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„Jó értelemben” folyik tûzol-
tás a tankönyvfronton Kovács

Péter RMDSZ-fõtitkár szerint:
megfeszített munkával készítik
elõ a következõ tanévre a magyar
nyelvû földrajz- és történelem-
tankönyveket. Ötezer kötetet a
Communitas Alapítvány segítsé-
gével ingyen kaphatnak a hazai
diákok, akinek pedig nem jut tá-
mogatott kiadvány, vásárolnia
kell magának. A kisebbségi tan-
könyvek többsége, így az elsõsök
ábécéskönyve is többe kerül, mint
a román nyelvû kiadványok: ke-

vesebb kötet elõállításának maga-
sabb a nyomdaköltsége. A tanfel-
ügyelõségek szerint az alsó tago-
zatosok reménykedhetnek új tan-
könyvekben, az általános iskolák
felsõ tagozatosainak azonban
várhatóan csak több éve használt
„szamárfüles” példány jut. A leg-
mélyebben a 11. és 12. osztályo-
sok nyúlnak majd a zsebükbe: ne-
kik a teljes tankönyvcsomagot
meg kell vásárolniuk.  A kiadói
árak változóak, de a legolcsóbb
alapcsomag ára is száz lej körüli
összegbe kerül.  A szülõk szerint
ez sérti a végzõsök esélyegyenlõ-
ségét. 7. oldal 
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12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
167. (1487.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2402 ▼
1 amerikai dollár 2,9240 ▼
100 magyar forint 1,5566 ▼

Nagy megy, Abos jön

Abos Gábort, a Környezetvédelmi Õrség
eddigi fõfelügyelõ-helyettesét nevezte ki teg-
nap Borbély László környezetvédelmi mi-
niszter javaslatára Emil Boc miniszterelnök
az Országos Környezetvédelmi Ügynökség
élére. Abos Nagy Józsefet váltja a tisztség-
ben, aki tegnap nyújtotta be lemondását.

Vezércikk 3

Évadrajt a székely színházakban

Gazdag évadot ígérnek a székelyföldi szín-
házak – a lapunk által megkeresett intéz-
ményekben már javában zajlanak az évad-
nyitó elõadások próbái. A színházigazga-
tók az új darabok mellett azokat a színmû-
veket is mûsorra tûzik, amelyek a tavaly
közönségsikernek örvendtek.

Aktuális 3

Társadalom 7

A búza 
és a konkoly

Szomorúan kell konstatálnunk, hogy az
aranyláz láthatóan megfertõz-

te a magyar érdekvédelmi
szervezetet is: Traian
Bãsescunak sikerült elhin-

tenie a konkolyt az
RMDSZ-ben. Hamupi-
põkének való munka

lesz kiszemelni azt a
búzából. Hozzá kelle-
ne látni... 

Salamon 
Márton László

A pótérettségizõk is puskáztak

Nem tanultak az idei érettségi tapasztalatai-
ból a maturandusok, a pótérettségi elsõ írás-
belijén is többen próbáltak puskázni. Az or-
szágos adatok szerint 62 348 diák iratkozott
be a tegnapi román érettségire, de csak 54
ezren jelentek meg a vizsgaközpontokban. 

Kultúra 8

„Traian Bãsescu nem azért
jött Verespatakra, hogy meg-

hallgassa a helyiek véleményét az
aranybánya megnyitásáról, ha-
nem azért, hogy megkapja a be-
ruházótól azt, ami neki jár” –
nyilatkozta tegnap lapunknak
Eugen David, a verespataki be-

fektetést ellenzõ Alburnus Maior
Egyesület elnöke néhány perccel
azután, hogy az államfõvel tár-
gyalt többedmagával a Fehér me-
gyei település községházáján. Az
államfõ váratlanul látogatott ki
tegnap az aranykitermelés hely-
színére, ahol azt hangoztatta, a

„gyáva politikusokon” múlott,
hogy a Roºia Montana Gold
Corporation még nem kapta meg
az engedélyt a bánya megnyitásá-
hoz. Az RMGC mûszaki igazga-
tója, Szentesy Cecília szerint az
elnöki látogatás a cég vezetõit is
váratlanul érte. 6. oldal 

Magyartankönyv-láz: 
szamárfültõl vadonatújig

A mezõgazdasági gépekkel
kereskedõ cégek ettõl a hét-

tõl, szeptember ötödikéig jelent-
kezhetnek a Környezetvédelmi
Alapnál, ha részt kívánnak venni
a szeptember 12-tõl induló
roncstraktor-programban. A kör-
nyezetvédelmi minisztérium ál-
tal finanszírozott akció keretében
tíz évnél idõsebb mezõgazdasági
gépeket lehet kiselejtezni, erre a
célra idén 51 millió lejt szán a
szaktárca. A gazdák számára jö-
võ hónap közepétõl indul a prog-
ram. Õk a helyi ócskavastelepek
segítségével, vagy a Környezet-
védelmi Alap honlapjáról letöl-
tött dokumentáció révén iratkoz-
hatnak fel a programra. 
6. oldal 

Indul a roncs-

traktor-program

M. Á. Zs.

Az RMDSZ csakis a régi, ará-
nyos képviseletet biztosító vá-

lasztási rendszert, vagy egy olyan
vegyes választási rendszert tud tá-
mogatni, amely az egyéni jelöltek
megmérettetése mellett azt is ga-
rantálná, hogy a leadott szavazok
a lehetõ legnagyobb arányban
mandátummá konvertálódnak –
fogalmazta meg a szövetség állás-
pontját tegnap Márton Árpád a
koalíciós alakulatok által felállí-
tott, a választási reform lehetõsé-
geit megvitató bizottsági ülés
után. Az RMDSZ-es politikus el-
mondta, a kormányt támogató
pártok kivétel nélkül egyetértettek
abban, hogy a jelenlegi választási
rendszert módosítani kell. 
Folytatása a 3. oldalon

Választások 

csak 2012 õszén?

Terepszemlén az államfõ. Traian Bãsescu rajtaütésszerûen érkezett tegnap az erdélyi településre Fotó: Mediafax

A magyar történelem- és földrajzkönyvek a létezõ román nyelvûek fordításai

Verespatak: ami Bãsescunak jár?
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Röviden

Embert ölt egy román férfi

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel
vádolnak egy román állampolgárt Magyar-
országon. Az ügyészség szerint a férfi egy
helvéciai tanyán ittas állapotban, tánc köz-
ben megszúrta szintén román állampolgár-
ságú munkatársát, aki egy nappal késõbb
belehalt sérülésébe. A vádirat szerint
Dumitru Uriuc vádlott és az ügy sértettje
2010 júliusa óta egy helvéciai tanyán élt,
rendszeresen italoztak.

Obama szerint még nincs vége

„Azt akarom, hogy az emberek megértsék:
még nincs vége” – jelentette ki vasárnap
Barack Obama amerikai elnök, miközben
az Egyesült Államok keleti partvidékén
még mindig milliók küszködtek a trópusi
viharrá szelídült Irén hurrikán következmé-
nyeivel. Az Irén következtében hat állam
területén összesen 15 ember vesztette életét,
és 4 millióan maradtak áramellátás nélkül.
„A vihar következményeit még sokáig meg
fogjuk érezni és a talpra állás hetekig, vagy
még annál is hosszabb ideig el fog tartani”
– mondta az elnök.

Új japán kormányfõ

Az eddigi pénzügyminiszter, Noda Josihi-
ko (képünkön) lehet Japán új miniszterelnö-
ke, miután a kormányzó párt meglepetésre

elnökké választotta. Nagy valószínûséggel
ma a parlamentben is jóváhagyják kineve-
zését. Legnagyobb feladata a földrengés
utáni helyreállítás és az energiakrízis keze-
lése lesz. Tervei között adóemelés szerepel,
és szakítana a gyakori kormányfõ-csere
gyakorlatával is. Öt éven belül az ötödik
kormányfõ bukott meg Japánban: Kan
Naoto pénteken azért mondott le, mert
népszerûsége mélypontra süllyedt a márciu-
si földrengés és nukleáris krízis miatt. Az
54 éves politikus nemrég nagy vitát váltott
ki azzal, hogy több japán háborús bûnöst is
védelmébe vett.

Késes ámokfutó Tel-Avivban

Nyolc embert sebesített meg egy késsel ha-
donászó ámokfutó tegnap hajnalban Tel-
Avivban. Elsõ áldozatát, egy taxisofõrt a 19
éves palesztin támadó könnyebben megse-
besítette, amikor ellopta az autóját. Ezt kö-
vetõen egy szórakozóhelyhez száguldott,
ahol nekihajtott a rendõrségi úttorlasznak,
majd kipattanva az autóból rendõröket és
civileket késelt meg. A szóban forgó lokál-
nál gyakoriak az alvilági összetûzések, de
fokozott a rendõri jelenlét is, fõleg azt köve-
tõen, hogy az izraeli–palesztin határtérség-
ben az elmúlt napokban érezhetõen élezõ-
dött a feszültség.

Háttérben az al-Kaida?

Huszonnyolc ember halálát okozta és har-
minchetet megsebesített egy öngyilkos me-
rénylõ vasárnap este Bagdad nyugati ré-
szén egy szunnita mecsetben. A támadó az
esti ima végén hatolt be a Gazálíja város-
részben lévõ épületbe, majd mûködésbe
hozta a testére erõsített robbanószerkeze-
tet. A vasárnapi merényletet egyelõre
egyetlen szervezet sem vállalta magára, de
Kászim Atta, a bagdadi biztonsági erõk
szóvivõje „száz százalékig” biztos abban,
hogy az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat
áll a merénylet mögött. 

ÚMSZ-összeállítás

Berényi József, a parlamen-
ten kívüli Magyar Koalíció

Pártjának (MKP) elnöke szerint
a szlovák politika hatása a ma-
gyar politikára gyakran túl van
értékelve. „A magyar politika
sokkal inkább befolyásolja a
szlovák politikát, mint fordítva”
– jelentette ki Berényi abban az
interjúban, amelyet a TASR
szlovák közszolgálati hírügynök-
ség közölt tegnap. A politikus
szerint nem állja meg a helyét az
az állítás sem, hogy a szlo-
vák–magyar konfrontáció segíte-
ne Orbán Viktornak a magyar
gazdasági problémák elkendõzé-
sében. „A magyar média ezzel
nem foglalkozik olyan intenzí-
ven, mint ahogy azt Szlovákiá-
ban gondoljuk” – tette hozzá
Berényi. Bugár Béla, a szlovákiai
kormánykoalíciós Híd–Most
párt elnöke vasárnap úgy vél-
te: Pozsony és Budapest kapcso-
latainak legnagyobb problémája
az, hogy a felek teljesen eltérõen
látják a nemzeti kisebbségek jo-
gainak kérdését. Szerinte látni
kell azt is, hogy Magyarország-
nak nagy gazdasági problémái
vannak, és néhány esetben talán
gyakrabban használja az ilyen té-
mákat, mint szükséges volna –
jelentette ki Bugár, szintén a
TASR-nak nyilatkozva.

„Belépõ a demokráciába”

Dusan Caplovic, az ellenzéki
Irány–Szociáldemokrácia (Smer)
alelnöke, volt kisebbségügyi kor-
mányfõ-helyettes szerint a 67 éve
kitört antifasiszta szlovák nemze-
ti felkelés Szlovákia belépõje volt

a demokratikus világba. A befo-
lyásos ellenzéki politikus tegnap
a TASR pozsonyi közszolgálati
hírügynökségnek kifogásolta „el-
sõsorban azt, hogy nemzetként a
Hitler elleni koalíció oldalára áll-
tunk, a német nácizmus és az
olasz fasizmus néhány lakája és
csodálója ellenére. Kellõ idõben
és kellõ pillanatban képesek vol-
tunk erre, eltérõen a magyarok-
tól, akik nem lázadtak fel, és az
utolsó pillanatig Adolf Hitlert
szolgálták.” Bocsánatkérésre szó-
lítja fel Ivan Gasparovic szlovák
államfõt a felvidéki Pázmáneum
Társaság, amely szerint Gas-
parovic megsértette Esterházy
János emlékét, amikor egy lapin-
terjúban Hitler és a fasizmus hí-
vének minõsítette az egykori ve-
zetõ szlovákiai magyar politi-
kust. A dunaszerdahelyi székhe-
lyû civil szervezet az ügyben petí-
ciót fogalmazott meg. „A mi je-
lünk a kereszt, nem pedig a ho-

rogkereszt” – utalnak a petíció
szerzõi Esterházy egyik ismert
kijelentésére.

Roma helységnévtáblák

A szlovák kisebbségi nyelv-
használati törvény értelmében a
romák által is lakott települése-
ken 2012 júniusáig a helységek
roma elnevezését is ki kell füg-
geszteni – írta hét végi számában
az Új Szó címû pozsonyi napi-
lap. Sok esetben a településeknek
nincs cigány nevük, vagy nem
tudnak róla a szlovák hivatalos
szerveknél. Ezért munkacsoport

dolgozik a roma elnevezések fel-
kutatásán – nyilatkozta az újság-
nak Juhász László, a szlovák kor-
mányhivatal kisebbségi fõosztá-
lyának vezetõje. A kisebbségi
nyelvhasználati törvény értelmé-
ben akkor lehet egy település ki-
sebbségi, például roma elnevezé-
sét is feltüntetni a falu vagy város
közúti bejáratainál, ha a 2001.
évi népszámláláson lakosságá-
nak legalább 20 százaléka romá-
nak vallotta magát. A kormány-
hivatal számításai szerin Szlová-
kiában 51 olyan település van,
ahol a roma helynevek kifüg-
geszthetõk. 

MTI

Nehéz, küzdelemmel teli idõ-
szak lesz az õsz az euróválság

miatt Orbán Viktor szerint. A
magyar miniszterelnök a tegnapi
külképviselet-vezetõi értekezle-
ten azt mondta: arra számít,
hogy még hosszú évekig támadá-
soknak lesz kitéve a közös euró-
pai valuta. A külföldön dolgozó
magyar diplomaták elõtt tartott
beszédében kitért arra is, hogy a
magyar érdekekkel ellentétesnek
tartja az egységes európai adó-
zást, a következõ 15-20 évet pe-
dig a szövetségkötések versenyé-
nek tekinti. Orbán Viktor szerint
folytatni kell a több mint egy év-
vel ezelõtt megkezdett változáso-
kat, különben Magyarország
visszasodródik a görög útra, és
pénzügyi spekulánsok miatt elve-
szíti szuverenitását. Arra hívta fel
a figyelmet, hogy a Görögország
jövõjét meghatározó döntéseket
már nem Athén hozza, Magyar-
országnak ezt az utat minden-
képpen el kell kerülnie. Orbán
hosszan szólt arról, hogy Euró-
pában mára bevetté váltak azok a
nem ortodox gazdasági intézke-
dések, amelyek miatt a magyar
kormányt az elmúlt egy évben
össztûz alá vették. Bár a bankadó
miatt „kis híján keresztre feszítet-
tek minket”, mára tizenkét euró-
pai állam vezetett be hasonló in-

tézkedést; bár a különadók miatt
perben áll Magyarország, egyre
több európai állam ró ki külön-
adót egyes ágazatokra, és ma
már „minden második miniszter-
elnök munkaalapú gazdaságról
beszél”. Szerinte ez azt mutatja,
hogy a magyar kabinet korábban
szalonképtelennek bélyegzett
gazdasági intézkedései mára be-
vetté váltak az Európai Unióban. 

Az elõadás végén a diplomaták
közül Jeszenszky Géza volt kül-
ügyminiszter, oslói nagykövet
egyebek mellett az ország „nega-
tív imázsát” firtatta. Válaszul a
kormányfõ úgy fogalmazott:
„Kéjjel idézzük vissza, hogy már
megint milyen disznóságot
mondtak rólunk a mûvelt világ-
ban, és fel vagyunk háborodva.”
Orbán szerint ez a gondolkodás-
mód – annak „kéjes keresése”,
hogy „hol mondtak már megint
valami rosszat rólunk” – megöl
bennünket, az egészséges nemze-
ti lélek kifejlõdésének komoly
akadálya. „Többet kellene arról
beszélnünk, hogy mi mit csiná-
lunk” – mondta.

A tanácskozás sajtónyilvános
részében felszólaló Martonyi Já-
nos külügyminiszter közölte:
egy–két hónapon belül elkészül a
külpolitikai stratégia, és a tárca
tervei között szerepel egy külkap-
csolati törvény megalkotása is.
Ez utóbbi szükségességét azzal

indokolta, hogy átfogó szabályo-
zással javítsák a külügyi és a kül-
gazdasági terület, valamint a kul-
turális diplomácia közötti együtt-
mûködést. Martonyi János kitért
arra is, hogy az ENSZ BT nem
állandó tagságának megszerzése
„vagy megvalósul, vagy nem”,
de már a kandidálás, a tisztség el-
nyeréséhez vezetõ folyamat is
hasznos az országnak. Az Or-
bán-kormány a tagjelöltséget
elõdjétõl örökölte, és mindent
megtesz a siker érdekében, ami a
magyar diplomácia bizonyos fo-
kú kontinuitását is jelzi, vélemé-
nye szerint azonban az eredmény
nem minõsíti majd a felkészülés
minõségét. 

Orbán Viktor: küzdelmes õsz jön

Pozsony? Nem, Bratislava! Egy szélsõséges szlovák párt óriásplakátja a magyar nyelvhasználatot tagadja

ÚMSZ

Kómában fekszik líbiai ottho-
nában a Lockerbie-merénylet

elkövetéséért elítélt Abdelbaset al-
Megrahi, akirõl néhány napja
még az a hír járta, hogy eltûnt. A
súlyos rákbeteg merénylõt napok
választják el a haláltól, s az or-
szágban uralkodó káosz miatt
semmilyen orvosi segítséget nem
kap. Megrahit két éve azért en-
gedték el skóciai börtönébõl, mert
betegsége elõrehaladott állapot-
ban volt, ám azóta többször is lát-
ták nemzeti ünnepeken pártfogó-
ja, Kadhafi elnök oldalán, mintha
semmi baja sem volna. A CNN-
nek a fiával sikerült kapcsolatba
lépnie, aki elmondta: apja haldok-
lik, és senki sem segíthet rajta.
„Nincs telefonvonalunk, így nem
kérhetünk orvosi segítséget, csak
oxigént tudunk adni neki – mond-
ta a fiú. – A zavargások kitörése
után fosztogatók lepték el a há-
zunkat, és elvitték apám összes
gyógyszerét.” 

