyira a keresete, mint inkább
az interneten és a közösségi ol-

dalakon mért, mindenkit elsöprõ
népszerûsége repítette.

Tigers Woods golfozó magán-
életi botránya ellenére megtar-
totta az 5. helyét (105 millió dol-
láros jövedelme volt), õt a 64
millió dolláros jövedelemmel
rendelkezõ Britney Spears köve-
ti, aki a tavalyi 13. helyrõl avan-
zsált a legbefolyásosabb tíz hí-
resség közé. A hetedik helyezett
szintén a popzene világából ke-
rült ki, a sort a U2 ír együttes
folytatja

Madonna a 3. helyrõl a 10-re
esett vissza és mindössze 58
millió dollárt keresett, alig töb-
bet, mint Sandra Bullock szí-
nésznõ, a legjobb színésznõnek
járó idei Oscar-díj nyertese, aki-
nek tavaly 56 millió dolláros jö-
vedelme volt. 

Oprah Winfrey és a magyar származású Mariska Hargitay, a legbefolyásosabb hírességek elsõ és 100. helyezettje
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
9.30 Világvándor
9.55 Mesék
11.25 Zorro 
(am. kaland sor.)
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Térkép
15.50 A mindenséggel
mérd magad
16.00 Kézjegy
16.45 Mi vagyunk az unió
17.00 Két hazában...
17.15 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Dunáról fúj a szél
(ism. sor.)
20.00 New Orleans-i 
teadélután 
(dokumentumf.)
21.15 A férfi, aki 
a Ritzben lakott 
(am. minisor.)
22.55 Sporthírek
23.05 Comic strip 
- Képtelen képregény 
(amerikai vígjáték, 1997)
0.55 Kikötő (ism.)
1.10 Az íj 
(dél-kor.-japán rom. dráma,
2005)

Antena1, 22.30
Rúzsnyomok

Kate McBain nyomozó egy sorozatgyilkos nyomába ered, aki
már négy Los Angeles-i luxus prostit tett el láb alól, különös
kegyetlenséggel. McBain koszos sztriptíz-bároktól kezdve a
tündöklő Beverly Hills-ig mindenfelé nyomoz. Miközben egy-
re jobban köré tekeredik az árulás, csábítás és gyilkosság há-
lója, beleszeret a jóképű és misztikus Blue nevű férfiba.

m2, 23.00
A pingpong királya

A szívélyes és humoros, bölcsességgel és eredetiséggel teli
dráma a messzi északon játszódik. A 16 éves Rillét kiközösí-
tik, terrorizálják; ő csak egy kis senki. Mindenütt az, kivéve
a pingpong termet. Ott ő uralkodik; ő a pingpong királya. Öc-
cse, a 13 éves Erik viszont elbűvölő srác, mindenki tiszteli és
szereti őt. A köztük lévő hatalmas különbség ellenére egy
vér folyik az ereikben.

DUNA TV, 23.05
Comic strip - Képtelen képregény

Két bohókás képregény-rajzoló nyugis mindennapjaiba ala-
pos felfordulást hoz, amikor benyomul életükbe a harmadik,
egy ellenállhatatlan egyéniségű lány személyében. Alyssa
egyiküket sem hagyja érzéketlenül, s nemcsak „többirányú”
vonzalmai, hanem viharos múltja is felkorbácsolja az eleddig
rejtett indulatokat. A filmet Kevin Smith rendezte.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.45 Derek, 
a fenegyerek 
(kan. ifj. sor.)
11.30 Hrvatska krónika
11.55 Ecranul nostru
12.20 Nyitott stúdió
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar Népzene
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar bulizene
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Mesék
20.05 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
22.20 24 (am. sor.)
23.00 A pingpong királya
(svéd filmdráma, 2008)
0.50 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
1.35 Miért épp a demok-
rácia?
2.30 Senki nem tér vissza
(magyar-olasz sor.)