Haldoklik 

a líbiai merénylõ

Becsomagolták a vitatott szobrot

Toalettpapírba csomagolták tiltakozó aktivisták Ferdinand
Durcansky egykori nácibarát szlovák politikus mellszobrát tegnap
az észak-szlovákiai Zsolnához közeli Rajecben. A Polgári Charta
2010 nevet viselõ szervezet egyik vezetõje, Eduard Chmelár szerint
a mellszobor kimeríti a szélsõséges mozgalmak népszerûsítésének
és az alapvetõ emberi jogok elnyomásának bûncselekményét. 

Bizony, iszony a viszony
Pozsonyi politikusok szóváltása a magyar–szlovák kapcsolatokról

Al-Megrahinak napjai lehetnek hátra

„Már utánozzák is Magyarországot”



Gyávasággal vádolta a
tegnap Verespatakra raj-
taütésszerûen érkezõ
Traian Bãsescu állam-

fõ azokat a politiku-
sokat, akik szerinte
„nem merték” – hoz-

zá hasonlóan –
nyíltan támogatni
a ciános technoló-

giával történõ bányaberuházást. Traian
Bãsescu szerint ugyanis bátorság kell ah-
hoz, hogy valaki lelkesedjen azért, hogy az
Erdélyi Szigethegység szívében a környeze-
tet veszélyeztetõ hatalmas méregkatlan jöj-
jön létre. Ráadásul úgy, hogy ezzel
eltörönek a föld színérõl egy több évszáza-
dos települést, nyomtalanul eltüntetnek ér-
tékes építészeti örökséget, templomokat, ró-
mai kori tárnákat.
Nos, az államfõnek (megint) igaza van.
Valóban bátorság kell ilyesmihez, fõleg a
2000-es tiszai szennyezés tragikus következ-
ményeinek ismeretében. Vagy nevezzük in-
kább vakmerõségnek? Erõszakoskodásnak?
A remélt anyagi haszon – amely egyébként
is kétséges – elég érv lehet vajon ilyen mér-
tékû környezeti és kulturális romboláshoz? 
Traian Bãsescu szerint igen. Az õ politikai
alapelve szerint ugyanis a cél szentesíti az
eszközt. Ezt tudtuk, tudomásul vettük
mandátuma(i) hosszú és végeérhetetlennek
tûnõ évei alatt. De innen odáig, hogy az
államfõ gyávának, bûnösnek nevezzen va-
lakiket – konkétan: környezetvédelmi és
kulturális minisztert, történetesen
RMDSZ-eseket – azért, mert nem rajonga-
nak feltétel nélkül a verespataki ciános ki-
termelés ötletéért, igencsak hosszú út vezet.
A ciánról egyébként tudtuk, hogy mérgezõ,
de azt hittük, hogy csak akkor, ha az élõ
szervezettel közvetlenül érintkezik. Nos, a
verespataki cián, minden jel szerint akkor
is mérgez, ha csak beszélnek róla: a Roºia
Montana Gold Corporation vállalat által
az erdélyi településen alkalmazni kívánt
vegyianyag máris megmérgezte az
RMDSZ-en belüli légkört. A Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök és a hosszú évekig
Eckstein-Kovács Péter által vezetett Sza-
badelvû Kör jelenlegi elnöke közti nyíltle-
vél-váltás szinte elõzménytelen módon tárja
a világ elé a szövetség belsõ ügyeit, hogy ne
mondjuk: szennyesét. 
Szomorúan kell konstatálnunk, hogy az
aranyláz láthatóan megfertõzte a magyar
érdekvédelmi szervezetet is: Traian
Bãsescunak sikerült elhintenie a konkolyt
az RMDSZ-ben. Hamupipõkének való
munka lesz kiszemelni azt a búzából. Hoz-
zá kellene látni... 
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A búza és a konkoly

Salamon 
Márton László

S. M. L.

Abos Gábort, a Környezetvé-
delmi Õrség eddigi fõfelügye-

lõ-helyettesét nevezte ki tegnap
Borbély László környezetvédelmi
miniszter javaslatára Emil Boc
miniszterelnök az Országos Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség élére.
Abos Nagy Józsefet váltja a tiszt-
ségben, aki szintén tegnap nyúj-
totta be lemondását, azután, hogy
a tisztségviselõ a hétvégén jelezte
már lemondási szándékát. Mint
arról az ÚMSZ tegnapi számában
hírt adtunk: Nagynak amiatt kel-
lett távoznia, hogy nem készültek
el azok a jelentések, amelyeket
Romániának a Kiotói Egyez-
mény értelmében az illetékes

nemzetközi intézményeknek kell
továbbítania, és amelyek lehetõvé
teszik, hogy Bukarest eladhassa
széndioxid-kibocsátási kvótafö-
löslegét más országoknak.

Borbély László tegnap a mi-
nisztérium székhelyén tartott saj-
tótájékoztatóján jelentette be
Abos jelölését. Borbély leszögez-
te: a jelentések elkészítésével kap-
csolatos mulasztások 2007-re
nyúlnak vissza, és amikor õ átvet-
te a tárca vezetését, azzal szembe-
sült, hogy a jelentések leadásához
szükséges, mintegy félmillió euró
összértékû, összesen hat szakmai
tanulmányból egy sem készült
még el. Ugyanakkor a miniszter
szerint 2009-ben az is akadályoz-
ta a munkát, hogy a pénzügyi és

a környezetvédelmi tárca akkori
vezetõi nem tudtak megegyezni a
szükséges törvénymódosítások-
ról, amit Borbély mandátumának
elsõ öt hónapja után már sikerült
is tisztázni.

„A miniszteri mandátumom
ideje alatti elsõ költségvetési ki-
egészítés után elkészült két tanul-
mány, és idén augusztusban jelen-
tettük is ezt az elõrelépést. Ennek
ellenére nem sikerült elkerülni a
kvótatranzakciók ideiglenes leállí-
tását” – magyarázta Borbély, aki
szerint „nem világvége” ez az ál-
lapot, nem veszett el semmi, hi-
szen a szeptemberben leadandó
jelentés után decembertõl remél-
hetõleg feloldják a tilalmat a nem-
zetközi intézmények. „Addig is

lehet tárgyalni a kvóták adásvéte-
lérõl, csupán magukat a tranzak-
ciókat kell néhány hónappal elha-
lasztani” – tette hozzá a miniszter.
Borbély szerint egyébként a szén-
dioxid-kibocsátási nemzetközi
kvótapiac jelenleg nem túlságosan
dinamikus, egyetlen országnak
sem sikerült nagy mennyiségben
áruba bocsátania ezeket a kvótá-
kat, amelyekbõl Romániának 300
millió egység áll rendelkezésére.
„Jelenleg egységenként 4-5 eurós
piaci árról lehet beszélni, ami a
két-három évvel ezelõtti érték alig
egyharmadának felel meg” – tájé-
koztatott a miniszter.

Mint arról lapunk beszámolt,
Borbélynak az elõdei felelõsségére
vonatkozó kijelentésével kapcso-
latosan Korodi Attila volt környe-
zetvédelmi miniszter leszögezte:
Borbély Lászlónak alig két hónap-
ja hiányzik ahhoz, hogy mandá-
tuma hosszúságában beérje õt.
„Ennél többet nem kommentá-
lom a dolgot” – tette hozzá
Korodi. Borbély tegnap kérdé-
sünkre kifejtette: nem akar ujjal
mutogatni senkire, de mindenki-
nek vállalnia kell a felelõsséget
azért, amit akkor tett, amikor mi-
niszter volt. „Tudtommal az elõ-
készítési munka el volt végezve, és
a 2009-es idõszak volt az, amikor
leálltak a dolgok” – tette hozzá.

Abos Gábor, az Országos Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség frissen
kinevezett elnöke az Agerpres hír-
ügynökségnek tegnap kifejtette:
mandátumában „prioritást élvez
azoknak az okoknak az azonosí-
tása, amelyek miatt a Bukarestet
elmarasztaló döntés megszületett,
illetve azok elhárítása”. 

Román lapszemle

Átlagosan tizenhét százalékkal keresnek
kevesebbet férfi társaiknál a nõi alkalma-
zottak az Európai Unió tagállamaiban –
derül ki az európai statisztikai intézet, az
Eurostat felméréseibõl. (Adevãrul) A
legfrissebb felmérések szerint immár nem
Iaºi, hanem Temesvár Románia második
legnagyobb városa Bukarest után. A bán-
sági nagyvárosnak 311 ezer lakosa van,
kétezerrel több, mint moldovai „vetélytár-
sának”. (Evenimentul zilei) Nicolae Ce-
auºescu scorniceºti-i szülõházát csak az
utódok engedélyével lehet idegenforgalmi
látványosságként értékesíteni. Ezt a diktá-
tor lánya, Zoe Ceauºescu férje, Mircea
Oprean jelentette ki, annak kapcsán,
hogy Elena Udrea idegenforgalmi mi-
niszter beindítaná a kommunista korszak
emlékhelyeit átfogó vörös turisztikai kör-
út nevû projektjét. (Jurnalul naþional) A
gazdasági-pénzügyi válság ellenére im-
már tíz romániai vásárolt a Ferrari leg-
újabb, 458 Spider jelzésû, lehajtható tete-
jû szupergépkocsijából, amelyet hivatalo-
san még be sem mutattak az országban.
(Curentul) 10-12 milliárd euró közé te-
szik a mezõgazdasági szakemberek az
idei gabonatermés értékét. A búza fele ex-
portra kerül. (Curierul naþional)

Nagy megy, Abos jön
Kinevezte a lemondatott RMDSZ-es tisztségviselõ utódját a kormányfõ 

Folytatás az 1. oldalról

„A jelenlegi rendszerrel az a leg-
nagyobb gond, hogy az országos
visszaosztáskor a harmadik, sõt
negyedik helyrõl is parlamenti
mandátumot lehet szerezni. Mi-
vel nem érvényesül a választók
akarata, megoldást kell keresnünk
a problémára” – fogalmazta meg
a találkozó következtetéseit az
Agerpres hírügynökség számára az
RMDSZ képviselõházi frakcióve-
zetõ-helyettese. 

A bizottság ugyanakkor meg-
tárgyalta a jövõ évben esedékes
helyhatósági és parlamenti válasz-
tások összevonásának lehetõsé-
gét. A koalíciós alakulatok egyet-
értettek abban, hogy a nyár elejé-
re tervezett helyhatósági választá-
sokat kell „kitolni” a november
végén, december elején esedékes
parlamenti választásokig. Roberta
Anastase, a képviselõház demok-
rata-liberális elnöke szerint ez az
egyetlen alkotmányos megoldás a
30 millió eurós megtakarítást je-
lentõ összevonásra. Hozzátette: a
koalícióban fel sem merült az el-
lenzéki Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) azon javaslata, hogy
elõrehozott parlamenti szavazás-
sal nyáron duplázzák meg a hely-
hatósági voksolást, ugyanis ez
utóbbi változathoz  fel kell oszlat-
ni a parlamentet. 

Bár eredetileg az ellenzékiek is
egyetértettek a két voksolás ösz-
szevonásával, és attól sem zár-
kóztak el, hogy erre 2012 késõ

õszén, a parlamenti szavazás ter-
vezett idején kerüljön sor, tegnap
Crin Antonescu, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) elnöke, az USL
társelnöke leszögezte: nem ellen-
zik a helyhatósági szavazás elha-
lasztását. „Nincs semmilyen oka
a helyhatósági választások elha-
lasztásának. Egy ilyen döntés bi-
zonytalanságok és felfordulást
okozna” – vélekedett Antonescu,
hangsúlyozva, hogy az alkot-
mány egyértelmûen megnevezi
azokat az okokat, amelyek alap-
ján meg lehet hosszabbítani a he-
lyi közméltóságok mandátumát.
„Most sem, és remélem, hogy jö-
võre sem áll fenn a felsorolt hely-
zetek valamelyike, súlyos termé-
szeti csapás vagy háború” –
mondta el a liberális elnök.

Antonescu populistának ne-
vezte a koalíciós pártok azon ér-
vét, hogy az összevont választá-
sokkal pénzt lehetne megtakarí-
tani, ugyanis a helyhatósági és a
parlamenti választási kampá-
nyok különbözõek. Arra a kér-
désre, hogy az USL mikor szeret-
né megméretni magát elõreho-
zott választásokon, az USL társ-
elnöke elmondta: minél hama-
rabb, annál jobb. „Idén õsszel, jö-
võ tavasszal, jövõ nyáron. Minél
hamarabb tartunk elõrehozott
választásokat, annál hamarabb
kerül az ország élére olyan kor-
mány, amelynek parlamenti tá-
mogatottságát nem csalással és
zsarolással biztosították” – fogal-
mazott Crin Antonescu. 

Választások csak 2012 õszén?
ÚMSZ

Emil Boc kormányfõ tegnap
elbocsátotta Remus Virgil

Baciut, az Országos Tulajdon-
visszajuttató Hatóság (ANRP)
államtitkár-helyettesi rangú alel-
nökét, akit azért helyeztek elõze-
tes letartóztatásba, mert több
mint 400 ezer lejt fogadott el ál-
lamosított épületek volt tulajdo-
nosai kártérítési ügye megoldá-
sának sürgetéséért. Az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) befolyással való vissza-
élés vádjával indított nyomozást
ellene. A DNA szerint 2011. jú-
nius-augusztusban Baciu a ható-

ság által négy személynek meg-
ítélt kártérítés körülbelül 15 szá-
zalékát kitevõ pénzösszeget kért
Andruºenco Camelia Teodora
vádlott révén. A pénzt kártérítési
ügyek sürgetésére és a visszaka-
pott összegeknek a Proprietatea
Alapnál (FP) értékpapírokra va-
ló becserélésére kérte. A bukares-
ti, 7180 négyzetméternyi terüle-
tet, amelyre megszerezték a tu-
lajdonjogot, 36,5 millió lejre
(104 millió euró) értékelték, a
kártérítések megállapításával
foglalkozó bizottság 2007. januá-
ri döntése értelmében pedig jóvá-
hagyták az összeg kifizetését a
jogosultaknak. 

Államtitkárhelyettes-bukta

Borbély László miniszter szerint a széndioxid-kibocsátási kvótapiac nem túlságosan dinamikus Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Négy éves kormányzati je-
lenlétet ígért az RMDSZ-nek

Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke, ha a
szövetség hozzájárul a Emil Boc
vezette jobbközép kormány bu-
kásához. Az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség (USL) társel-
nöke határidõt is szabott a javas-
lat elfogadásához, leszögezte,
hogy az ajánlata csak akkor ér-
vényes, ha az RMDSZ már az
õszi törvényhozási ciklus elején,
szeptemberben visszalép a kor-
mánykoalícióból. „Ha most ve-
lünk tartanak, garantálni fogjuk,
hogy kormányon maradnak

2016-ig. Viszont az RMDSZ-nek
meg kell értenie, hogy ha most
nemet mond, az USL hatalomra
kerülése esetén együtt vonulnak
ellenzékbe Bocékkal” – fenyege-
tette meg a szövetséget Anto-
nescu. A liberális elnök ultimátu-
mára Kelemen Hunor RMDSZ
elnök úgy reagált: pillanatnyilag
nem merül fel a szövetség kilépé-
sének kérdése, mivel a koalíció
szerinte „normális paraméterek
között mûködik”. Cristian Preda
demokrata-liberális EP-képvi-
selõ blogbejegyzésében leszögez-
te: az ellenzék képtelen saját ere-
jébõl megnyerni a választásokat,
ezért árulásra szólítja fel az
RMDSZ-t. 

Árulásért kormányzás?



Bogdán Tibor 

Románia négy éves tag-
sága alatt az Európai

Unió közel 20 milliárd eurót
különített el az ország szá-
mára különféle operacionális
programokra. Ennek az ösz-
szegnek azonban mindeddig
nem egészen 12 százalékát
sikerült felhasználnia. 

Mindez a Közpolitikai In-
tézet elemzésébõl derül ki,
amely a hét operacionális
program közül hármat fog át:
a regionálist, az emberi erõ-
források fejlesztését valamint
a közigazgatási kapacitás nö-
velését szolgálót..

Alig több, 
mint 7 százalék

A legrosszabb a helyzet a
regionális operacionális

program esetében, jóllehet
ez – Románia szempontjá-
ból is – a legfontosabb pro-
jektek közé tartozik. Célja
ugyanis az ország különbözõ
tartományai és régió közötti
fejlõdési szintkülönbség
csökkentése, és a lehetõségek
mértékében, akár megszün-
tetése is. A romániai hatósá-
goknak azonban a Brüsszel
által az ország számára a
2000–2013 közötti idõszakra
elkülönített 3,726 milliárd
euró mindössze 7,37 száza-
lékát sikerült lehívniuk, jólle-
het az idei év elsõ felében
már jóváhagyott közel 1500
fejlesztési projekt a pénzke-
ret több, mint 60 százalékát
felvenné.

Tekintve, hogy Románia
északkeleti része a legfejletle-
nebb térség az országban –
egyben pedig az Európai

unióban – az uniós pénz-
alapok legnagyobb része vol-
taképpen éppen ebbe az öve-
zetbe irányul, így Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Neamþ,
Suceava és Vaslui megye
gazdálkodhatna a legtöbb
pénzzel. Ezek a megyék
azonban a rendelkezésükre
álló alapoknak csak igen kis
részét értékesítik. Az uniós
pénzek lehívása tekintetében
a kevésbé fejletlennek mond-
ható övezetek illetékesei jár-
nak az élen. Így Dâmboviþa
megye helyi és megyei ható-
ságainak 436,95 millió lejt si-
került már felvenniük,
Mehedinþi megye több, mint
345 millióban részesült,
Hunyad megye 333 millió
lejt kapott, Iaºi megye pedig
321 milliós támogatást ka-
pott Brüsszeltõl. 

Ialomiþa megye viszont
52,6 millió lejjel a kullogók
között van, akárcsak a 67,54
és 84,12 millió lejt lehívó
Kovászna és Brassó megye.