6.30 Top Shop
7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő 
– Magazin 
a legjobb történetekkel
15.40 Sherlock Holmes
és a négyek jele 
(kan. kalandf., 2001)
17.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sor.)
18.25 Mónika 
– A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI. A helyszínelők
(am.-kan. sor.)
23.20 Vámpírnaplók 
(am. sor.)
0.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor
1.40 ittHON
2.00 Alias (am. sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.10 Telekvíz
11.05 EZO.TV
11.35 Teleshop
12.05 Életem értelme
(am. filmdráma, 1998)
14.20 Kvízió
15.50 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
16.20 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai sor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk - Flúgos nyo-
mozó (am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.25 Shark 
- Törvényszéki ragadozó 
(am. krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.25 Trauma 
(am. akció sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Kyle, a rejtélyes ide-
gen (am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.00 Balaton Bike Fest
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet 
(ism.)
15.30 Iskolapélda 
(ism.)
16.05 BBC Reporters 
A BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 Hírvilág extra
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó 
- Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

9.30 Gyilkos sorok 10.30
Smallville 11.20 Az Elnök-
nő (sorozat) 12.10 Fele-
ségcsere 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A mé-
dium 15.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Alice új élete (vígjá-
ték-sorozat) 18.00 Segít-
ség, szülő vagyok! 20.00
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Gyilkos számok 22.20
Üzenet a palackban (ame-
rikai romantikus film,
1999) 0.55 Esküdt ellen-
ségek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő Lu-
cian Lipovan műsora
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Dinamo Bucureşti - Loko-
motiv Moscova 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) Vali Moraru műsora
20.00 Tenisz, Wimbledon
22.00 Wrestling RAW
0.00 World Poker Tour,
premier

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 A kötelék (soro-
zat) 11.15 Predesztináltak
(sorozat) 12.30 Mindörök-
ké együtt (sorozat) 14.00
Ana két arca (mexikói so-
rozat) 15.30 Viktória (so-
rozat) 16.30 A kötelék (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Mindörökké
együtt (mexikói sorozat)
19.30 Szívek iskolája (so-
rozat) 20.30 Volver (spa-
nyol f. dráma, 2006)
23.15 Viperafészek (brazil
sorozat)

8.05 A szellemváros rejté-
lye (amerikai thriller)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 15.00 Cse-
rebere szerelem (angol víg-
játék) 16.40 Házasodjunk,
vagy tán mégse? (amerikai
vígjáték) 18.45 Tűzhányó
New Yorkban (amerikai
film) 20.30 Robotzsaru.
Gyújtóhatás (amerikai-ka-
nadai film) 22.10 Hegylakó
3. (kanadai-francia film)
0.00 A menekülő ember éj-
szakája (amerikai film)

6.30 Orvosok (ismétlés)
8.00 Adio, de szeretlek
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15 Or-
vosok 14.45 Árulás a csa-
ládban (sorozat) 16.30 Le-
gyél az enyém 18.45 A
nap híre 19.00 D-Hírek
19.45 Nősülendő fiam van
(reality show) 20.30 Me-
nyet anyának 0.00 Az
utolsó piszkos tánc (kana-
dai filmdráma, 2003) 2.00
Szenvedélyes történetek
(ismétlés)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Foyle háborúja
(sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (sorozat) 13.00 Őr-
angyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges 15.00 Foyle
háborúja (sorozat) 17.00
Lázadj! (amerikai-kanadai-
olasz vígjáték, 1998)
19.00 Amy-nek ítélve (so-
rozat) 20.00 Nash Bridges
21.00 Őrangyal (sorozat)
22.00 Esküdt ellenségek
(sorozat) 0.00 Lángoló szí-
vek (amerikai romantikus
dráma, 2008)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.55 80 kert 
nyomában a Föld körül 
(term. sor.)
12.00 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Teadélután
16.20 Körzeti híradó
16.35 Hírek
16.45 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
Negyeddöntő: Hollandia-
Brazília
19.10 Hírek
19.15 VOLT Fesztivál
2010
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
Negyeddöntő: Uruguay-
Ghána
Élő közvetítés Dél-Afriká-
ból
23.40 Az Este - Péntek
0.05 Hírek
0.25 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (ism.)

7.00 Hírek
8.00 Ébresztő
9.10 Minkey, a kémma-
jom (kanadai f.)
10.40 Történelmi emlékek
10.55 Profil, történet,
szereplő
11.35 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
12.35 A palota ékköve
(sor.)
13.45 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, info
(live)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 Teleshopping
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.30 Románia 
parlamentje
16.00 Nagyvilági szemle
16.35 2010-es FIFA 
bajnokság, info
16.50 2010-es FIFA 
bajnokság: Hollandia-Bra-
zília mérkőzés
18.50 A palota ékköve
(sor.)
20.00 Hírek
21.00 2010-es FIFA 
bajnokság, info
21.20 2010-es FIFA 
bajnokság: Uruguay-Ghá-
na mérkőzés
23.30 2010-es FIFA 
bajnokság stúdió
0.00 Hírek
0.15 Alapvető túlélési
technikák

4.30 Románia szeretlek
(ism.)
6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Fantaghiro, 
a harcos hercegnő 
(olasz kalandf., 1991) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek
13.45 Gyerekkereskedők
(amerikai filmdráma, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek
20.30 16 utca 
(amerikai akciófilm, 2006)
22.45 Acélváros 
(amerikai thriller, 1997)
1.00 16 utca 
(amerikai akciófilm, 2006)
(ism.)
2.45 Acélváros 

(amerikai thriller, 1997)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival 
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Láncreakció 
(amerikai filmdráma,
2003)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Miami buszrablás

(amerikai filmdráma,
1996)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A kalandor 
(amerikai akciófilm, 1996)
22.30 Rúzsnyomok 
(amerikai thriller, 2001)
0.30 Miami buszrablás
(amerikai filmdráma,
1996) (ism.)
2.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 A kalandor 
(amerikai akciófilm, 1996)
(ism.)

6.00 Xyber (sor.)
6.30 Micimackó 
(anim. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Szakértők
10.00 Senki sem 
tökéletes
10.30 A mesélő nő 
(amerikai filmdráma)
12.30 Teleshopping
13.00 Focus Monden
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(amerikai sor.)
15.00 Piedone Hongkong-
ban (olasz akció-vígjáték,
1975)
17.00 Szakértők 
– talk show
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Földtenger 
kalandorai 
(amerikai kalandfilm, 2004)
21.30 Tűzcsapda 
(amerikai katasztrófa film,
2001)
23.30 A doboz 
(amerikai thriller, 2003)
1.30 Tűzcsapda 
(amerikai katasztrófa film,
2001) (ism.)
3.30 A doboz 
(amerikai thriller, 2003)
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Fegyvertények 
- Közeli tűzharc
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Válogatott kalandok 2
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
– Holdraszállás
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Iparkodjunk - Üveg
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Alabama
21.00 Hogyan készült?
Curlingkő / 
Hűtőszekrény / 
Alumínium baseballütő
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 Cella-napló 
- Indiana
23.30 Majomszeretet
0.30 Nagy durranások
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát 
- Atomtámadás
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei -
Oregon

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
7.50 Lehet, hogy nem
tudtad
8.00 Opera prima (ism.)
8.30 A világ városai
9.00 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.00 Hírek
10.20 Találkozunk
11.30 Hírek, Sport
11.45 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság,
info
12.45 Maria Butaciu
koncert
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 A világ városai
18.45 2010-es FIFA 
bajnokság, info
19.00 Bulgária-Románia
női röplabda mérkőzés
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver 
varázslói
21.30 Az áldozat 
nevében
22.00 Hírek
23.00 Az Amazonaszon
Bruce Parry-vel 
(dok. sor.)
0.10 Egyeseknek 
ez tetszik

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00
Déli harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-
óra 17.30 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató mű-
sor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Annamária, Tihamér
nevû olvasóinkat köszönt-
jük.
Az Annamária név latin
eredetû az Anna és a Má-
ria nevek összetétele, jelen-
tése: kegyelmezett.
A Tihamér régi magyar
személynév, ami a szláv
Tihomir névbõl származik,
jelentése: csend + béke.
Holnap Ottó napja van.