Községi golfpálya…

A regionális operacionális
program keretében lehívott
összegek jelentõs részét
azonban nem munkahelyte-
remtõ gazdasági beruházá-
sokra vagy szociális létesít-

mények építésére, korszerûsí-
tésére fordították. Ezeket a
pénzeket többnyire helyi és
megyei utak foltozgatására
költötték el. Jutott belõlük az
idegenforgalomra is, ám ez
esetben sem az ésszerû fel-
használás volt a jellemzõ. Az
uniós összegekbõl leginkább
panziók épültek, ráadásul
nem egy alkalommal olyan
helyeken, amelyek minded-
dig nem idegenforgalmukról
voltak nevezetesek. 

A felmérést végzõ Közpo-
litikai Intézet azonban olyan
esetrõl is tud, amikor ezekbõl
a pénzekbõl golfpályát építet-
tek – méghozzá nem is nagy-
városban, hanem kisközség-
ben. Így történt ez az Arad
megyei Angyalkúton, ahol
Bellavista Golf Villas &
Resort néven adtak át ilyen
létesítményt. Megépítésének
költségei meghaladták a 10
millió eurót. A Közpolitikai
Intézet úgyszintén fölösleges
pénzkidobásnak tartja a târ-
goviºtei helyi hatóságok el-
képzelését is, amelynek értel-
mében 7,78 millió eurós rá-
fordítással építenének úszás-
ra szakosított turisztikai
komplexumot. Romániát –
némi bibliai hasonlattal –
akár tékozló országnak is
mondhatnánk.

… méregdrága 
szoftverek

Ami a közigazgatási kapa-
citás fejlesztését célzó opera-
cionális programot illeti, ez
esetben Romániának a 2007-
2013 között felhasználható
180 millió eurós pénzkerete
12 százalékát sikerült eddig
lehívnia. Így például a bel-
ügyminisztérium 3,5 millió
lejt kapott a közigazgatási
hatékonyságot fokozó egysé-
gesebb törvénykezési keret
létrehozására kidolgozott
programjának finanszírozá-
sára. Hasonló célt szolgáló
projektet nyújtottak be az il-
letékesekhez a Bacãu megyei
hatóságok, illetve a megye-
székhely polgármesteri hiva-
tala. Létezik azonban két
olyan megye is – Neamþ és
Szilágy – amely még semmit
sem használt fel az uniós
pénzekbõl.

Sok esetben azonban ezen
a területen is elpazarolták a
pénzt: a közigazgatási rend-
szer informatizálása ürügyén
„divatossá” vált ugyanis a
méregdrága, olykor a több-
millió eurót is meghaladó
szoftverek megvásárlása,
amelyek „okosságát” felvá-
sárlóik jórészt nem is tudják
kihasználni.

Az emberi erõforrások kép-
zését szolgáló operacionális
program 3,476 milliárd eurót
biztosít Románia számára.
Jóllehet ennek 80 százalékát
sikerült már eddig progra-
mokkal lefedni, a lehívott
összegek alig haladják meg a
pénzkeret 19 százalékát. 

Kullogó 
Székelyföld

Huszonhárom megye
mindeddig semmit sem köl-
tött el az uniós pénzekbõl,
közöttük több erdélyi megye
is található, így Arad, Bras-
só, Kovászna, Hargita, Ma-
ros, Szatmár, Szeben, Szil-
ágy. Aligha véletlen, hogy
közülük több megye is a
munkanélküliségi lajstrom
élvonalába tartozik, ami még
érthetetlenebbé teszi a térí-
tésmentes összegek iránti kö-
zönyüket. A pazarlás egyéb-
ként ezen a területen a legna-
gyobb; Romániában ugyanis
a szakemberképzés futósza-
lagon, felületesen történik és
nem is mindig a legfonto-
sabb ágazatokban. Az uniós
alapokból a tanácsadói cé-
gek húzzák a legnagyobb
hasznot, amelyek eddig több,
mint 27 millió eurót költöt-
tek el. 

ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. augusztus 30., kkeedddd4

Románia, a tékozló ország
Románia közismerten a kullogók közé

tartozik az Európai Unió tagállamai

sorában a rendelkezésére álló uniós

összegek lehívása tekintetében (is). 

Ráadásul a tekintélyes pénzkeretek

csekély, elköltött részét is nagyrészt 

fölöslegesnek mondható projektekre

pazarolják el az illetékesek.

Gy. Z.

Vannak hagyományai
annak, hogy a patinás

Magyar Állami Operaház
(hajdanán: Magyar Királyi
Operaház) élén államilag ki-
nevezett-megbízott vezetõ
álljon. Intendánsként irányí-
totta az intézményt egykoron
gróf Bánffy Miklós, 1913 és
1918 közötti mûködésére az
annalesek aranykorként em-
lékeznek. Az Ókovács Szil-
vesztert most az intézmény
élére emelõ Orbán Viktor
magyar miniszterelnök kor-
mányzati források szerint
azért nyúlt bele közvetlenül a
személyi döntésbe, mert fon-
tosnak tartja az Operaházat,
amelynek közönségében „a
politikára is hatást gyakorló,
befolyásos rétegek vannak”.

Egynapos kinevezés

A Duna Televízió operaéne-
kes végzettségû – évekig az
Operaház társulatának tagja-
ként, illetve kommunikációs
igazgatójaként is dolgozó –
vezérigazgatójának a neve
már azt követõen szóba ke-
rült, hogy Réthelyi Miklós
a nyár elején kinevezte az in-
tézmény élére a fõigazgatói
pályázat befutóját, az ugyan-

csak operaénekes Horváth
Ádámot, aki addig miniszte-
ri biztosként felügyelte az
Operaházat. A Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztéri-
um azonban még aznap kö-
zölte, hogy a miniszterelnök
felkérésére érvénytelennek
nyilvánította a miniszter lé-
pését. Réthelyi ugyanis an-
nak ellenére nevezte ki Hor-
váthot, hogy Orbán Viktor
megkérte, a következõ kor-
mányüléséig ne hozzon dön-
tést a fõigazgatói pályázatról.
A bejelentés után két nappal
Horváth Ádám felajánlotta a
lemondását a miniszternek,
amit Réthelyi Miklós el is fo-
gadott, s ezzel Horváthnak
nemcsak a fõigazgatói, ha-
nem a miniszteri biztosi meg-
bízása is megszûnt.

Orbán Viktor a kiszivár-
gott információk szerint nyár
elejéig a vele jó kapcsolatot
ápoló Szõcs Géza kulturális
államtitkár által favorizált
Harangozó Gyula balettmû-
vészt támogatta a fõigazgatói
posztra (aki maga is indult,
de 8:1 arányban alulmaradt a
Horváth gyõzelmével zárult
pályázaton). A forrás szerint
Orbán késõbb elbizonytala-
nodott, részben az Ókovács
mellett lobbizók hatására,
részben azért, mert „nagyon

rosszul nézett volna ki, ha a
pályázaton alulmaradt, köz-
tudottan az államtitkár által
favorizált jelöltbõl csinálnak
fõigazgatót”.

„Erõs legitimitással”

A végsõ lökést a döntéshez
az adta meg, hogy Ókovács
augusztus elejére elkészített
az Operaházról egy szakmai
koncepciót, Orbán Viktor-
nak pedig tetszett az anyag,
és szakmai körökbõl is pozi-
tív visszajelzéseket kapott az
elképzelésrõl. A döntés hátte-

rét ismerõ kormányzati for-
rások szerint a kormánybiz-
tos „erõs legitimitással” érke-
zik, vagyis már egyeztette a
miniszterelnökkel, hogy a
fõbb posztokra kiket vinne
magával az intézménybe, Or-
bán Viktor pedig áldását adta
rá, mondván, nem szól bele a
szakmai döntésekbe.

Ókovács arra a kérdésre,
hogy ha volt elképzelése az
intézmény irányításáról, mi-
ért nem jelentkezett a koráb-
bi fõigazgatói pályázatra, azt
mondta: az Operaházból
2005-ben történt távozása óta

(a Duna TV vezérigazgatójá-
vá történt kinevezéséig a Fi-
desz-közeli Hír TV mûsorve-
zetõjeként tevékenykedett)
mindig is „érzékeny volt az
Opera sorsára”, de a vezetõi
posztot nem ambicionálta, a
miniszterelnök figyelmét fel-
keltõ koncepciót is szakma-
beliek ösztönzésére írta meg.
Azt is elmondta, hogy az el-
képzeléseit az anyag elkészü-
lése után megosztotta a nem-
zeti erõforrás miniszterével
is, így szerinte Réthelyi Mik-
lóst nem érte meglepetés-
ként, amikor a miniszterel-
nök elõállt az õ nevével. A
Duna TV távozó vezetõje
megjegyezte, hogy 2001
õszén egyszer indult az Ope-
raház fõigazgatói pályáza-
tán, de jelentkezését csak
„oroszlánkörmei próbálgatá-
sának” szánta, nem gondolta
komolyan, hogy nyerhet.

A lírai bariton

Az Operaház helyzete egy
álló esztendeje rendezetlen.
A kulturális államtitkár ta-
valy augusztusban Harango-
zó Gyulát kérte fel, hogy le-
gyen az Operaház miniszteri
biztosa. A koreográfus az el-
sõ munkanapján menesztet-
te Keveházi Gábor balet-
tigazgatót, ám napokon be-
lül kiderült, hogy a posztra
nincs hivatalos, azaz minisz-
teri felhatalmazása. Az or-
vos-anatómus egyetemi ta-
nár, az orvostudományok
(akadémiai) doktora, Réthe-
lyi Miklós – akinek kutatási
területe a gerincvelõ idegi
(neuronális és szinaptikus)

szerkezete és a peptid tartal-
mú idegsejtek és -pályák jel-
lemzése – néhány héttel ké-
sõbb Horváth Ádám opera-
énekest nevezte ki miniszteri
biztosnak, az énekes által fel-
tárt állítólagos visszásságok
miatt 2010 októberében pe-
dig visszavonta az addigi fõ-
igazgató, a korábbi szocialis-
ta kormányban kulturális ál-
lamtitkári posztot betöltõ
Vass Lajos megbízatását.
Idén júniusig Horváth irá-
nyította az intézményt, két-
napos júniusi fõigazgatósá-
ga, majd lemondása után
Réthelyi Miklós a ház ügy-
vezetõ igazgatóját, Mozsár
Istvánt bízta meg az intéz-
mény átmeneti vezetésé-
vel. Augusztus 8-án azon-
ban õ is lemondott tisztségé-
rõl, helyette Kovács Jánost,
az Operaház elsõ karmester-
ét nevezte ki ideiglenes ha-
tállyal a miniszter. Kovács-
nak azonban volt egy feltéte-
le: csak záros határidõn be-
lül fogadja el a tisztséget. Így
alakult ki végül a kényszer:
Orbánnak lépnie kellett. 

A lírai bariton Ókovács
1969-ben született Veszp-
rémben. Opera- és daléne-
kesként ugyan nem aratott
átütõ sikert, de népnevelõi és
közéleti tevékenységét nem-
csak a hivatalosságok ismer-
ték el. Kérdés, hogy új „sze-
repkörében” miként fogja
megállni a helyét. Egy dolog
kétségtelen: az intendáns
alaposan ismeri, és nem csak
nézõként, hanem belülrõl is
az Operaházat és a tervei
szerint újra megnyitandó Er-
kel Színházat. 

Nyugvópontra jut-e a magyar Operaház ügye?
Sokáig halogatta a budapesti Operaház

vezetõjének kinevezése körüli konflik-

tus rendezését Orbán Viktor. Végül

olyan megoldást választott, amellyel

megkerülte a formálisan az intézmény

felügyeletét ellátó miniszterét.

Ókovács Szilveszter. Háta mögött a Duna-tévé – elõtte az Operaház?



Jó ideig nem értettem, mi történik.
Felemelte a mobiltelefont, de nem a fülé-
hez, hanem a feje fölé, néhány másodper-
cig ott tartotta, majd megnézte, elmosolyo-
dott és tovább ment néhány lépést. 
Negyedóra múlva az utcán újból találkoz-
tam vele. Megintcsak felemelte a mobiltele-
font, megintcsak nem a fülénél, hanem a
feje fölött tartotta, majd rápillantott és új-
ból elmosolyodott. Azután leült egy padra,
kezdett meglazítani valamiféle csomókat,
majd elõfordította az egész hátizsákot,
amelyben éppen ébredezett a baba.
Így jöttem rá a titok nyitjára: a kismama
mobiltelefonjával a hátán hordozott csöpp-
séget fényképezgette, majd menetközben
megnézte, alszik-e vagy sem. A fejét
ugyanis képtelen volt olyan mértékben hát-

ra fordítani, hogy szemügy-
re vegye: szükség van-e

vagy sem az anyai be-
avatkozásra.

Így találkozott a huszon-
egyedik századi technika

az alighanem az afrikai
törzsektõl örökölt baba-
hordozóval és a huszon-
egyedik századi európai

kismamával.

Azután valaki felhívta figyelmemet egy
másik találkozásra is. Néhány csíki kisma-
ma ugyanis levelezõlistát indított a világhá-
lón, amelyhez egyre többen csatlakoztak.
Kezdetben csak tanácsokat kértek egymás-
tól, megosztották létezõ vagy leendõ kis-
mamás tapasztalataikat, majd egyszerre
csak kiléptek a virtuális világból és ennek
valóságos változatában is
közös találkozóhelyet ala-
kítottak ki. Ahová már
nemcsak a kismamák jöt-
tek el, hanem a babákat
vagy a kislányokat, kisfiú-
kat is elhozták, olykor pe-
dig magukat mindig a szervezõkészség
szakértõinek tekintõ apukák, azaz a férfiak
is megjelentek.
És jóval rövidebb idõ kérdése volt, mint
egyes komolykodó és nagynevû kezdemé-
nyezéseknek, hogy rájöjjenek: bizony, a
csoportnak jogi személlyé kellene válnia,
mert ennek meg van a maga súlya és szere-
pe. Olyan közéleti szereplõvé, olyan közös-
ségi csoporttá válhatnak, amelyet nem csu-
pán alkalmi beszélgetések jellemeznek, ha-
nem jóval pontosabban és gyakorlatiasab-
ban követhetik az általuk megfogalmazott
célokat. 

És így alakult meg a csAKEgy, a Csíki
Anyák Egyesülete, amely a kis- és nagybe-
tûkkel írt betûszóban azt az aranyigazságot
rejtegeti, amelyet már nem csupán a római-
ak, hanem az osztrák-magyar monarchia
személyi nyilvántartóiban is nagyon jól is-
mertek: az anya mindig biztos, azaz kissé ro-
mantikusabb és többször is megdalolt válto-

zatban: anya csak egy van.
A közhelyeknek azonban
itt vége. A zárkozott csíki
társadalomban ugyanis a
csakegyes kismamák elér-
tek valamit: nem csupán
adományokat, segélyeket

gyûjtenek a nagyobb költségû orvosi keze-
lésre szoruló gyermekeknek, nem csupán
egymásnak segítenek jó szóval, gyermekne-
velési tudnivalókkal, hasznos tanácsokkal,
nem csupán külön sátorral vesznek részt a
különbözõ táborokban, fesztiválokon, ren-
dezvényeken, vállalva a kisgyermekek fel-
ügyeletét vagy meghitt körülményeket biz-
tosítva a szoptatós mamáknak, hanem bele-
szólnak a közélet egyes olyan vonatkozásai-
ba, amelyek érintik õket és a gyermekeket.
Legutóbb például gyermekáldozattal járó
közlekedési baleset után aláírásgyûjtésbe
kezdtek olyan közlekedés biztonsági beren-

dezések beszerzéséért, amelyek csökkent-
hetik a gázolások veszélyét, és több mint
ezren csatlakoztak a felhívásukhoz. De hal-
latták hangjukat akkor is, amikor kötéltán-
cot járt a tanügyi törvény a magyar nyel-
ven oktatható valamennyi tantárgy körül,
és egyre nagyobb mértékben figyelnek
mindarra, ami õket és a felcseperedõ apró-
ságokat érintheti.
És már nincsenek egyedül, hiszen a kisma-
ma mozgalom Székelyudvarhelyen is igen
látványos közlekedésrendészeti vonatkozá-
sú felvonulást szervezett, és másutt is egyre
gyakrabban hallani arról, hogy nem hagy-
ják saját életüket csupán a külsõ körülmé-
nyek mentén sodródni.
Gyakran úgy érzem: a kismamákkal és
gyermekeikkel együtt egy olyan közéleti
magatartás nõhet fel a szemünk elõtt,
amelyre egyre nagyobb szükségünk van ah-
hoz, hogy a helyi közösségek mûködõké-
pessé váljanak. Hogy ne mindent csak a
maguk kizárólagos igazát (el)ismerõ helyi
hatalmasságok döntsenek el, hanem véle-
ménymondással, eszmecserével, a döntés-
hozatalba való bármikori beavatkozással
érvényesíteni lehessen azt a helyi demokrá-
ciát, amely nélkül az önrendelkezés csak
puszta szólam. 

Mit akart Kossuth? Minden cikke nyílt felelet e kérdésre: meg-
szüntetni Magyarország gyarmati mivoltát, gazdasági kizsákmá-
nyoltatását, visszaszerezni állami fennmaradásának és fejlõdésé-
nek biztosítékait és a népet jólétben és kultúrában emelni. A ha-
ladás elsõ és legnagyobb akadályát az õsiségben látja, ezt kívánja
tehát mindenekelõtt megszüntetni. „Eltörlése a kor igényévé
vált, az idõ hatalma követeli”, mert „ha az õsiséget el nem töröl-
jük s eltörlésével a birtokot szabaddá s biztossá nem tesszük, a
földbirtokosztály fele részének semmivé kell lenni okvetlenül.”
Az õsiség megszüntetésével a földbirtok „becse, értéke, ára s ek-
képp hitele is növelhetik”. 
A közlekedési eszközök hiányát „a legérezhetõbb anyagi hiányok
egyiké”-nek mondja, mely sürgõs intézkedést igényel, miután je-
lenleg (1843-ban) ott állunk, hogy „egy utazás Pestre vagy Debre-
cenbe valóságos esemény.” Õ agitál legelõbb és legkitartóbban Fi-
ume fejlesztése, az odavezetõ vasút kiépítése érdekében. „Tenger-
hez, magyar! (és nem „tengerre”), el a tengerhez!” adja ki a jel-
szót, s miközben a tengerparti kereskedelem fejlesztésére fordítja
minden figyelmét, kijelenti, hogy a kereskedelem teljes szabadsá-
gának (mint leghatásosabb fejlesztõjének) volt és marad a híve.
„Én a szabadság embere vagyok. A szabadságé mindenütt és
mindenben. E szó, ’szabadság’ földi bálványom. E religiómat a
státusgazdászat számvetõ mezején sem tagadom meg... s engem
hiába kínálnának a világ hatalmasai kincsöknek minden halma-
zával szabadság s jogszerû állapot nélkül.”

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

A titok nyitja
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Majd negyven évvel ezelõtt, négy emírség úgy dön-
tött, hogy beáll a születendõ Egyesült Arab Emirá-
tusok védernyõje alá, s a föderalizáció elõnyeit él-
vezi, egy olyan államalakulatban, amelyben Abu
Dhabi és Dubai már jelentõs politikai-gazdasági
húzóerõnek számított. Sharjah, Fujairah, Umm Al
Quwain és Ajman elvesztették függetlenségüket, de
pénzügyi-politikai stabilitásra tettek szert. Ras Al
Khaimah késõbb lépett be, az akkori sejk féltette
mikroállamát attól a hatalmi egyenlõtlenségtõl,
amely a gazdasági izomzattal rendelkezõ tagok és
sovány országa közt felléphet. Az az érdekes, hogy
a fejletlenebb észak és az építkezõ Abu Dhabi-
Dubai kettõs között továbbra sem tehetõ egyenlõ-
ségi jel az életminõséget illetõen, és kérdés, hogy
valaha eléri-e a föderációs központ fejlõdési ritmu-
sát, illetve tartani tudná-e azt. 
Ez a kérdés a forradalmi arab nyárban még érvé-
nyesebb, hiszen hasonszõrû problémák, mint az él-
hetõség, az országos pénzleosztás és a hatalmi
struktúrák monopolhelyzetbe kövesedése, okoztak
már tróningató-borító forrongásokat a szomszé-
doknál. A két nagy emírségnek és az EAE-nek
mint képzõdménynek persze, hogy érdeke az észa-
ki csend és nyugalom, hiszen nagy a közelség
Szaúd Arábiával, vagy éppen Iránnal – de miféle
érdeke lehet a képzõdmény „szegény” tagjainak?
Az OPEC listán, olajával, Abu Dhabi a hetedik-
nyolcadik helyet foglalja el, gázkitermelése is ha-
talmas, északon viszont nincsen ilyen fosszilis
kincs, mondható, hogy még a vizet is délrõl kap-
ják, a gazdagabb vidékre masszív a kivándorlás a
20,6 százalékos munkanélküliséget jegyzõ
Fujairahból és a 16,5 százalékkal küszködõ Ras Al
Khaimahból.
Akkor, kérdem az ördög prókátoraként, miért nem
forrongnak? Talán éppen azért, mert a föderális
kormány jó elõre felismerve a szociális, gazdasági
szakadékot, hangosan közhírré tétette, hogy 100, il-
letve 60 kilométeres csövön fogja elvinni a vizet
„minden északihoz”, ahogy teljesen elérhetõvé te-
szi az elektromos áramot is, mi több, olajfinomítót
épít, és felfelé terjeszti az állami olajvállalat mun-
kahelyteremtõ hatását. Ehhez hozzáadódik, hogy
bár az alkotmány szerint minden állam saját magát
kell hogy ellássa, az alapélelmiszerek, a villany-
áram, a nyersolaj, a víz nagy mértékû állami támo-

gatottságot élveznek. Íme, hogy
lehet elkerülni, a létezõ problé-

mák ellenére, hogy az arab nyár-õsz
túlságosan forró legyen, s miként

kerül csupán stabilitási analógia
szintjén közel a két forradalom-sem-

leges régió, a marokkói (minden,
az újraalkotmány miatti ön és
más hajtépése ellenére) és a

EAE. Példa? Csak ragadjon!

Lap-top
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Érvényesíteni a helyi
demokráciát, amely 
nélkül az önrendelkezés
puszta szólam.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Aki nem ismer idegen nyelveket, 
mit sem tud a magáéról.” 

Johann Wolfgang von Goethe

Dutyi

Szabadság embere

Még egy kivétel
A hétvége címe. Kis korától alkalmatlan,
Rãzvan Bãrbulescu, Jurnalul naþional

Magyarázat. Traian Bãsescu elmesélte, ho-
gyan lett tengerész, jóllehet alkalmatlannak
nyilvánították. Úgy, hogy a tengernagy, aki
ezek szerint a felvételekért felelt, az orvos
szemeláttára összetépte a papírt. Államfõ is
így lett, miután alkalmatlanságának hivata-
los bizonyítékai valahogy mindig eltûntek. 

Cristi és Gigi. Megfertõzte a brit hercegi
esküvõ közvetítése a romániai bulvársajtót
is, de még a komolyabb lapok sem mentek
el kellõ nyugalommal egy kétes frigyünnep
mellett. Cristi (Borcea), a võlegény ünnepé-
lyesen feszített, hastáncát nem mutatta be,
Gigi (Becali), a násznagy hosszú imákat
mondott egyenes adásban, gengszter kinéze-
tû bodigárdok õrizték a semmitõl a semmit.
Így lett világraszóló mondén esemény a
vadkapitalizmus vadhajtásainak elõadásá-
ban egy olyan lagzi, amely ha nem surmó
parvenük adják elõ, manelés-miccses-sörö-
zéses-füstös hánytató blokknegyedi buli ma-
radt volna. 

Igaza van Crin Antonescunak! Megírja az
Azi is, hogy a nagyobbik kormánypárt vitát
kezdeményez egy új választási „viselkedési
kódról”. Sever Voinescu szóvivõ szerint be-
tartását a választási kampányban „a civil
társadalom szervezetei” ellenõriznék. Az
még hagyján, hogy a civil szervezetek több-
sége a narancsos hatalom függeléke – de
mélységesen egyetértünk Crin Antonescu li-
berális pártelnökkel abban, hogy Sever
Voinescu, a parlamenti szarka (minõsített
csaló, tolvaj: szavazatszám-hamisító) az
utolsó, aki illemrõl és viselkedésrõl beszélhet
Romániában. Pardon, utolsó elõtti, mert az
utolsó helyért nagy a versengés, ott van,
hogy még nagyobb neveket ne említsünk –
Roberta Anastase. 

A nap álhíre. Roberta Anastase vállalta,
hogy kidolgozza a honatyák viselkedésére
vonatkozó erkölcsi szabályzatot. (Ha már
törvényesen nem lehet megakadályozni a
nyolcadik parancsolat betartását.) T. Bãsescu
kifejtette: egyetért, de csak akkor, ha az elõ-
írások nagyon szigorúak, és betartásuk kizá-
rólag az ellenzékre nézve kötelezõ. 

Ady András



Röviden

Cseke Péter Tamás

Kis híján összeverekedtek
tegnap Verespatak köz-

pontjában az aranybánya
megnyitásának ellenzõi a
Rosia Montana Gold Corpo-
ration (RMGC) román-kana-
dai cég befektetésének támo-
gatóival. A konfliktusra Tra-
ian Bãsescu váratlan látoga-
tása adott alkalmat: az állam-
fõ több órát töltött a Fehér
megyei községben, ahol
elõbb az RMGC, majd a kör-
nyékén lévõ települések hely-
hatóságai, illetve a „pró” és
„kontra” civil szervezetek
képviselõivel tárgyalt. A cse-
tepaté akkor tört ki, amikor
az Eugen David, a beruhá-
zást ellenzõ Alburnus Maior
Egyesület elnöke a gyõzelem
jelét mutatva távozott a talál-
kozó helyszínérõl, a község-
házáról, s az RMGC-pártiak-
nak azt kiáltotta: „Árulók
vagytok!”. A mintegy ve-
zényszóra egymásnak rontó
két tábort a csendõröknek si-
került szétválasztaniuk.

Traian Bãsescu:
gyávák a politikusok

Érkezésekor az államfõt a
bánya megnyitását támoga-
tó helyi lakosság „bányásza-
tot akarunk!” jelszót skan-
dálva fogadta. Traian Bãses-
cu megértõen fogadta köve-
telésüket, és ismét megerõsí-
tette: maga is támogatja az
aranykitermelés megkezdé-
sét. Azt hangoztatta, alapve-
tõ fontosságú, hogy a kor-
mány mielõbb döntsön a
kérdésben, hiszen ez a beru-
házási terv 1997 óta „el van
ásva”, Románia ugyanis
már abban az évben megkö-

tötte a bányakoncessziós
szerzõdést. Bãsescu szerint a
halogatásért a „gyáva ro-
mán politikusok” a felelõ-
sek, akik több mint tíz éve
nem mernek dönteni a beru-
házás sorsáról. 

Az államfõ szerint felhábo-
rító, hogy a román politiku-
sok túl késõn hoznak meg
fontos döntéseket, Románia

számára sokkal elõnyösebb
lett volna, ha az arany árának
folyamatos növekedése ide-
jén már javában zajlott volna
a nemesfém kitermelése. 

Bãsescu azt tanácsolta a be-
ruházónak: kerülje a szenzá-
cióhajhász kijelentéseket az-
zal kapcsolatban, hogy a ki-
termelés nyomán keletkezett
ipari hulladékvíznek mekko-
ra lesz a ciánkoncentrációja.
A beruházó ugyanis reklám-
jaiban azt hirdeti, hogy ez a
víz annyira tiszta – sõt iható –
lesz, mint a forrásvíz. A cég
vállalta, hogy literenként 5

milligrammra csökkenti a ki-
termelésbõl származó víz ci-
ánkoncentrációját, ami ki-
sebb az Európai Unió által el-
várt értéknél. Bãsescu rámu-
tatott arra, hogy az unió által
ajánlott literenkénti 10 milli-
gramm csak 2018-tól válik
kötelezõvé, és 2013-ig literen-
kénti 50 milligramm ciánkon-
centrációval is lehet kiterme-

lést végezni, 2013-2018 kö-
zött pedig elõbb 25 milli-
grammra, majd ezt követõen
kell 10-re csökkenteni a cián-
koncentrációt.

RMGC: figyelmesen 
meghallgatott minket

A községházán tartott ta-
lálkozó elõtt az államfõ a
Kirnyik-hegység egyik kilátó-
jára, a Cetate nevû kitermelé-
si helyszín közelébe látoga-
tott, ahol az RMGC képvise-
lõi ismertették vele a bánya-
tervet. „Traian Bãsescu egy-
szer sem szólt közbe, amikor
Dragoº Tãnase vezérigazgató
ismertette a cég elképzeléseit.
Nem sietett, figyelmesen
meghallgatott mindent, lát-
szott, hogy valóban érdekli a
beruházás” – számolt be la-
punknak Szentesy Cecília.
Az RMGC mûszaki igazga-
tója szerint ismertetõjében
Dragoº Tãnase minden rész-
letre kitért: a beruházás sza-
kaszaira, a cián semlegesíté-
sére, a várható gazdasági
eredményekre, de még a ró-

mai tárnák sorsára is. Ezután
a helyszínen tartozkodó új-
ságírók kérdéseket tehettek
fel az államfõnek, akit elsõ-
sorban az RMGC-vel kötött
szerzõdés újratárgyalásáról
faggattak. „Traian Bãsescu
erre azt válaszolta: nem az õ
hatásköre a szerzõdés újratár-
gyalása, ez a kormány dolga.
Sejtelmesen hozzátette: az ál-

lamnak megvannak a lehetõ-
ségei a bányajáradék növelé-
sére” – tájékoztatott Szentesy.
Az igazgató kérdésünkre el-
mondta: az RMGC licenc-
szerzõdésében eredetileg két
százalékban állapították meg
az államnak fizetendõ bánya-
járadékot. „Eszerint a kiter-
melt aranyból származó net-
tó – azaz a kitermelési költsé-
gek levonása utáni – jövede-
lem két százaléka járt volna
az államnak” – magyarázta.
Idõközben a járadék négy
százalékra emelkedett úgy,
hogy változott a kiszámolás
metodológiája is. „Vagyis
már nem a nettó, hanem a
bruttó jövedelem négy száza-
léka illeti meg az államot. Ez
tulajdonképpen a nettó jöve-
delem nyolc százaléka” –
részletezte a nyereség elosztá-
sát az igazgató.

Szentesy reményei szerint
legkésõbb az év végéig lezá-
rul a beruházás engedélyez-
tetési folyamata. Mint mond-
ta, a környezeti hatástanul-
mányt elemzõ tárcaközi bi-
zottság a tíz fejezetbõl álló

dokumentum kilencedik feje-
zetéig jutott, s az RMGC
már megválaszolta azt az
összesen 512 lakossági kér-
dést is, ami a környezetvédel-
mi minisztériumhoz érkezett
a beruházás kapcsán. „Nem
látom, mi akadálya volna an-
nak, hogy év végéig lezárul-
jon az engedélyeztetés, és po-
zitív választ kapjunk a kor-
mánytól” – mondta a mûsza-
ki igazgató.

Alburnus Maior: 
nem érdekelte, 
mit mondunk

Eugen David szerint az
államfõ távolról sem volt
anynyira figyelmes, amikor
a községházán tartott talál-
kozón a beruházás elleni ér-
vek hangzottak el. „Traian
Bãsescu végig úgy viselke-
dett, mintha az RMGC fõ-
részvényese volna. Látható-
an nem érdekelte, mit mon-
dunk. Nem is reményked-
tünk abban, hogy meg tud-
juk gyõzni, eleve úgy érke-
zett, hogy márpedig ezt a
bányát meg kell nyitni. Tíz
perc múlva ki is jöttünk a te-
rembõl” – számolt be la-
punknak az Alburnus Ma-
ior Egyesület elnöke.

David tájékoztatása sze-
rint a találkozón igen ke-
mény szavak hangzottak el.
„Tudtára adtuk az államfõ-
nek, hogy diktároként visel-
kedik. Közöltük vele, hogy
minket csak a hadsereggel
tud elkergetni Verespatakról,
nem adjuk el házainkat ak-
kor sem, ha módosul a kisa-
játításokra vonatkozó tör-
vény. Azt is elmondtuk: ér-
zelmi zsarolásnak tartjuk,
hogy folyamatosan a létreho-
zandó új munkahelyekre hi-
vatkozik. Válaszul hazugok-
nak és bolsevikeknek neve-
zett bennünket, majd kijelen-
tette, ha nem tetszik a bánya-
terv, tûnjünk el a községbõl”
– részletezte az egyesületi el-
nök. Hozzátette: szerinte az
államfõ nem azért látogatott
Verespatakra, hogy a helybé-
liek véleményét meghallgas-
sa. „Azért jött, hogy meg-
kapja az RMGC-tõl, ami ne-
ki jár” – jelentette ki az
ÚMSZ-nek Eugen David. 

Borbély László: nem vagyok gyáva

Nem tartja magát gyávának Borbély László amiatt, hogy
nem adta meg az RMGC-nek a környezetvédelmi enge-
délyt. A környezetvédelmi miniszter tegnap a Realitatea
TV-ben reagált az államfõ verespataki kijelentésére. Em-
lékeztetett, hogy a beruházás engedélyezésérõl nem a tár-
cavezetõk, hanem a kormány dönt. „Mandátumom átvé-
tele óta az EU direktíváit követtem a verespataki beruhá-
zás kapcsán: az RMGC új településrendezési engedélye
alapján folytattuk a környezeti hatástanulmány elemzé-
sét” – mondta Borbély. Hozzátette, korábban levélben
kérte a céget, hogy csökkentse minimálisra az aranykiter-
melés melléktermékében maradó ciánmennyiséget.

A HM Erdélyben

A HM svéd márkabolt
szeptember 15-én nyitja
meg üzletét Kolozsváron a
Iulius Mall bevásárlóköz-
pontban. Ugyanekkor nyit-
ják Temesváron is az elsõ
üzletet. Idén õsszel még két
H&M üzlet nyílik, Buka-
restben a Sun Plazaban, il-
letve Konstancán a Mariti-
mo Centerben. A H&M
márciustól kezdve öt boltot
nyitott Bukarestban és
egyet Brassóban.

Jól mennek
a gyorséttermek

Tavaly 140 millió euró be-
vétele volt a hazai nagy
gyorsétterem-láncoknak, a
McDonald’s-nak, a KFC-
nek és a Burger King-nek.
Az összeg 3 millió euróval
haladta meg a 2009-ben el-
költött pénzmennyiséget. A
ZF számításai szerint mind-
egyik gyorsétteremnek na-
ponta 180 ezer vásárlója
volt, ezek mindegyike átla-
gosan 2-3 euróért fogyasz-
tott. A McDonald’s 63 tele-
pülésen van jelen, naponta
átlag 140 ezer betérõ vendé-
ge volt, akik 2 eurót költöt-
tek egy étkezés alkalmával.
A KFC-ben az ügyfelek
több mint 50 százaléka a
inkább menüt vásárol, ezek
ára egy személyre 7 lejnél
kezdõdik. 

Marad a többletadó

Egyezség született tegnap a
koalícióban arról, hogy
2012-ben is érvényben
maradjon a több lakóingat-
lannal rendelkezõ, illetve a
2000 köbcentisnél nagyobb
gépkocsit birtokló szemé-
lyeket terhelõ többletadó.
Emellett arról is döntöttek,
hogy a 100 ezer eurónál
kisebb forgalmat bonyolító
cégeknek  csak három
havonta kell leadniuk az
egységes adóbevallást. Ta-
valy nyáron lépett életbe,
hogy a 2000 köbcentinél
nagyobb hengerûrtartalmú
autók adója duplájára
emelkedjen, illetve a máso-
dik lakásra 65 százalékkal,
a harmadikra 150 száza-
lékkal övekedjen az ingat-
lanadó.
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Kovács Zsolt

A mezõgazdasági gépek-
kel kereskedõ cégek ettõl

a héttõl, szeptember ötödiké-
ig jelentkezhetnek a Környe-
zetvédelmi Alapnál, ha részt
kívánnak venni a szeptember
12-tõl induló roncstraktor-
programban. A környezetvé-
delmi minisztérium által fi-
nanszírozott akció keretében
tíz évnél idõsebb mezõgazda-
sági gépeket lehet kiselejtez-
ni, erre a célra idén 51 millió
lejt szán a szaktárca. 