Évfordulók
• 1959-ben Brüsszelben  a
késõbbi II. Albert belga ki-
rály feleségül vette Princess
Donna di Calabria olasz
hercegnõt.
• 1967-ben Raymond Bar-
re francia politikus lesz az
EGK gazdasági és pénz-
ügyi biztosa.
• 1998-ban merénylet a bu-
dapesti Aranykéz utcában;
4 halott, köztük az alvilág-
ban közismert Boros Ta-
más.

Vicc 
A sebészorvos nyugtatgat-
ja a mûtõasztalon fekvõ
beteget:
–Ne aggódjon, kérem, ne-
kem ez már az ötszázadik

mûtétem lesz.
– Hû, akkor biztos nagyon
gazdag lehet! – feleli a beteg.
– Gazdag azért nem vagyok.
Csak a sikeres mûtétek után
fogadok el pénzt.

Recept
Vaníliafagylalt 
klasszikus módon
Hozzávalók: 3,5 dl tej, 1,5 dl
tejszín, 2 egész tojás, 10 dkg
porcukor, 1 zacskó vaníliás
cukor, fél rúd vanília, csipet-
nyi só.
Elkészítés: Az egész tojáso-
kat habosra verjük a cukorral
és a vaníliás cukorral, majd
megsózzuk. A tejet a vaníliá-
val felforraljuk, és apránként
hozzáöntjük a tojásos cukor-
hoz. Folytonos kevergetés
közben épp csak forráspontig
melegítjük, addigra kissé be
is sûrûsödik. Hagyjuk, hogy
kihûljön. Közben a tejszínbõl
kemény habot verünk, amit
óvatosan beleforgatunk a te-
jes tojásba. A vaníliát kivesz-
szük a tejbõl, és a masszát le-
hûtve beleöntjük a fagylalt-
gép tartályába, majd jó ke-
ményre fagyasztjuk. Kis ro-
botgép segítségével nagyon
egyszerûen elkészíthetõ.
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Életünk egyik legfontosabb cél-
ja az, hogy összhangba hozzuk
mindazt, amit önmagunkról
gondolunk azzal, amit mások
gondolnak rólunk. A körülöt-
tünk levõ emberek mindig
mást gondolnak rólunk, mint
amit mi vagy amit szeretnénk.
Ezt a gondunkat a leggyakrab-
ban azzal oldjuk meg, hogy
megállapítjuk, bizonnyal té-
vednek. Ám lelkiismeretünk

nyugtalan marad, és ezért meg-
próbáljuk a többieket meggyõz-
ni, mennyire tévednek velünk
kapcsolatban. Néha szép szóval,
gyakran ravaszsággal és erõvel,
de igyekszünk õket véleményük
megváltoztatására kényszeríte-
ni. Ez persze még inkább meg-
erõsíti azt, amit õk gondolnak
rólunk. Az alázat ezzel szemben
egy olyan út, amelyik nagyon
messze elvezet. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Alkalmas az idõszak az utazás,
nyaralás megszervezésére. A
pénzügyi dolgokat szerencsésen
megoldja.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Szerelmi életében kellemes élmé-
nyek várják. Barátai együttérzé-
sére számíthat. Érdemes velük
együtt tölteni szabadidejét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Minden érdekli, ami a környeze-
tében történik, egyetlen lehetõsé-
get sem akar kihagyni. Népsze-
rûsége megnõ.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elkövet néhány apró hibát, de
nem lesz komoly következménye.
Addig szorgoskodik, míg helyre-
hozza tévedését.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kínzó féltékenység és odaadó hû-
ség között õrlõdik. Bolondságok-
ra is képes lenne, de ettõl megóv-
ja veleszületett tartózkodása.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kedvesének is sikeres idõszaka
van. Kapcsolatukkal szemben el-
fogódott, és hajlamos a túlzások-
ra. A szerelemben soha ne ha-
gyatkozzon teljesen a látszatra.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyermekérõl váratlanul örömte-
li hírt hall. Elõször nem is meri
elhinni, hogy boldog lehet. Az
anyagiakkal most nem törõdik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Júliusban szebb színben látja a
világot. Betegségébõl gyorsan
gyógyulhat, és nincs az a feladat,
amelynek ne érne a végére.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ön hajlamos a spórolásra, most
mégis hamarabb költ, mintsem
átgondolná, hogy mire is megy el
a pénz. A postaládába bedobált
reklámok nem kötelezõ olvasmá-
nyok...
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szent Jakab havában érdemes
felvennie a kapcsolatot régi isme-
rõseivel. Új információkhoz jut-
hat, ami a késõbbiekben segítsé-
gére lehetnek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Júliusban sok lehetõsége lesz szó-
rakozásra, kirándulásra. Új is-
meretségeket köthet, ami szere-
lemmel végzõdhet.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rendezõdnek a nehézségekkel te-
li ügyei. Tele van energiával, és
mindent képes megvalósítani,
amit akar, amire vágyik.

Horoszkóp
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Röviden
Mutu Beckham társa 
lehet az LA Galaxynál

Ügynöke szerint egyesült ál-
lamokbeli és ázsiai csapatok-
kal folytat tárgyalást Adrian
Mutu, a lehetséges célpon-
tok között van a Los Ange-
les Galaxy is, ahol David
Beckham csapattársa
lenne.„Elveszítené kapcsola-
tát a válogatottal, amúgy pe-
dig most sincs semmi közte
és a szövetségi kapitány kö-
zött” – magyarázta Becali.
Mutuért több csapat is ér-
deklõdik, mint például az Al
Ahli (Egyesült Arab Emirá-
tusok), a Los Angeles
Galaxy és a New York Red
Bulls (mindkettõ egyesült ál-
lamokbeli), vagy pár japán
elsõ osztályú gárda. A ro-
mán csatárnak 2012-ig élõ
szerzõdése van a Fioren-
tinával, azonban a távozás
mellett döntött, mivel a fi-
renzei klub megfelezte fize-
tését a januárban kirobbant
szibutramin-botránya miatt.

Kistelekiék legyõzték
az olimpiai bajnokot

A kanadaiaktól elszenvedett
vereség után a második for-
dulóban javított a magyar
nõi vízilabda-válogatott a Vi-
lágliga kaliforniai nyolccsa-
patos Szuperdöntõjében: cso-
portjában Petrovics Mátyás
alakulata büntetõkkel 15-14-
re nyert az olimpiai bajnoki
címvédõ a hollandok ellen.

Hodgson lehet 
az FC Liverpool trénere 

Egybehangzó brit lapértesü-
lések szerint a Gera Zoltánt
is foglalkoztató Fulham tré-
nere, Roy Hodgson lesz az
FC Liverpool labdarúgócsa-
patának új vezetõedzõje. A
Vörösök kispadja azután
üresedett meg, hogy Rafael
Benítez június közepén a
Bajnokok Ligája-gyõztes
olasz Internazionaléhoz iga-
zolt. A 62 éves Hodgson
2008-ban megmentette a
Fulhamet a kieséstõl, majd a
következõ évben klubrekor-
dot jelentõ hetedik helyig ve-
zette a gárdát a Premier
League-ben. Idén ugyan
csak a 12. lett a londoni
együttes a bajnokságban, az
Európa Ligában azonban a
döntõig menetelt.

Halasztják a BL-t

Tegnap indult volna útjára a
2010-2011-es labdarúgó Baj-
nokok Ligája, de a sorozat
elsõ mérkõzését a rossz pá-
lyaviszonyok miatt nem ren-
dezhették meg. A BL elsõ
selejtezõkörének elsõ mérkõ-
zésén az andorrai FC Santa
Coloma és a máltai Birikara
találkozott volna, de a házi-
gazda stadionjának, az
Estadi Comunalnak gyepe
játékra alkalmatlan volt. Az
Andorra La Vellában talál-
ható pálya talaját még cseré-
lik, egyes helyeken hatalmas
darabokban hiányzik a gyep-
szõnyeg. Emiatt az UEFA
ellenõre balesetveszélyesnek
minõsítette a pályát, és nem
engedte, hogy megrendezzék
rajta a mérkõzést. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Utolsóként a spanyol vá-
logatott jutott be a ne-

gyeddöntõbe a dél-afrikai
labdarúgó-világbajnokságon,
miután kedden késõ este 1-0-
ra legyõzte a portugál csapa-
tot Fokvárosban. Az Európa-
bajnok spanyolok a nyolc kö-
zött a paraguayiakkal talál-
koznak szombaton.