A gazdák számára jövõ
hónap közepétõl indul a
program. Õk a helyi ócska-
vastelepek segítségével, vagy

a Környezetvédelmi Alap
honlapjáról letöltött doku-
mentáció révén iratkozhat-
nak fel a programra. Pózna
Dávid, a sepsiszentgyörgyi
Ariadne ócskavastelep ügy-
vezetõ igazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta: na-
gyon rövid a roncstraktor-
program idei futamideje,
csak november 10-ig tart,
ezért arra kéri az érdekelte-
ket, hogy mihamarabb ke-
ressék fel a szakcégeket,
amelyek segíteni tudnak a
dokumentáció összeállításá-
ban. Az igazgató ugyanak-
kor szkeptikus, ami a prog-
ram sikerét illeti. Elmondása
szerint egy kiselejtezett régi

mezõgazdasági gépért 17
ezer lejes értékjegyet adnak,
egy új traktor vásárlásához
nem lehet három értékjegyet
felhasználni, ahogyan az a
roncsautók esetében törté-
nik. A sepsiszentgyörgyi
ócskavastelep vezetõje sze-
rint egy új mezõgazdasági
gép ára 50 ezer és 200 ezer
lej között váltakozik, így a
17 ezer lejes értékjegy az új
gép árának csupán töredékét
jelenti. Pózna Dávid el-
mondta, több érdeklõdõ is
felkereste már cégét, sõt
olyan is akadt, aki négy régi
traktorától szabadulna meg,
de amikor megtudta, hogy
csak egy értékjegyet lehet

hasznosítani, lemondott a
programban való részvétel-
rõl, inkább alkatrészként ér-
tékesítik a régi gépeket. 

„Jó esetben húsz régi trak-
tor leadására számítunk

idén” – mondta a háromszé-
ki ócskavastelep vezetõje.
Egyébként a roncstraktor
programban magán- és jogi
személyek egyaránt részt ve-
hetnek, és fontos az, hogy

egy új traktor vásárlásakor a
17 ezer lejes támogatás érté-
ke nem haladhatja meg az új
mezõgazdasági gép árának
áfa nélkül számolt 40 száza-
lékát. 

Ami Traian Bãsescunak jár?

A roncsautó-program idén is sikeresnek
mondható – számolt be lapunknak Pózna
Dávid, aki szerint naponta 2-3 háromszé-
ki adja le régi jármûvét. Számításai sze-
rint idén akár 1000 régi autót is át tud ven-
ni a roncsautó program keretében. Pózna
elmondta, idén is 3800 lejes értékjegyhez
lehet jutni, és egy új autó vásárlási árába
három jegyet számítanak bele. Ugyanak-
kor szigorodott a régi autók leadásának
feltétele: a tulajdonosoknak ugyanis ki

kell fizetniük az összes helyi adójukat, il-
letve a jármûvet ki kell íratnia a forgalom-
ból, és csak azután kaphatja meg az érték-
jegyet. Az Ariadne ügyvezetõje elmondta:
tavaly 2500 régi autót semlegesítettek a
sepsiszentgyörgyi telepen, az ezekért ka-
pott értékjegyek 800 és 2000 lej közti áron
cseréltek gazdát, sokan azonban nem tud-
ták új autó vásárlásakor értékesíteni a je-
gyeket, így a tavalyi program lejártakor ér-
vényüket veszítették.   

Továbbra is népszerû a roncsautó-program

Hamarosan indul a roncstraktor-program

Az államfõ váratlanul érkezett Verespatakra, és több órát töltött a Fehér megyei községben Fotó: Mediafax
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ÚMSZ-összeállítás

„Tûzoltás folyik” – fog-
lalta össze Kovács Péter,

az RMDSZ fõtitkára a tanév-
kezdés elõtti tankönyvellátás
ügymenetét. A politikus sze-
rint azonban a sietségnek ala-
pos oka van, hiszen a cél az,
hogy a lehetõ leghamarabb
ellássák magyar nyelvû tan-
eszközökkel a magyar diáko-
kat. Mint Kovács hozzátette:
az idei tanévben még a régi,
oktatási reform elõtti tanterv
van érvényben, ezért szep-
tembertõl maradnak a régi
tankönyvek, történelembõl
és földrajzból pedig az eddig
használt könyvek magyar
nyelvû fordítását kapják kéz-
hez a diákok. 

„A Communitas Alapít-
vány 5000 kötetet bocsát a
rászorulók rendelkezésére, a
kiadványok elosztásáról a
megyei tanfelügyelõségek, il-
letve az iskolák gondoskod-
nak” – tájékoztatott Kovács
Péter. Az RMDSZ fõtitkára
reményét fejezte ki, hogy a
2012/2013-as tanévben már
kifejezetten a kisebbségi ok-
tatásban résztvevõk számára
készült tankönyvek kerülnek
forgalomba.  Dáné Károly,
az Országos Tankönyvki-
adó vezetõje lapunk megke-
resésére megerõsítette, hogy
a földrajz és történelemtan-
könyvek elkészültek. „A
megyei tanfelügyelõségek ál-
tal kijelölt pedagógusbizott-
ság döntött arról, hogy me-
lyik forgalomban lévõ tan-
könyvet fordítsuk le, . A
nyolcadikosok számára in-
gyenes a kiadvány, mert õk
még a kötelezõ oktatásban
vesznek részt. Azok a líceu-
mi végzõsök pedig, akikhez
nem jut a Communitas által
támogatott példányokból,
megvásárolhatják a kötete-
ket” – mondta Dáné. A ma-
gyar tankönyvek árát még
nem rögzítették, de várható-
an 25 lejbe kerül majd egy
„kisebbségre szabott” kötet. 

Dáné az új „reformtan-
könyvek” kiadásával kapcso-

latban nem osztotta Kovács
Péter optimizmusát. „Már
most is késõ van ahhoz, hogy
a 2012-2013-as tanévre meg-
hirdessék és lefolytassák a
tankönyvek elõállításához
szükséges eljárást” – figyel-
meztetett a tankönyvkiadó
vezetõje. Hozzátette: nem-
csak a kiadványok megírása
jelent gondot, hanem a szer-
zõi jogok rendezése. „Utoljá-
ra ilyen jellegû eljárást 2006-
ban folytattak, azóta uniós

taggá váltunk, és a tankönyv-
kiadás feltételei jelentõsen
megváltoztak. Nagyon sok
idõt vesz igénybe például,
hogy az illusztrációk, az idé-
zetek közlésének a szerzõi jo-
gát rendezzük” – emlékezte-
tett Dáné Károly.

Magyarul drágább

Nem csak az okoz gondot
a következõ tanévben, hogy
mi kerül a magyar diákok
padjára, hanem az is, hogy
mennyibe kerülnek a kisebb-
ségi kiadványok. A magyar
anyanyelvû tanulóknak szánt
oktatási eszközök ugyanis jó-
val drágábbak, mint a román
kiadványok, így csak nagyon
kevés új tankönyv kerülhet
iskolakezdéskor a padokra. 

„Idén 259 ezer lejt költhe-
tett a Hargita megyei tanfel-
ügyelõség tankönyvek pót-
lására. Ez a pénz eleve ke-
vesebb a szükségesnél, a ki-
sebbségi oktatás pluszkölt-
ségeit semmiképpen sem fe-
dezi” – magyarázta a be-
szerzés nehézségeit lapunk-
nak Waczel Ferenc. A
Hargita megyei tanfelügye-
lõ úgy tudja, a különbség a
tankönyvárak között köte-
tenként akár 5-7 lej is lehet.

Míg egy román nyelvû ábé-
céskönyv darabja 1-2 lej, a
magyar kisdiákok hasonló
könyve 6-9 lejbe kerül. 

„Sajnos az idén alig jut
pénz új könyvekre” – vont
mérleget Waczel Ferenc. A
tanfelügyelõ emlékeztetett,
hogy a különbség elsõsor-
ban az elõállítási költséggel
magyarázható. „Nem mind-
egy, hogy mekkora példány-
számban nyomnak egy
könyvet. Ha nagyobb tétel
kerül forgalomba, és nem
változik a tartalom, akkor
kevesebbe kerül az utánnyo-
más” –  magyarázta.
Waczel az idei nehézségek
ellenére is abban bízik: min-
denkinek lesz, amit az isko-
latáskába tennie. Teljesen új
tankönyvekbõl az elsõ osz-

tályba induló kisdiákok ta-
nulhatnak, a második és ne-
gyedik osztályosok tan-
könyvei sincsenek régóta
forgalomban. Problémát je-
lent viszont az általános is-
kola felsõ tagozatának az el-
látása. Ötödiktõl nyolcadi-
kig nagyon kevés új kötet
lesz elérhetõ, tizenegyedik
és tizenkettedik osztályban
pedig a diákoknak kell meg-
vásárolniuk a kiadványokat.
Arról, hogy Hargita megyé-

ben hogyan osztják el a ma-
gyar nyelvû földrajz- és tör-
ténelemkönyveket, a tan-
felügyelõ nem tudott érdemi
információval szolgálni. „A
minisztérium kérésére múlt
hét végén küldtük el a tan-
könyvszükségletre vonatko-
zó kimutatást. De arról
semmit sem tudunk, hogy
mikor érkeznek, ha érkez-
nek a kötetek” – tette hozzá
Waczel Ferenc. 

Burus Siklódi Botond, a
Romániai Magyar Pedagó-
gusszövetség vezetõje az
ÚMSZ-nek azt nyilatkozta:
még nincs a kellõ informáci-
ók birtokában a tankönyvel-
osztásról. „Nemhivatalos
forrásból úgy tudom, hogy a
hétvégén Marosvásárhelyen
találkoznak a fõtanfelügye-

lõk, földrajz- illetve történe-
lemszakos pedagógusok,
hogy a tankönyveket érintõ
kérdéseket tisztázzák” – osz-
totta meg velünk információ-
it Burus. 

Kitört a tankönyvfrász

„Felháborítónak tartom,
hogy érettségi elõtt kell tan-
könyvet vásárolnunk” – mi-
nõsítette az érvényes eljárást
a marosvásárhelyi Sipos Pé-
ter, akinek lánya jövõre érett-
ségizik. Ez azt jelenti, hogy
nincs mindenkinek egyforma
esélye felkészülni az érettsé-
gire, a gazdagoknak köny-
nyebb helyen áll az oklevél.

Van, aki a magyar nyelvû
könyvek fordításával elége-
detlen. „Örömmel hallom,
hogy lesznek magyar nyelvû
földrajz- és történelemköny-
vek, de a tapasztalataim
azok, hogy a forgalomban
lévõ román kiadványok mi-
nõsége is súlyosan kifogásol-
ható. Attól tartok, nem jó
üzlet lefordítani ezeket” –
vélekedett Kulcsár István pe-
dagógus. 

„Mindegy, hogy ezeket
eredetileg magyarul írták,
vagy csak fordítások, a lé-
nyeg az, hogy a gyerek most
már az anyanyelvén tanul-
hat. Ez nagyon nagy elõrelé-
pés” – vélekedett Sántha
Gyula, akinek általános isko-
lás fia Marosvásárhelyen
kezdi a nyolcadik osztályt.
Kádár Erzsébet szerint min-
denki a tankönyvekrõl be-
szél, de legalább olyan lénye-
ges kérdés, hogy lesz-e elég
munkafüzet, kiegészítõ tan-
anyag, alternatív tankönyv.
„Bár az általános iskolákban
a tankönyvek ingyen vannak,
a munkafüzetek jelentõs ré-
szét a szülõk vásárolják meg,
és ez is nagyon nagy teher” –
emlékeztetett a kétgyerekes
szülõ, aki elmondta: tavaly
harmadikos és negyedikes fi-
ai számára százötven lejt fi-
zetett ki különbözõ munkafü-
zetek, gyakorlókönyvek be-
szerzésére. 

Veszélyben a Pannónia

Nem tudni, kinek a tulajdo-
nába kerül Szatmárnémeti
szecessziós ékessége, a város
központjában jelenleg Daci-
aként, eredetileg Pannónia
néven szereplõ hotel. Kele-
men Hunor kulturális mi-
niszter bejelentette: a szak-
tárcának nincs pénze a mû-
emlék épületre. Egyelõre
úgy tûnik, sem a megyei,
sem a városi önkormányzat
nem tud élni elõvásárlási jo-
gával. Az építészeti ritkaság
becsült értéke több millió
euró, de az ingatlan jelentõs
felújításra szorul, így a vá-
sárlónak rendelkeznie kell a
rehabilitációhoz szükséges
pénzzel is.

Várják 
a számlálóbiztosokat

Még ma jelentkezhetnek a
számlálóbiztos-jelöltek az
október 20-31. között esedé-
kes népszámlálásra Kovász-
na megyében. A hatóságok
elsõsorban a pedagógusok és
egyetemisták jelentkezésé-
ben bíznak, mert a forga-
lomban lévõ formanyomtat-
ványok viszonylag bonyolul-
tak, és sokkal több kérdést
tartalmaznak, mint koráb-
ban. Kitöltésük tájékozottsá-
got és nagyfokú pontosságot
igényel. A felmérésben részt-
vevõk 15 nap fizetett szabad-
ságot, és napi bruttó 50 lejes
munkadíjat kapnak.

Változik 
a hallgatói jogállás

Lakhatási támogatásra lesz-
nek jogosultak  a tervek sze-
rint azok az egyetemisták is,
akik albérletben és nem
egyetemi bentlakásban lak-
nak.  A hallgatók jogállásá-
ról szóló oktatási  minisztéri-
umi törvénytervezet szerint
kredit jár majd az önkéntes
munkáért, a felsõoktatásban
tanulók pedig kötelezõ jel-
leggel részt vesznek az  okta-
tók minõsítésében. 

Fiatalkorú ámokfutó

Hét személygépkocsit tört
össze egy 15 éves fiú Kons-
tanca megyében, a tettes
szülei tudta nélkül ült a csa-
ládi autó volánjához. A
tettes tudatmódosító szerek
hatása alatt állt. A rendõrség
vizsgálja, hogyan juthatott a
tettes a kábítószerek birtoká-
ba. A nyomozás kiterjed a
szülõk felelõsségének vizsgá-
latára is.

Fagyközeli idõjárás

1,6 Celsius fokot mértek teg-
nap reggel Csíkszeredában.
Az Országos Meteorológiai
Intézet adatai szerint ez az
idei nyár legalacsonyabb hõ-
mérséklete. A hideget hóhar-
mat kísérte. Maroshévízen 4
Celsius fok volt a hétfõ reg-
geli hõmérséklet, míg a
hegyvidéken, a bucsini me-
teorológiai állomáson 9 Cel-
sius fokot mutattak a hõmé-
rõk. Az ország legmelegebb
és a leghidegebb pontja kö-
zött majdnem 30 fok volt a
különbség.

Magyartankönyv-láz...

Drágább a magyar tankönyv, háromszor kerülnek többe a kisebbségi kiadványok

Munkatársunktól

Nem tanultak az idei
érettségi tapasztalataiból

a maturandusok, a pótérett-
ségi elsõ írásbelijén is töb-
ben próbáltak puskázni. Az
országos vizsgaközpont
adatai szerint 62 348 diák
iratkozott be a tegnapi ro-
mán érettségire, de csupán
54 ezren jelentek meg a
vizsgaközpontokban. 240
vizsgázót tiltott eszközök
használatáért (mobiltelefon,
különbözõ adatrögzítõ ké-
szülékek) zártak ki a meg-
mérettetésbõl.

Sok a visszalépõ

A legtöbb visszaélés Bu-
karestben történt, a fõvárosi
középiskolákban 44-en buk-
tak le. 18 csaló Temesváron
akadt horogra. A feketelista

harmadik helyén Argeº áll,
itt 17 szabályszegõt kaptak
el, míg Bihar megyében 14
jelöltet utasítottak ki a vizs-
gaterembõl. Háromszéken
négy diákot utasítottak el
puskázás miatt, számolt be
lapunknak Farkas Csaba. A
pótérettségi lebonyolításával
foglalkozó tanfelügyelõ el-
mondta, hogy a kézdi-
vásárhelyi Berde Áron líce-
umban berendezett vizsga-
központban három, a sepsi-
szentgyörgyi Mikes Kele-
men központban pedig egy
tanuló szegte meg a szigorú
szabályokat. Háromszéken
840 végzõs kényszerült pót-
érettségire, hatvanan vissza-
léptek a tegnapi megmérette-
téstõl.  A lapunknak nyilat-
kozó érettségizõk szerint az
augusztusi tételek könnyeb-
bek voltak a júniusban ka-
pott feladatoknál. 

Divatban a papírpuska

A pótérettségin ott is térfi-
gyelõ kamerákat szereltek be,
ahol korábban nem ellenõriz-
ték a diákok munkáját ha-
sonló módszerekkel. Így a jú-
niusi ellenállás után Hargita
megye is „beadta a derekát”,
itt is kamerák elõtt teljesítet-
tek a vizsgázók. Ebben a me-
gyében 719-en iratkoztak be
román írásbelire, de csak
659-en vizsgáztak. Hat tanu-
lót a székelyudvarhelyi Bá-
nyai János Mûszaki Szakkö-
zépiskolában kaptak el a
vizsgabiztosok, mindannyi-
an papírcetlire írt puskát
használtak. Egy diák rosszul
lett, de a minisztériumi  enge-
déllyel kis pihenõ után foly-
tathatta az írásbelit. Akiket
most értek puskázáson, csak
2013 nyarán  jelentkezhetnek
újra érettségire. 