Argentin–német derbi

A dél-afrikai labdarúgó-
világbajnokság 32-es mezõ-
nye ezzel negyedére olvadt,
az állva maradt nyolc válo-
gatott nagyjából azonos a
korábban esélyesnek tartott
csapatokkal. Meglepetést
legfeljebb a paraguayi tizen-
egy negyeddöntõbe jutása
jelent.

A legizgalmasabb össze-
csapást kétségtelenül az ar-
gentin–német meccs ígéri. A
két válogatott 1986 óta ne-
gyedszer találkozik vb-n. Az

állás 2-1 a németek javára,
akik a legjobb 16 között Ang-
liát söpörték le a pályáról. Ar-
gentína kevésbé csillogott
Mexikó ellen, fõleg annak
„köszönhetõen”, hogy az el-
lenfél igyekezett kikapcsolni
a játékból Messit. A világ leg-
jobb labdarúgója helyett vi-
szont Tévez „villogott”, két
találattal véve ki a részét a 3-
1-es argentin gyõzelembõl. 

Holland–brazil 
presztízscsata

Nem kevésbé presztízsjel-
legûnek ígérkezik a holland–
brazil összecsapás. Világbaj-
nokságon utoljára 1998-ban,
az elõdöntõben játszott egy-
más ellen a két csapat. Az
összecsapás 1-1-es döntetlen-
nel végzõdött, s végül 11-
esekkel a brazilok jutottak a
fináléba. A Seleçao a G cso-
portban két pontot vesztett

(Portugáliával remizett), a
hollandok viszont mindhá-
rom mérkõzésüket megnyer-
ték az E csoportban. A nyol-
caddöntõben csak nyögve-
nyelõsen gyõzték le Szlováki-
át, amelynek a második fél-
idõben – Stoch és Vittek ré-
vén – esélye volt a nyerésre,
ám Stekelenburg kapus pará-
déi nyomán elszálltak a vb-
újonc reményei. 

Brazília eleinte szenvedett,
ám a második félidõben he-
lyenként briliáns játékkal fek-
tette két vállra az esélytele-
nebb Chilét. 

Paraguay, 
a meglepetéscsapat

A vb meglepetéscsapata
kétségtelenül Paraguay,
amely történelme során elõ-
ször jutott be a negyeddöntõ-
be, rendkívül unalmas mecs-
csen gyûrve le az utolsó állva

maradt ázsiai válogatottat, a
japánt. A dél-amerikaiak ön-
feledten ünnepelték a bünte-
tõ párbajban kivívott diadalt,
ám a legjobb nyolc között rá-
juk váró spanyol együttes el-
len ugrásszerû javulásra lesz
szükségük, ha nem akarnak
csomagolni. Az ibériai rang-
adót a nyolcaddöntõben
megérdemelten nyerte Spa-
nyolország, még ha David
Villa gólja lesgyanús helyzet-
bõl született is. A piros-kék
mezesek sokkal támadóbb
szellemben játszottak, ellen-
felük csak a védekezésben
tûnt ki. Ezt az is mutatja,
hogy Portugália a vb-n ját-
szott négy meccsén három
alkalommal is gólképtelen
maradt, nagy sztárja,
Cristiano Ronaldo pedig in-
kább csak színészi alakítá-
sokkal hívta fel magára a fi-
gyelmet.

Afrika becsületéért 
küzd Ghána

A negyedik párosításban
Uruguay és Ghána csap ösz-
sze. A dél-amerikai együttes
négy meccsen eddig mind-
össze egy gólt kapott, miköz-
ben Suárez két meccsen há-
rom góllal terhelte meg az el-
lenfelek (Mexikó, Dél-Ko-
rea) hálóját, többnyire Forlán
zseniális indításaiból. Ghána
nemcsak a maga, de – mint
az utolsó, még versenyben lé-
võ afrikai együttes – az egész
fekete kontinens becsületéért
is küzd majd pénteken. Eb-
ben pedig bízvást számíthat a
johannesburgi Futballváros
Stadion dél-afrikai szurkolói-
nak a buzdítására is. 

Az Európa-bajnok spanyolok is a nyolc közé jutottak a dél-afrikai világbajnokságon

Az amúgy ed-
dig gyenge vi-
lágbajnokság
csak most
kezd igazán
érdekes lenni
– vélekedett
l a p u n k n a k
Jenei Imre a
negyeddöntõk elsõ mérkõ-
zései elõtt. A román és a
magyar válogatott egykori
szövetségi kapitánya az
ÚMSZ-nek elmondta,
meglátása szerint négy esé-
lyes csapat van a végsõ
gyõzelemre, ezek az argen-
tinok, a brazilok, a spanyo-
lok és a hollandok. „Ha

egyetlen csapa-
tot kellene meg-
nevezni, talán a
spanyolokat tar-
tanám a legesé-
lyesebbnek, bár
õk is megmutat-
ták, hogy verhe-
tõk” – utalt

Jenei az ibériai válogatott
svájciak elleni elsõ, vesztes
mérkõzésére. Mint hozzá-
tette, a németekkel is szá-
molni kell, mert „fiatal,
precíz csapat, amely le-
mondott az angolszász erõ-
futballról, kombinatív játé-
kot játszik, és amely bármi-
kor okozhat meglepetést”.

Fotó: fifa.com

Szakmai szemmel – Jenei Imre

Labdarúgás

T. J. L. 

Két magyar együttes
részvételével kerül sor

ma a labdarúgó Európa Liga
2010/11-es kiírásának elsõ
selejtezõkörére. A Magyar
Kupában döntõs Zalaeger-
szeg az albán Tiranához, míg
a bajnoki bronzérmes Gyõri
ETO a szlovák FC Nitrához
látogat.

A Gyõrnek és a Zalaeger-
szegnek négy párharcot kell
nyernie a fõtáblára jutás-
hoz. A Székesfehérvári Vi-
deoton a szlovén NK
Mariborral játszik a máso-
dik selejtezõkörben, a Bu-
karesti Dinamo pedig a
Lankaran–Bãlþi párharc
gyõztesével. A Temesvár a
harmadik selejtezõkörben
kapcsolódik be a küzdelem-
be, a Steaua pedig egyene-
sen a rájátszásban (play-
off). 

A mai mûsor: FC Ulysses
(örmény)–Bnei Jehuda (izra-
eli), Dinamo Tbiliszi (grúz)–
Flora (észt), Laci (albán)–
Dnyepr Mogiljev (fehér-
orosz), FC Tobol (ka-
zah)–Zrinjski (bosnyák), FK

Rabotnicski (macedón)–FC
Lusitans (andorrai), Trans
Narva (észt)–MyPa (finn),
Sahtyor Karagandi (kazah)–
Ruch Chorzów (lengyel),
Torpedo Zsodino (fehér-
orosz)–Fylkir (izlandi), Zeta
( m o n t e n e g r ó i ) – D a c i a
Kisinyov (moldáv), Olimpia
Bãlþi (moldovai)–Kazar
Lankaran (azeri), FC
Zesztafoni (grúz)–Faetano
(San Marinó-i), TPS Turku
(finn)–Port Talbot (walesi),
FK Karabah (azeri)–
Metalurg Szkopje (mace-
dón), HNK Sibenik (horvát)
–Sliema Wanderers (máltai),
Santa Coloma (andorrai)–
Mogren (montenegrói),
Anorthoszisz (ciprusi)–Ba-
nanc (örmény), Randers FC
(dán)–Dudelange (luxembur-
gi), Portadown (északír)–
Skonto (lett), Grevenmacher
(luxemburgi)–Dundalk (ír),
NSÍ Runavík (feröeri)–Gefle
IF (svéd), Llanelli (walesi)–
FK Tauras (litván), Olimpija
Ljubljana (szlovén)–Siroki
Brijeg (bosnyák), Kalmar FF
(svéd)–EB/Streymur (fer-
öeri), KR Reykjavík (izlandi)
–Glentoran (észak-ír). 

A visszavágókat július 8-án
rendezik. 