Hírösszefoglaló

A napokban megkezd-
hetik az illegálisan

Nagybányán tartózkodó,
hátrányos helyzetû, zömé-
ben roma családok kiköl-
töztetését – jelentette ki
Cãtãlin Cherecheº, a város
polgármestere. A helyi ha-
tóságok száz személy kila-
koltatására készülnek, akik
nem rendelkeznek állandó
vagy ideiglenes nagybányai
lakcímmel, illetve lakhatási
engedéllyel. Az elöljáró
szerint erre azért van szük-
ség, mert a nagybányai hát-
rányos helyzetûek segítése
mellett, a városnak nincs
fedezete arra, hogy a más-
honnan érkezõket is felka-
rolja. A polgármester hoz-
zátette: a hatóságok felszó-
lítást küldenek az érintet-
teknek, a kiköltöztetés után
pedig lerombolják az illegá-

lisan felépített lakóházakat.
Az érintett roma családok
azt állítják: nem értesítették
õket az eljárásról. Az
Amnesty International em-
berjogvédõ szervezet tilta-
kozott a jogsértõ eljárás el-
len. A nagybányai önkor-
mányzatot az utóbbi évek-
ben többször marasztalták
el azért, mert jogtalan mó-
don járt el a városban élõ
romákkal. Hasonló eljárást
indított idén tavasszal a
marosvásárhelyi önkor-
mányzat, a testület a Hi-
degvölgyben élõket fenye-
gette meg kilakoltatással. A
polgármesteri hivatal kez-
deményezésére több építési
engedéllyel nem rendelkezõ
házat lebontottak. Több
kisgyermekes család is ott-
hon nélkül maradt. Az in-
tézkedéssorozat ellen tilta-
koztak a helyi civil szerve-
zetek. 

Kilakoltatják a romákatA pótérettségizõk is csaltak

Fotó: ÚMSZ/archív



Sike Lajos

„Tíz év alatt a nemzeti-
ségi határok feloldásával

évrõl évre közelebb kerül-
tünk egymáshoz mi szatmá-
riak, s úgy véljük, ez a folya-
mat reményteli folytatás elé
néz. Megmutattuk, képesek
vagyunk együtt ünnepelni
egy olyan rendezvénysoro-
zat ernyõje alatt, amelynek
programpontjai között ki-
csik és nagyok egyaránt
megtalálhatják a nekik tet-
szõ eseményt” – fogalma-
zott a lapunkhoz is eljutta-
tott tegnapi közleményében
Stier Péter, aki szerint a ma-
gyar napok a szatmári ma-
gyarság legfontosabb közös-
ségépítõ rendezvénye. A va-
sárnap este véget ért
Partiumi Magyar Napok fõ-

szervezõje hangsúlyozta, „a
rendezvény a szatmári ma-
gyarság szimbólumává, ér-
tékeink felmutatásának leg-
mérvadóbb eseményévé vált
az elmúlt egy évtizedben”.
A Hagyomány és megújulás
mottójú jubileumi ünnepség
idén több mint 70 különbö-
zõ programmal jelentkezett
– a szervezõk szerint a cél,
akárcsak az elmúlt években
ezúttal is a minõségi szóra-
koztatás volt, de a kulturális
és népmûvészeti programok
iránt érdeklõdõk mellett, a
fiatalokhoz is próbáltak
szólni. A Kossuth kertben
egész hétvégén kulturális és
gasztronómiai programok
várták a szatmáriakat, emel-
lett a rendezvény szerves ré-
szét képezte a könyvutca és
a gyermekfoglalkozások. 
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Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Gazdag évadot ígérnek a
székelyföldi színházak – a

lapunk által megkeresett in-
tézményekben már javában
zajlanak az évadnyitó elõ-
adások próbái. A színház-
igazgatók az új darabok mel-
lett azokat a színmûveket is
mûsorra tûzik, amelyek a ta-
valy közönségsikernek ör-
vendtek.

Sokszínûség Csíkban

A Parászka Miklós által
vezetett Csíki Játékszín sok-
színû évadot ígér – a csíksze-
redai társulat igazgatója la-
punknak úgy nyilatkozott,
erre a mûfaji sokarcúságra
azért is szükség van, mert „a
fogékony csíki közönség kö-
rében erõsek az elvárások,
ami igazából az egész szín-
ház felhajtóereje is egyben”.
Érdeklõdésünkre az igazgató
elmondta, az évadot a ma-
gyar dráma napján, szeptem-
ber 21-én kezdik, Tasnádi Ist-
ván Finito címû elõadását
újítják fel, amely a Magyar
Színházak XXIII. Kisvárdai
Fesztiválján közönségdíjat
kapott. Hozzátette, a
2010–2011-es évadból még
visszahozzák Martin
McDonagh Vaknyugat címû
stúdiódarabját, amely szin-
tén elnyerte a nézõk tetszé-
sét. Parászka elmondása sze-
rint az új évadban színpadra
állítják a Mindennapi varázsla-
tok címû mesejátékot,
Budaházi Attila rendezésé-
ben, illetve Porogi Dorka Tu-

dós nõk címû Molière-feldol-
gozását. Karácsony-szilvesz-
ter körül zenés-táncos pro-
dukcióval készül a társulat,
Schlanger András Jókai Mór
Gazdag szegények címû nép-
drámáját viszi színre. Az
évad második felében, im-
már hagyományt követve
Victor Ioan Frunzã az ismert
Tóték címû Örkény-drámát
rendezi, Parászka Miklós pe-
dig Móricz Zsigmond Búza-
kalász címû regényét állítja
színpadra. 

Bemutatódömping 
Sepsiszentgyörgyön

„A sepsiszentgyörgyi M
Stúdió Mozgásszínház,
amely túljutott a kezdeti
buktatókon, kialakította sa-
játos arculatát és európai
színvonalú elõadásokkal
tudja képviselni Romániá-
ban a mozgásszínházi for-
mát, idén a hetedik évadát
kezdi” – mondta el évadnyi-
tó sajtótájékoztatóján Uray
Péter. A társulat mûvészeti
vezetõje szerint a 2011/
2012-es évadban három új
elõadást készítenek. Szep-
tember 10-én kerül sor az Is-
ten szeme címû produkció be-
mutatójára, amelyet a buda-
pesti Rácz Attila rendez Tar
Sándor A mi utcánk és más
mûvei alapján. A második
bemutatót január végére ter-
vezik, és Gemza Péter rende-
zi, Abe Kobo A homok asszo-
nya címû regénye alapján.
Az évad harmadik elõadása,
Csehov – Negyedik felvonás
címmel, a szerb színész, ren-

dezõ és színházpedagógus
Rale Milenkovic irányításá-
val születik meg. A Tamási
Áron Színház az új évadra
három nagyszínpadi elõ-
adást és négy kamaratermi
produkciót tûz mûsorra – az
évad nyitóelõadása Katona
József Bánk bán-jának
Bocsárdi László rendezte be-
mutatója lesz, szeptember
16-án. Ezt követõen három
kamaratermi produkcióra
kerül sor: Slawomir Mrozek
Szép nyári nap (r. Zakariás
Zalán) és Szophoklész
Trakhiszi nõk (r. Balogh Atti-
la) és Gogol: Egy õrült napló-
ja (Mátray László egyéni elõ-
adása). A színház idén is ké-

szít szilveszteri bemutatót:
László Miklós Illatszertár cí-
mû komédiáját Béres Attila
rendezi. Jövõben két elõadás
bemutatójára kerül sor, Cse-
hov Ivanov-ját és Andrzej
Saramonowicz Tesztoszteron
címû komédiáját játssza a
társulat, elõbbit Anca Bradu,
utóbbit Zakariás Zalán ren-
dezésében. 

Könnyed évad 
Székelyudvarhelyen 

A székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színháznál már
javában zajlanak az elõké-
születek az október 6-i évad-
nyitóra, amelyen I. Sz.

Turgenyev: Egy hónap falun
címû mûvét mutatják be. „A
tavalyi, húzós évad után,
most egy szellõsebb követke-
zik: összesen négy nagyszín-
padi és egy vendégelõadás
szerepel a mûsorprogra-
munkban, valamint öt darab
marad repertoáron a tavaly
játszottak közül – az új elõ-
adások mûfajilag a vígjáték
és komédia között mozog-
nak” – nyilatkozta lapunk-
nak Nagy Pál, a Tomcsa Sán-
dor Színház igazgatója. No-
vemberben a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós társulata G.Feydeau:
Bolha a fülbe címû komédiáját
hozza el az udvarhelyi kö-

zönségnek, az év utolsó hó-
napjában A. Mariott és A.
Foot: Csak semmi szexet kérem,
angolok vagyunk, vígjátékot
láthatja a nagyérdemû. Ta-
vaszra tervezik Görgey Gá-
bor: Örömállam, komédia be-
mutatását, és a gyerekeknek
is készülnek egy darabbal, a
társulat a Terülj, terülj asztal-
kám címû népmesét állítja
színpadra.

Újítanak a figurások

A gyergyószentmiklósi Fi-
guránál is elindult az évad.
„Az elsõ elõadás, szeptember
20-án, Dézsi Szilárd darabjá-
val indul, amely Andersen
Hókirálynõjének színpadi
adaptációja” – tájékoztatta
az ÚMSZ-t Béres László, a
színház igazgatója, aki el-
mondta, az idei évadban egy
gyerekelõadás, két nagyszín-
padi bemutató és két, a szín-
házi nyelv megújítását célzó
törekvésre épülõ elõadás sze-
repel a tervek között. Decem-
berben egy zenés elõadással
jelentkezik a Figura, a Dívák
munkacím alatt készülõ da-
rab kimondottan a társulatra
íródik. Január-februárban
táncelõadással készülnek, az
Aranycsinálók címû mozgás-
színházi elõadást Goda Gá-
bor, Magyar Táncmûvészek
Szövetségének elnöke rende-
zi. Tavaszszal Victor Ioan
Frunzã: Aldous Huxley Szép
új világ címû regényének fel-
dolgozását állítja színpadra.
Az évad végére tervezik Gor-
kij: Vassa Zheleznováját, Béres
László rendezésében. 

Évadrajt a székely színházakban

Röviden

Keresztavató 
a deményházi búcsún

Szeptember 4-én, vasárnap
búcsút tartanak a nyárád-
menti Deményházán, a ró-
mai katolikus templomban.
Ennek keretében 13 órakor
felszentelik a templom kert-
jében felállított keresztet,
amelyre a corpust az ismert
marosvásárhelyi szobrász-
mûvész, Gyarmathy János
készítette. A mûvet Nagy
Miklós Kund, a Népújság na-
pilap fõszerkesztõje méltatja.
Az eseményen részt vesz és
beszédet mond Markó Béla
miniszterelnök-helyettes.

Kõkorszaki nyomok
Maroshévízen

Kõkorszaki ember nyomaira
bukkantak Maroshévízen –
ez a legrégebbi emberi nyo-
mokra utaló lelet Erdélyben.
A régészek pattintott opál
szerszámokat is találtak. Ed-
dig a Gyergyószárhegyrõl
származó III.–IV. századbeli
cserepek, és állati maradvá-
nyok tartoztak a legrégebbi
leletek közé, a mostani kõ-
korszaki lelet, azonban azt
bizonyítja, hogy i. e. 14 ezer
körül is lakott terület volt a
Gyergyói-medence, és opál-
lelõhely volt Maroshévíz ha-
tárában.

Tamás András

A nagyenyedi Inter-Art
Alkotótáborban résztve-

võ mûvészek szerint fényes
karrier elõtt áll a moldvai
Miºciºina Iulia-Laolli, aki-
nek jelenléte igazolta a szer-
vezõk kijelentését, miszerint
a befutott mûvészek mellett
a fiatal tehetségeket is felka-
rolják. Bár Miºciºina eddig
több kiállításon szerepelt,
így a moldvai nõk nemzet-
közi klubja által szervezett
eladásos kiállítás, Night-
arton, a nagyenyedi alkotó-
tábor újdonságot jelentett
számára. „Nagyon érdekes
tapasztalat, elsõsorban a
mûvészek közti kapcsola-
tok, új gondolatok, eltérõ
nézõpontok, soha nem pró-
bált technikák megismerését
jelenti” – fogalmazott la-
punknak. 

A fiatal lány idén végezte
a képzõmûvészeti kollégiu-
mot, ahol bemutató munká-
ja három 60x40 cm-es kar-
tonmetszet, témája a nõ
volt, és felvételt nyert a
Chiºinãu-i Zene, Színház és
Képzõmûvészeti akadémiá-
ra, ez utóbbin 12 óra alatt
kellett egy meztelen nõt raj-
zolnia. A táborban olyan
technikákat tanult, amit el-
mondása szerint majd az
akadémián gyakorolhat. A

kolozsvári Horváth Gyöngy-
vér grafikussal való közre-
mûködésük alapja ugyanak-
kor a kölcsönös vélemény-
csere, az egymás munkáiról
elmondott vélemény, újabb
ötletek, mind építõ hatású,
nagyszerû dolog, ami a tá-
borba jól körülhatárolt el-
képzeléssel Bíró Júlia mun-

káira is pozitívan hatott.
Gyerekkorától fest, rajzol –
elsõ rajzára, amely két gó-
lyát ábrázolt, mint mondja,
most is elevenen emlékszik
–, a középiskolában pedig öt
évig néptáncos volt, ahol
polkát, szerb, román stb.
táncokat tanult, képzõmûvé-
szeti körre járt. 

Az Inter-Art legfiatalabbja Közösségépítõ partiumiak 

A Csíki Játékszín a Kisvárdán díjazott Finito címû darabját is átmenti a most induló új évadba

EMNT–RMDSZ vita a magyar napokon

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács több aktivistája is
panaszt tett lapuknál, hogy „az RMDSZ helyi vezetõi ki-
utasította õket a Partiumi Magyar Napok vasárnapi záró
rendezvényérõl”. Kereskényi Gábor, a szatmári városi
RMDSZ elnöke az ÚMSZ-nek kijelentette: „nem tiltot-
tunk senkit ki, csak megtiltottuk a pártjukat és tevékeny-
ségüket népszerûsítõ szórólapok terjesztését”. Õk vajon
megengednék, hogy az EMNT vagy a leendõ EMNP ren-
dezvényére oda tolakodjunk és hirdessük, hogy milyen
szép fiúk vagyunk? – tette fel a kérdést Kereskényi. Stier
Péter, a rendezvény fõszervezõje kijelentette: „A rendez-
vény politikamentes jellege, az elmúlt tíz év alatt felépí-
tett, elismert hírneve nem kaphat arculcsapást a megosz-
tásról áhítozó politikai erõktõl”.

Miºciºina Iulia-Laolli moldovai festõmûvész A szerzõ felvétele



Farkas István

A legjobb híranyag kategóriá-
ban díjazták az Erdélyi Magyar

Televízió (ETV) Éjjeli menedék cí-
mû hírmûsorát a marosvásárhe-
lyi Simfesten. A 9. Független Stú-
diók és Helyi Televíziók Feszti-
váljának díjátadó ünnepségén az
öttagú zsûri Kádár Dombi Kata-
lin szerkesztõ és Bajcsi Csaba
operatõr hajléktalanokról szóló
híranyagát díjazta. A fiatal tévé
életében nem ez az elsõ Simfestes
díj, 2009-ben magazinmûsorért,
illetve ugyancsak híranyagokért
részesítették kitüntetésben.

Elismerték az ETV csapatát

„Számunkra nagyon sokat je-
lent ez a díj, mivel a szakma ré-
szérõl érkezett” – nyilatkozta la-
punknak Szepessy Elõd. Az Er-
délyi Magyar Televízió ügyvezetõ
igazgatója lapunknak hangsú-
lyozta: a 9. Simfest zsûrijét a ro-
mániai tévés szakma legjobbjai
alkották, köztük Lucian Ionicã, a
TVR temesvári igazgatója és
Geo Tuicã, a Román Televízió fõ-
operatõre. Szepessy az ÚMSZ-
nek adott nyilatkozatában rámu-
tatott arra, hogy az öttagú zsûri
60 híranyag közül választotta ki
az ETV nyertes híranyagát,
amelynek témaválasztását, illet-
ve a megvalósítási módját egy-

aránt értékelte. „Egy szakmailag
nagyon jól megvalósított hír-
anyagról van szó, amelynek min-
denképp a díjazottak között van
a helye” – indokolta az ítészek
döntését a vasárnap esti díjáta-
dón Lucian Ionica zsûrielnök, a
TVR temesvári igazgatója. Geo
Tuicã zsûritag a maga részérõl az
ETV-s csapatot is elismerte, kije-
lentve: „a fiatal tévések nagyon
jól tudnak szelektálni és röviden,
tömören elmondani mindazt,
amit más fel kell fogjon”.

Iaºi-i tévések 
az élvonalban

Az idei versenyen az elmúlt
évekhez hasonlóan kiválóan

szerepeltek a iaºi-i tévések: a
Vándor Nãstase völgyében címû al-
kotással a TVR helyi stúdiójá-
nak munkatársa, Eugen Lisa-
coschi a legjobb operatõri mun-
kának járó díjat vehette át, a leg-
jobb tévéankétért Gabriela
Gugeanu Bagardit, a stúdió egy
másik munkatársát díjazták A
szocialista ipar szellemei címû
munkájáért, riport kategóriában
pedig Oana Andreea Marocico
Miért olvasunk? címû alkotása bi-
zonyult a legjobbnak. Szintén
több babérral távoztak a temes-
vári, illetve a craiovai TVR szak-
emberei is. 

A temesvári stúdió munkatár-
sai a legjobb beszélgetõmûsor-
nak járó Jeana Gheorghiu-díjat

(Robert ªerban Bors a nyelven cí-
mû mûsoráért), Ioana Achim: A
Lãstun címû alkotásáért pedig a
regionális stúdiók legjobb doku-
mentumfilmjének járó elisme-
rést vihette haza. 

A craiovai Doru Ciolacu A
szobor címû produkciója a zsûri
hitelességért járó különdíját
kapta meg, míg a szintén craio-
vai, Dan Manolache és Bogdan
Cristi Drãgan tévéspáros Egy is-
kolai nap címû alkotása a
Simfest fõdíjasa lett. A legjobb
külföldi produkció díját  meg-
osztva kapta két ukrajnai tévés –
Nina Munteanu, az ungvári
Transcarpatia tévéstúdió munka-
társa, A történelemben elvesztõdött
nép címû produkció alkotója, il-
letve a cernãuþi stúdiónál dolgo-
zó Tatiana Panþâr, a Léteznek
csodák… szerzõje. A közszolgá-
lati televíziók mellett kereske-
delmi stúdiók munkáját is elis-
merték, bár azok lényegesen ke-
vesebb díjat zsebeltek be. A leg-
jobb bemutatófilmért például a
temesvári Business Plust képvi-
selõ Gheorghe ªfaiþert díjazták
A Savoyai Jenõ utca címû alkotá-
sért, szerzõi film kategóriában
pedig a szászrégeni MP Stúdió
tagjai – Mãdãlin Butiurcã, illet-
ve Paul Butiurcã – bizonyultak a
legjobbaknak, az Arsenie Boca
atya – Erdély szentje címû alkotá-
sukkal. 
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Röviden

„Ami késik, nem múlik...” – mondhatnánk
ironikusan, a Sunday Times brit lap azon
híradását olvasva, amely szerint egy, fajgyû-
löletre bujtogató fotográfia több mint egy
esztendõn keresztül díszelgett a Facebook
egyik felhasználójának oldalán, anélkül,
hogy az valakit is zavart volna. Az ominó-
zus kép, amely felkavarta Dél-Afrikát, egy
fehér harcost ábrázol, amint fegyverrel a ke-
zében egy mozdulatlan, csukott szemmel fek-
võ, színesbõrû kisgyerek teste mellett térdel.
A felhasználó, aki feltöltötte a fényképet, a
hangzatos Eugene Terrorblanche (Fehér Ter-
ror) névre hallgat, és igen: hallgat, mert má-
ig azonosítatlan. Ugyanakkor felmerül a
kérdés: miért csak médiaszenzációkra hábo-
rodnak fel az emberek? A gonoszságot a mé-
diából és a közéletbõl civil összefogással kel-
lene kisöpörni, és rögtön felbukkanása után,
és nem kellene megvárni, amíg a média je-
lenti ki valamirõl, hogy nem kívánatos.

(prier)

Kettõs tükör 

ETV-s siker a Simfesten

Magyar díj az Arany Kárpátokon

Kocsis Ágnes második játékfilmje, a Pál
Adrienn kapta a fõdíjat a Ploieºti-en meg-
rendezett Arany Kárpátok Filmfesztiválon.
A magyar–holland–osztrák–francia kopro-
dukcióban készült alkotásért járó díjat
Andrea Roberti forgatókönyvíró személye-
sen vette át az augusztus 25-e és 28-a kö-
zött elsõ ízben megrendezett seregszemle
vasárnapi záró gáláján. A nemzetközi zsû-
ri indoklásában méltatta „a mindennapi
halál által körülvett üres és magányos élet
filmes ábrázolását”, továbbá „a kiváló for-
gatókönyv és a friss, egyéni filmes látás-
mód társítását”. A Kelet-Európa és Ázsia
közötti filmes kapcsolatok erõsítésére létre-
hozott havasalföldi filmes mustra fõdíjáért
hét játékfilm versenyzett.

„Kopók” Murdoch nyomában

Már legalább 120 nyomozó vizsgálódik
Rupert Murdoch sajtóbirodalma, a News
International ügyében a telefonlehallgatási
botrány miatt. A The Independent címû brit
lap pénteki számában azt írta, a skóciai
strathclyde-i rendõrség több mint 50 mun-
katársa dolgozik a Rubicon fedõnevû
akcióban, amelynek célja kideríteni, hogy
skóciai közéleti személyiségek üzeneteit is
lehallgatták-e az azóta megszûnt News of
the World címû lap munkatársai. Ezen kí-
vül legalább 60-an nyomoznak az ügyben
a londoni rendõrségnél, és a Scotland
Yard több mint egy tucat nyomozója vizs-
gálja, megvesztegettek-e rendõröket a bot-
rány kapcsán.

Megalakult az MTVA 
közönségszolgálata

Közös közönségszolgálatot hozott létre a
Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyon-
kezelõ Alap (MTVA) Kommunikációs
Igazgatósága. A négyfõs csapatba egy-egy
fõ a Magyar Rádiótól, illetve Duna Televízió-
tól, két munkatárs pedig az MTV-tõl érke-
zett. „Évente több száz hívás és levél érke-
zik hozzánk a világ különféle országaiból,
mindenhonnan, ahol magyarok élnek, és
ahol követni tudják a magyar televíziók,
rádiók adásait akár a TV képernyõjén, rá-
dió készülékeiken, akár internetes olda-
lainkon keresztül – tájékoztat Cs. Tóth
Eszter, a Közönségszolgálat vezetõje, aki
korábban a Duna Televízióban látott el ha-
sonló feladatokat. – Reményeink szerint a
csatornáink, a mûsoraink megújulásával
nézõink, hallgatóink száma is fokozatosan
emelkedik. 

1950-es évi kiadású Lenin sorozat eladó (35

kötet+bibliográfia). Telefon: 0265-262 622

Apróhirdetés

F. I.

Rekordszámú látogató volt
kíváncsi a Tuborg Green

Fest Félsziget kilencedik kiadá-
sára. Az ország legnagyobb
fesztiváljának négy napja, illet-
ve a nulladik nap alatt összesen
73 ezren szórakoztak a rendez-
vény 90 koncertjén. „Sikeresen
és rekordszámú fesztiválozóval
zártuk az idei Félszigetet. Most
összesítjük és értékeljük az
eredményeket, de úgy látjuk,
hogy nullszaldós lesz a feszti-
vál, sem számottevõ nyeresé-
günk, sem számottevõ vesztesé-
günk nem lesz” – nyilatkozta
Bodor László fesztiváligazgató.
Amint arról lapunkban már be-
számoltunk, a vásárhelyi feszti-
vállal korántsem volt mindenki
elégedett. Egy helyi lakos, Va-
karcs Szilárd például azt nehez-
ményezte, hogy a szervezõk le-
zárták a Maros partjára vezetõ
utat, amelyen csak fesztivál-
jeggyel lehetett közlekedni. „Ez
közterület, a folyónak van egy
tíz méteres biztonsági zónája,
amit nem zárhatnak le” – há-
borgott a panaszos, aki feljelen-
tést tett a szervezõk ellen. „Szá-
momra ez egy vicc” – fogalma-
zott lapunknak Bodor László
az üggyel kapcsolatban, majd
kijelentette: a szervezõkhöz,
akik egyébként minden enge-
déllyel rendelkeznek, még nem
érkezett hivatalos feljelentés.
Szerinte a panaszos rosszindu-
lattal közelíti meg a fesztivált,
amely turisztikai szempontból,
de nem csak, hatalmas elõnyére
válik a Maros parti városnak.
„A városát szeretõ polgár iga-
zán kibírhatná ezt a négy na-
pot” – zárta nyilatkozatát Bo-
dor László. 

Nyereséges 

a Félsziget
Katy Perry nyerte a videogálát 

ÚMSZ

Katy Perry volt a Los Ange-
lesben tartott, helyi idõ sze-

rint vasárnap este kezdõdött
MTV Video Music Awards gála
legnagyobb nyertese – az éne-
kesnõ három ezüst asztronauta
büszke tulajdonosaként térhetett
haza. A különleges estét Lady
Gaga nyitotta meg, aki a tavalyi
hús-szett után, idén férfiruhában
botránkoztatta meg a közönsé-
get. A show alatt fellépett töb-
bek között Adele, Kanye West,
Jay-Z, Chris Brown és a Young
the Giant is. Az este legmegha-
tóbb pontja az Amy Winehouse
emlékelõadás volt: Bruno Mars
az énekesnõ egyik legnagyobb
slágerét a Valerie-t adta elõ élõ-
ben, míg Tony Bennett Russel

Brand-del közösen énekelte el a
„Body and Soul” címû duettet,
amelyet a zenész legenda nem-
régiben vett fel Amy-vel. A díj-
átadón Britney Spears eddigi
munkássága elõtt is tisztelegtek.
Az este különleges gólyahírrel is
szolgált: Beyoncé a díjátadón
mutatta meg elõször gömbölyö-
dõ pocakját. Az est házi elõadó-
ja Jessie J volt, aki több számot
is elõadott a gálán. 

Az Év Videója címet a Buda-
pesten forgatott Katy Perry-klip
nyerte el (Firework), a 29 éves
Britney Spears életmûdíjat ka-
pott (Video Vanguard Award),
és idén már volt „üzenettel bíró
videó” kategória is (Lady Gaga:
Born This Way). 

A híradások a fenti három
mûvésznõt nevezik az est nagy

gyõzteseinek három, illetve két-
két szobrot vehettek át, miköz-
ben a technikai kategóriák leg-
nagyobb részét (legjobb rende-
zés, operatõri munka, látvány-
tervezés, vágás) és ezáltal a leg-
több díjat a Rolling In The Deep
címû Adele-klip nyerte. 

A díjazottak között ott volt
Tyler, The Creator (az Odd
Future kollektíva õrült vezérrap-
pere) és a Foo Fighters is (a vic-
ces Walk klippel), a fellépõk kö-
zött pedig a férfi alteregójában
megmutatkozó Lady Gaga (a
Queen-gitáros Brian May kísé-
retében), az Amy Winehouse
elõtt tisztelgõ Bruno Mars (Amy
és Tony Bennett filmfelvételrõl
bemutatott 2011-es duette után),
illetve a duóban reppelõ Kanye
West és Jay Z. 

Katy Perry három ezüst asztronautával tért haza az MTV Video Music Awards vasárnapi gálájáról

Az ETV-nek járó Simfest-díjat Szepessy Elõd ügyvezetõ igazgató vette át



7.35 Isten kezében (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Vissza Sherwoodba!
(kan. sci-fi sor.)
10.05 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás
16.45 A világ nagy kikö-
tői
17.40 Duna anzix
18.00 Philip Marlowe
esetei 
(angol-kan.-am. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Pénz áll a házhoz
(német-am.-román vígj.,
2006)
23.35 Dunasport
23.40 Dokureflex
1.25 Titkos társaságok
2.25 Közbeszéd (ism.)
3.00 Isten kezében (ism.)
3.30 Család-barát (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Házról házra (ame-
rikai filmdráma) 12.55
Bratz - Talpra csajok! (ame-
rikai vígjáték) 14.50 Tisz-
ta ügy (amerikai thriller)
17.00 Féktelen száguldás
(amerikai akciófilm)
18.45 Lucky Luke és a
Daltonok (francia-német-
spanyol vígjáték) 20.25
Mindent bele, fiúk! (olasz
vígj.) 22.10 Largo Winch -
Az örökös (francia ka-
landf.) 0.15 B13 - A bűnös
negyed (francia akciófilm)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szerelem átka
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 Eli
Stone (amerikai sorozat)
2.30 Ez Románia!

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 18.30 Híradó 19.00
Hitélet 20.00 Dénes Gá-
bor: Egy múzsa emlékei,
dokumentumfilm 21.00
Hitélet, ismétlés 21.30
Híradó 22.00 Átjáró, is-
métlés 22.30 Híradó

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Bar-
bara (sorozat) 12.45 Láza-
dó szerelem (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 19.30 Az örökö-
sök (kol.-am. sorozat)
20.30 Kassandra (venez.
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Auróra
(amerikai sorozat) 23.30
Clase 406 (mexikói sor.)

FILM+ACASÃ
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Prima Tv, 20.30
Fekete dicsõség

Don Haskins az egyetemi kosárlabda csapat sztárja volt. A
játékosként eltöltött évek után 1962-ben ő lett a Texas Wes-
tern University csapatának edzője. Eltökélt szándéka volt,
hogy fellendíti az egyetemen a kosárlabdázást. 1966-ra úgy
érezte, összeállt a csapat, a problémát az okozta, hogy vala-
mennyi játékos afro-amerikai volt. Akkoriban ez ritkaság-
számba ment az amerikai Délen.

DUNA Tv, 22.00
Pénz áll a házhoz

Henry Perkins, a középkorú hivatalnok már unja jól megszo-
kott kis életét. Minden megváltozik, amikor a metróban ös-
szeütközik egy ismeretlennel és elcseréli vele a pénztárcáját.
Az idegen bukszában 5 millió dollárnyi értéket talál, ám esze
ágában sincs azt visszajuttatni jogos tulajdonosának, inkább
új életet készül kezdeni az ölébe hullott busás summából.

RTL Klub, 22.00
Úszó erõd

Casey Rybackről, a USS Missouri csatahajó jámbor szaká-
csáról csak kevesen tudják, hogy valamikor mindenre el-
szánt harcosként szolgált Vietnamban és a Közel-Keleten. A
sors újra közbeszól, mert amikor a Missouri terroristák cél-
pontjává válik, akik meg akarják szerezni a hajó nukleáris
fegyvereit, Rybacknek a maroknyi legénység élére kell áll-
nia, hogy megvédje a hajót.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Nyár a szigeten 
- Le a cipővel! 
(magyar f., 1. rész)
10.50 Zenelánc
11.10 Roma Magazin
11.40 Sorstársak
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Szép otthonok, re-
mek házak
15.10 Gyaloglás
gulágföldön
16.05 Caterina és a
lányok (olasz sor.)
16.55 Elit gimi 
(olasz drámasorozat)
17.50 Kalandozó
18.15 Magyar válogatott
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Zorro legendája
20.05 Halhatatlan szép-
ség (francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 24 (am. sor.)
23.00 Záróra 
- Budavári Zita
23.50 Angyali érintés
(am. sor.)
0.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
1.20 A nyúl én vagyok
(NDK filmdráma, 1965)

7.00 Autómánia 
Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.50 Nő a köbön 
(amerikai vígjáték, 2003)
17.40 A szív útjai 
(török sor.)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
20.00 RTL Klub Híradó
20.45 Fókusz
21.25 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 Úszó erőd 
(amerikai -francia akcióf.,
1992)
Sz.: Steven Seagal, 
Tommy Lee Jones, Gary
Busey, Erika Eleniak, 
Colm Meaney
Utána: RTL-hírek
0.25 Don Juan DeMarco
(amerikai romantikus víg-
játék, 1995)
2.15 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.20 Született kémek
12.45 A végzet lándzsája
(francia-német-belga sor.)
3/3. rész
14.30 EZO.TV
15.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.25 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Extra
0.25 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Svindli 
(am. akcióf., 2002)
4.05 Két TestŐr (ism.)
4.30 Animációs filmek

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet 
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Riasztás extra 
- Börtönrock (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Az Óperenciás 
tengeren is túl (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Robert Yugovich
interjú
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.35 Bolond szél fúj (am.
vígjáték) 12.40 Két pasi
(sorozat) 13.10 Egy kap-
csolat szabályai (ism.)
13.40 14.50 Őrangyal
(sorozat) 15.50 Doktor
House (ismétlés) 16.45
Nyomtalanul (sorozat)
17.40 Gyilkos számok (is-
métlés) 19.30 Jóbarátok
(sorozat) 20.25 Két pasi
(ismétlés) 21.25 Doktor
House (sorozat) 22.25
Aranypart 22.55 Daylight
- Alagút a halálba (ame-
rikai film)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Box-
buster 23.00 Sport.ro
Hírek 

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Az aranyrózsa 
barlangja 
(olasz fant. kalandf., 2.
rész)
11.45 Halászat hal nélkül
(dok. f.)
12.05 Drága doktor úr
(olasz sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.10 Ecranul nostru
15.40 Színházépítők
(dokumentumf.)
16.30 Optika 
- Fliegauf Benedek
17.00 Bűvölet (olasz sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Gyerekjáték 
az online szolgáltatás
18.05 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 El vagyok tévedve
22.30 Linda (magyar sor.)
23.35 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.45 Kapcsoskönyv
1.25 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 A megfelelő pár
(ism.)
12.25 Győztesek
12.30 George Enescu
Fesztivál
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Egyiptom
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Ahol angyal se jár
(angol filmdráma, 1991)
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
0.40 Jools Holland Show
(ism.)
1.55 Közelebb hozzád
(ism.)
2.20 A megfelelő pár
(ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Sport, Könyvbemutató
10.00 Polar Opposites
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Aranyoskám 
(amerikai vígjáték, 1982)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát
(amerikai akció sor.)
0.00 Út a vadonba 
(amerikai filmdráma,
2007) (ism.)
3.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

4.30 A simlis és a szende
(amerikai sor.)
6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badea műsora
11.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Mulatság Naeval
és Vasile-vel
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Háború
(am. akció-thriller, 2007)
Sz.: Jason Statham, 

Jet Li, Luis Guzmán
22.15 A maharadzsa lánya
(olasz-német-am. sorozat)
23.15 Híradó
0.00 Nikita 
(am.-kanadai sorozat)
1.00 Nikita 
(am.kanadai sorozat)
2.45 Háború 
(am. akció-thriller, 2007)
(ism.)

7.00 Jane Doe: 
A szemtanú 
(amerikai krimi)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Nicsak ki főz
11.30 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.) (ism.)
12.00 Ízek, három sza-
kács
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Fekete dicsőség
(amerikai filmdráma,
2006)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Hírek, i
dőjárásjelentés (ism.)
2.30 Jane Doe:
A szemtanú 
(amerikai krimi) (ism.)

6.30 Szétépítők – Víz
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Sílesiklópálya a sivatag-
ban, Pilóták és a gyorsulás
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek
12.00 Amcsi motorok 
- Dryvit motor
13.00 Autókereskedők
úton - Bentley - 1. rész
15.00 Állítólag... 
– Szuperhősök órája
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Lincoln motor, 1. rész
18.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Sörhűtés
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Arizona Sky Islands
23.00 Édesvízi szörnyek
- Alaszkai szörny
0.00 Ki ad többet? 
- Fejvadászfejsze
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei 
- Texas
3.00 Állítólag... - Sörhűtés

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Túlélők a nagyváro-
si dzsungelben (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.25 Remix
18.30 Jamie vendéglője
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek,
időjárásjelentés
23.00 Wonderful You 
(angol minisor.)
0.00 Három királyság 
(kínai sor.)
0.55 Győztesek 
(ism.)
1.10 Crime suspect 7 
(am. am. dráma)
2.55 Remix (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
római katólikus egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slá-
geróra 16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-
óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Rózsa, Bodony és Fé-
lix napja van.
A Rózsa a latin Rosa név-
bõl származik, jelentése:
rózsa.
Bodony régi magyar sze-
mélynév, valószínûleg a
Bod és az ilyen kezdetû
nevek kicsinyítõképzõs
alakja.
A Félix latin eredetû férfi-
név. Jelentése: boldog.
Holnap Erika napja lesz.