Indul az Európa Liga 
második sorozata Tenisz

Turós-Jakab László

Bombameglepetés szüle-
tett az angol nyílt tenisz-

bajnokság kilencedik játék-
napján: a 12. helyen kiemelt,
hórihorgas (1,96 m magas)
cseh Tomas Berdych 6-4, 3-6,
6-1, 6-4-re verte a hetedik
wimbledoni címét hajkurászó
Roger Federert (1.). A 155
perces csatában a 29 éves sváj-
ci végig futott az eredmény
után, és – a második szettet le-
számítva – jócskán elmaradt
megszokott formájától. A 25
éves cseh gyengébben adoga-
tott ugyan, de több pontot
szerzett a játék meghatározó
momentumaiban. Az utolsó
szettben Federer 3-3-nál vesz-
tette el adogatását, majd ké-
sõbb egy meccslabdát hárítva
közel került az 5-5-höz, hogy
végül vállalkozása kudarcot
valljon. A gyõztes 12, a vesz-
tes pedig 14 ászt ütött, s
Federer nem tudta kihasznál-
ni ellenfele 6 kettõs hibáját.

Berdych következõ ellenfe-
le a szerb Novak Djokovics
(3.), aki nagyon simán nyert
a tavalyi döntõs amerikai
Andy Roddickot búcsúztató
tajváni Lu Jen-Hszün ellen:
6-3, 6-2, 6-2. 

A másik ágon, lapzártakor
a spanyol Nadal (2.) 2-1-re
vezetett a svéd Söderling (6.)
ellen, a francia Jo-Wilfried
Tsonga (10.) és a skót Andy
Murray (4.) pedig 1-1- re állt. 

A Tecãu–Lindstedt román-
svéd páros elödöntõs, miután
7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-4-re nyert
Granollers–Robredo spanyol
duó ellen. 

Elkápráztató „öregek” 

Megszokott párja, Martina
Hingis oldalán gyõztesen tért
vissza Wimbledonba Anna
Kurnyikova. A hölgyek meg-
hívásos versenyében a még
mindig vonzó orosz tenisze-
zõ brit duót vert svájci partne-
rével, Anne Hobbs-ot és Sa-
mantha Smith-t (6-2, 6-4). 

Kurnyikova szerint a tenisz
„teljes munkaidõt kíván, heti
hét napot, 10-11 hónapot egy
évben. Egy nõnek ezt nehéz
teljesítenie, hiszen nincs ma-
gánélete, családi élete”. 

Ugyanazon meghívásos
torna keretében az amerikai
Tracy Austin–Kathy Rinal-
di-Stunkel páros 6-4, 6-2-re
nyert a Temesvári Andrea–
Helena Suková magyar-cseh
duó ellen. 

Nagy tapsot kapott minden
idõk Wimbledonban legered-

ményesebb játékosa, a cseh-
szlovák származású amerikai
Martina Navratilová. Az 53
éves veterán a cseh Jana
Novotnával párt alkotva dia-
dalmaskodott a Conchita
Martinez – Nathalie Tauziat
spanyol-francia duó ellen (7-
5, 6-1). Pályafutása során
Navratilová 9 egyéni-, 7 pá-
ros- és 4 vegyespáros-sikert
aratott Wimbledonban, ahol
az 1973 és 2006 között leját-
szott 326 mérkõzésbõl csak
50-et vesztett el. 

Az ifiké a pálya 

Tegnap a juniorok voltak
túlsúlyban a wimbledoni fü-
vön. A magyarok felemásan
szerepeltek: Fucsovics Már-
ton (13.) 6-3, 6-2-re nyert a
brit James Marsalek ellen,
Babos Tímea (3.) viszont 2-6,
6-3, 6-8-ra kikapott az ameri-
kai Sloane Stephenstõl. Lap-
zárta után Babos már legyõ-
zõje oldalán lépett pályára, a
párosoknál, a Brown–Rob-
son brit duó ellenében. A
paraguayi Veronica Cepede
Royg oldalán a román
Cristina Dinu túljutott a má-
sodik fordulón. A mai ne-
gyeddöntõben Fucsovics az
ausztrál James Duckworth-
szel (8.) csatázik. 

Nincs Federer–Nadal-döntõ 

Következnek a negyeddöntõk
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