Évforduló
• Törökország – A Gyõze-
lem Ünnepe, a görög meg-
szállók elleni 1922-es dia-
dal emlékére.
• 1940 – A második bécsi
döntés elfogadása, mely-
nek alapján szeptember 5-
tõl magyar csapatok meg-
kezdik a visszacsatolt
Észak-Erdély megszállá-
sát.
• 1984 – A Discovery ûrre-
pülõgép eindul elsõ útjára.

Vicc
A kisfiú megkérdezi az
édesapját, aki a konyhában
mosogat:

– Apa! Mi az, hogy bigámis-
ta?
– Bigámista? Az olyan férfi,
aki kétszer annyi edényt mo-
sogat mint én.

Recept
Kokorádé
Hozzávalók: 80 dkg liszt ( fe-
le rétes, fele sima), 25 dkg
vaj, 20 dkg burgonya, 1 nagy
tojás, 1 teáskanál cukor, 5
dkg élesztõ, 1 kg fejes ká-
poszta, olaj, fehérbors, só.
Elkészítés: Kenyértésztát ké-
szítünk a lisztbõl, a fõtt, át-
tört burgonyából, a vajból, a
belemorzsolt élesztõbõl a
burgonya fõzõvizének hoz-
záadásával. Amíg kel, lere-
szeljük, besózzuk a káposz-
tát, állni hagyjuk, majd kifa-
csarjuk. Kevés olajon, cukor-
ral, borssal megpároljuk. Ha
kihûlt, kis cipókat szagga-
tunk a tésztából, belegyúrjuk
a káposztát, újra megformáz-
zuk. Kikent tepsibe tesszük
(mint a buktákat), megken-
jük tojással. Hideg sütõbe
rakjuk. Míg a sütõ bemeleg-
szik, a tészta újra megkel.
200 fokon pirosra sütjük.

2011. augusztus 30., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Izgalmas idõszak veszi kezdetét.
Ön most a figyelem középpontjá-
ba kerül, mindenki az ön közelé-
ben szeretne lenni. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ne foglalkozzon az irigyei rossz-
indulatú megjegyzéseivel, lépjen
túl ezeken. Csak a munkájával
és magánéleti ügyeivel foglalkoz-
zon. Ne hagyja magát eltéríteni
eredeti elképzelésétõl.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Rengeteg apró rutinfeladatot kell
elvégeznie. Ne hagyja magát
stresszes helyzetbe kerülni. Tûz-
zön ki nagy célokat, s kövesse bel-
sõ megérzéseit. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Felkelti a kíváncsiságát egy nép-
szerû fürdõhely, ezért úgy dönt,
most nem sajnálja a pénzt és ki-
próbálja ezt a helyet. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Egy cél, amit egykor fontosnak
tartott,  elhalványul ön elõtt. Le-
het, hogy egy haszontalan szen-
vedélyt tartott tökéletes célnak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kiszámíthatatlanná teszi az em-
bereket a földközelben járó Hold.
Ha sürgetik, fütyüljön az egészre.
Semmi sem lehet olyan rossz,
mint a kapkodó elhatározás.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Partnerének minden gyanús.
Legszívesebben házi õrizetben
tartaná. Lehet, csak rossz napja
van, legyen vele figyelmesebb a
megszokottnál.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A mai nap kiváló szerelmi ka-
landokra. A siker pillanataiban
azonban ne a továbblépésen törje
a fejét. Ha már házas, szerelmük
és hûségük szilárdabbá válik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kitûnõ barát és társ, a bajban
mindig van valamilyen mentõöt-
lete. Azon gondolkozik, milyen
csodálatos érzés a szerelem, és
megnyitja szívét igazi társa elõtt.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Remek formában van, és képes-
ségeiért, tehetségéért elismerésben
részesítik. Barátaival, ismerõsei-
vel beszélgessen kötetlenül. Élve-
zik az ön társaságát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Személyisége igen összetett, s fel-
kelti valaki érdeklõdését. Kelle-
mes hangulatával, mosolyával
pozitívan hat társaira. A szere-
lem beragyogja estéjét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jó kapcsolatai révén jól alakul
karrierje. Most bárkit meg tud
gyõzni saját elgondolásairól.
Párkapcsolatában átmeneti nyu-
galmat jeleznek a csillagok.
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem az új gondolatok megér-
tése a nehéz, hanem a régiektõl
való megszabadulás. És bár a
gondolatok sora végtelen, az
ember nagyon is véges, ezért
észrevétlenül megtelik gondola-
tokkal. Ezért aztán a gondola-
tokkal megtelt szív új gondola-
tokat megérteni nem képes. A
megrekedt, megújulni nem tu-
dó gondolkodó pedig hasonla-

tos az ostoba emberhez, mert
mindkettõ azt hiszi, hogy min-
dent tud. Az új gondolatok min-
dig arra tanítanak bennünket,
hogy még milyen keveset tudunk
és még mennyi megtanulni való
van elõttünk. A nemtudásra va-
ló ráismerés elvezet bennünket az
új gondolatokhoz. Megszabadul-
ni valamitõl pedig csak azt
szívbõl megtagadva lehet. 

Gondolatjel Visky István rovata



Atlétika

Turós-Jakab László

Rosszul indult a magya-
rok számára a tegui sza-

badtéri atlétikai világbajnok-
ság harmadik versenynapja:
nagy csalódást keltve sem a
világranglista vezetõ Kõvágó
Zoltán, sem Fazekas Róbert
nem jutott tovább a diszkosz-
vetés selejtezõjébõl. Fazekas
három érvénytelen kísérlettel
esett ki, Kõvágó pedig 62,16
méteres dobással, ami össze-
sítésben a 15. helyhez volt
elegendõ. A döntõhöz 62,38
méter kellett volna.

Pars Krisztián viszont
ezüstérmet szerzett a férfi ka-
lapácsvetõk döntõjében, mi-
után kisérletére 81,18 méter-
re szállt a szer. A szombathe-
lyi versenyzõ idei legjobbja
alig hat centivel maradt a ja-
pán Murofusi Kodzsi 81,24
méteres eredményétõl, ami
világbajnoki címet jelentett.
Pars a magyar atlétika ötödik
vb-ezüstérmét szerezte meg,
s egyben pályafutása legjobb
eredményét érte el nagy vi-
lágversenyen. A bronzérem a
szlovén Primoz Kozmusnak
(79,39 m) jutott. 

A hétpróbázó Farkas Györ-
gyi négy szám után, 3390

ponttal a 25. helyen áll a 26-
os mezõnyben, ma javíthat. 

A nõi 100 m fináléjában a
világranglista-vezetõ Carme-
lita Jeter megtörte az átkot: a
31 éves amerikai hosszú ku-
darc-sorozat után 10.90 mp-
cel nyert megszüntetve a ja-
maicai dominanciát a klasz-
szikus távon. Mögötte a
2007-es bajnok jamaicai V-
eronica Campbell-Brown
(10.97) lett a második, a

trinidadi Kelle-Ann Baptiste
(10.98) pedig a harmadik,
míg a címvédõ jamaicai
Shelly-Ann Fraser (10.99)
negyedikként ért célba.

Nõi 400-on Amantle
Montsho (49.56 mp) Bots-
wana történetének elsõ
aranyérmét szerezte meg,
nagy csatában az amerikai
Allyson Felix-szel, aki 49.59
mp alatt ért célba. A bronz-
érem az orosz Anasztaszija

Kapacsinszkajának (50.24
mp) jutott. 

A férfi 110 m gáton a cím-
védõ kubai Dayron Robles
diadalmaskodott, de sikeré-
nek nem sokat örülhetett. Az
amerikaiak óvtak és miután
a versenybírák úgy ítélták
meg, hogy õ miatta billent
meg a kínai Liu, kizárták. A
világbajnoki cím tehát az
amerikai Jason Richardsont
(13.16 mp) illette, míg az

ezüstérem a kínai Liu
Hsziangot (13.27 mp), a
bronz pedig a brit Andy
Turnert (13.44 mp).  

Nõi súlylökésben az új-zé-
landi Valerie Adams (21,24
m( azar versenyzéssel hódí-
totta el harmadik világbajno-
ki ccímét súlylökésben, maga
mõgé utasítva az örök vetély-
társ fehérorosz Nagyezsda
Osztapcsukot (20,05 m) és az
amerikai Jillian Camarena-
Williamsot (20,02 m). 

Férfi rúdugrásban az esé-
lyesebb francia Renaud La-
villenie (5,85 m) be kellett ér-
je a harmadik hellyel, a len-
gyel Pawel Wojciechowski
(5.90 m) és a kubai Lázaro
Borges (5,90 m) nyomában. 

A nõi hétpróba utolsó ve-
télkedõi mellett ma öt ver-
senyszámban rendeznek
döntõt: a nõknél rúdugrás-
ban és 3000 m akadályon, a
férfiaknál pedig diszkoszve-
tésben, 800 m-en és 400 m-en
osztanak érmeket. Román és
magyar atléták nem érdekel-
tek a mai versenyeken. 

Tizenhárom versenyszám
után az éremtáblázaton az
Egyesült Államok (4-3-1) ve-
zet Kenya (2-2-2), Oroszor-
szág (1-1-1), Jamaica (1-1-
10), Kína (1-1-0) és Etiópia
(1-0-1) elõtt. 
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Pars Krisztián nagyon közel állt egy bravúros világbajnoki címhez kalapácsvetésben 

Hibátlan a Dinamo 

Gabriel Torje búcsúmérkõ-
zésén is nyert a Dinamo,
amely öt forduló után is
százszázalékos a labdarúgó
Liga-1-ben. A bajnok
Galaci Oþelul elleni össze-
csapáson Moþi és Niculae,
illetve Sergiu Costin volt
eredményes. További vasár-
napi mérkõzéseken: Brassói
FC– SC Vaslui 1-2 (gól:
Chipciu, ill. Gerlem,
Temwanjera), Ceahlãul
Piatra Neamþ– Buk. Rapid
1-2 (gól: Herea – 11 m,
Surdu, ill. Barna), Buk.
Steaua–Marosvásárhelyi
MFC 2-0 (gól: Geraldo,
Martinovici). 

Tordai Elemér 
Emléktorna

A Marosvásárhelyi BC
Mures férfi kosárlabda-csa-
pata nyerte Szebenben a
Tordai Elemér Emléktor-
nát. Az eredmények:
SZebeni CSU Atlassib-
–Energia Rovinari 72-64,
BC Mureº–Bukaresti CSM
72-67, BC Mureº –CSU
Atlassib 81-75, Ener-
gia–CSM 78-72, BC Mu-
reº– Energia 73-64, CSU
Atlassib–CSM 81-80. 

A Gyõr nyerte 
a „Bajnokok Kupáját”

A házigazda Gyõr nyerte a
nemzetközi nõi kézilabda-
tornát, miután a kétnapos
viadal zárómeccsén, a tu-
lajdonképpeni döntõben
28-23-ra legyõzte a Bajno-
kok Ligája-címvédõ norvég
Larvikot. A Szabella Ku-
pán – amely egyben a
2005-ben elhunyt Kulcsár
Anita gyõri emléktornája
is volt – a gyõriek 36-35-re
verték a KEK-elsõ Ferenc-
várost és 47-29-re az EHF
Kupa-címvédõ dán
Midtjyllandot. 

Selby nyert Fürthben 

A világrangsorban harma-
dik Mark Selby nyerte a
németországi Fürthben
megrendezett Paul Hunter
Classic sznúkertornát. A
döntõben Selby 4-0-ra ver-
te a szintén angol Mark
Davist. 

RövidenPars, centikre az aranytól 

Fotó: MTI

Labdarúgás 

T. J. L. 

Végleges keretet hirdetett
a szeptember eleji labda-

rúgó Európa-bajnoki selejte-
zõkre Victor Piþurcã. A szö-
vetségi kapitány Ciprian An-
ton Tãtãruºanu (Bukaresti
Steaua), Silviu Lung (Astra
Ploieºti) és Costel Fane Pan-
tilimon (Manchester City)
hálóõröknek, Ionuþ Cristian
Sãpunaru (FC Porto), Alex-
andru Mãþel (Astra), George
Daniel Galamaz (Steaua),
Vlad Iulian Chiricheº (Pan-
durii Târgu Jiu), Nicolai
Dorin Goian (Glasgow Ran-
gers), ªtefan Radu (SS Lazi-
o), Rãzvan Dinca Raþ (Sah-
tar Donzerck) és Iasmin La-
tovlevici (Steaua) hátvédek-
nek, Gabriel Andrei Torje
(Bukaresti Dinamo/Udine-
se) Bãnel Nicoliþã (Steaua),
Rãzvan Cociº (FC Rosztov),
Costin Lazãr  (PAOK Szalo-
niki), Alexandru Bourceanu
(Steaua), Ovidiu Petre (Mo-
dena Calcio), Cristian Tãna-
se (Steaua) és Ovidiu Herea

(Bukaresti Rapid) középpá-
lyásoknak, valamint Gheor-
ghe Bucur (Kuban Kraszno-
dar), Ianis Alin Zicu (CSZKA
Szófia), Ciprian Andrei Ma-
rica (Schalke 04 Gelsenkir-
chen) és Bogdan Stancu
(Orduspor Külübü) csatárok-
nak szavazott bizalmat. 

Szeptembver 2-án, idegen-
ben Luxemburg, négy nappal
késõbb, a vadonstúj bukaresti
Naþional Arenában pedig
Francaiország az ellenfél. 

Tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Piþurcã nem gyõzte
elismételni: elõbb a luxem-
burgiak elleni mérkõzésen
kell sikeresen túl lenni, s csak
azután kell összpontosítani a
csoport éllovasával esedékes
összecsapásra. A trikolóro-
kat most nem nyomja a tét
súlya, hiszen régi-új szövetsé-
gi kapitányuk hivatalos célki-
tûzése a 2014-es, brazíliai
világbajnokságra való kiju-
tás. Ha pedig a jövõ évi Euró-
pa-bajnokság résztvevõi közé
is beverekedi magát a csapat,
az csak bonus.   

Piþurcã sajnálja, hogy le
kellett mondania Lucian
Sânmarteanról, aki lesérült.
A szövetségi kapitány nem
tartja kizártnak, hogy a bom-
baformában levõ Daniel
Pancu is rövidesen magára
húzza a címeres mezt, mint
ahogy Mutu és Tamaº kizá-
rását sem tartja véglegesnek.
„Amennyiben hat pontot
szerzünk a szeptemberi mér-
kõzéseken, ismét megcsillan
a továbbjutás lehetõsége, ak-
kor esélyük lesz a visszatérés-
re” – fogalmazott a kapitány,
aki Cristian Chivut is meg-
gyõzné, hogy térjen jobb be-
látásra. 

Újoncok a válogatottban

Labdarúgás 

ÚMSZ

Kiütéses idegenbeli gyõ-
zelemmel kezdte a spa-

nyol labdarúgó Primera
División 2011/12-es idényét
a Real Madrid: José Mou-
rinho csapata 6-0-ra nyert
Zaragozában. Cristino Ro-
naldo triplázott, míg Mar-
celo, Xabi Alonso és Kaká
egy-egy találattal járult hoz-
zá a királyi gárda sikeréhez. 

További vasárnapi eredmé-
nyek: Real Mallorca–Espa-
nyol 1-0, Getafe–Levante 1-
1, Sevilla–Málaga 2-1. A baj-
noki címvédõ FC Barcelona
lapzárta után mutatkozott be
a vendég Villarreal ellenében. 

A két alapember, Fabregas

és Nasri távozása miatt szen-
vedõ Arsenal megalázó vere-
séget szenvedett az Old Traf-
fordon: 2-8 a bajnoki címvé-
dõ Manchester United ottho-
nában. Az angol Premier
League 3. fordulójának rang-
adóján Welbeck, Young (2),
Rooney (3), Nani és Pak, il-
letve Walcott és Van Persie
volt eredményes. Alex Fergu-
son csapata a Manchester
Cityvel együtt százszázalé-
kos három forduló után,
Arsene Wenger együttese vi-
szont még nem nyert és alig a
17. a táblázaton. 

Raúl góljával a Schalke 04
1-0-ra legyõzte a Borussia
Mönchengladbach együtte-
sét a német Bundesliga 4.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén. 

Három csapat gyûjtött
egyformán 9 pontot, a
Bayern München, a Schalke
04 és a Werder Bremen, míg
az Augsburg (2), a Kaisers-
lautern (2) és a Hamburg (1)
még nem nyert ebben az
idényben. 

A francia Ligue 1 4. fordu-
lójának vasárnapi eredmé-
nyei: Stade Rennes–SM Ca-
en 3-2, FC Sochaux–AS St.-
Etienne 2-1, Toulouse FC–
Paris Saint-Germain 1-3,
OSC Lille–Olympique Mar-
seille 3-2. 

Továbbra is a Montpellier
HSC (9 pont) vezet az Olym-
pique Lyon (7), a Paris SG
(7), a Toulouse (7) és a Ren-
nes (7) elõtt, a bajnoki címvé-
dõ és kupagyõztesa OSC
Lille (7) a hetedik. 

Hatot lõtt a Real Madrid

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A lebontás elõtt álló
„Népstadionban” rende-

zett utolsó bajnoki mérkõzé-
sen a Vasas megszerezte elsõ
sikerét a továbbra is gyõze-
lem nélkül álló Ferencváros
ellen a magyar labdarúgó
OTP Bank Liga 7. fordulójá-
ban, 2-0. Egy másik vasárna-
pi mérkõzésen 

A Haladás 2-2-es döntet-
lent játszott Szombathelyen a
Kecskeméttel. A Debreceni
VSC és a Gyõri ETO is hi-
bátlan maradt: a hajdúságiak
vasárnap hazai pályán a nye-

retlen Újpestet gyõzték le 3-
2-re, míg a gyõriek még pén-
teken a Zalaegerszeget múl-
ták felül 5-1-re, s a vendégek-
nél ez a kudarc Csank János
vezetõedzõ állásába került. A
gyõriek ezzel a sikerrel új
klubrekordot állítottak fel: az
elõzõ idényt is beleszámítva
sorozatban nyolcadik gyõzel-
müket könyvelhették el.

A címvédõ Videoton botla-
dozása és az újonc Pécs re-
meklése is folytatódott: elõb-
bi vendégként továbbra is
nyeretlen, miután 1-0-ra ki-
kapott Kispesten, míg utóbbi
a Pápát gyõzte le 2-1-re.
A kaposvári Peric 7 találattal
vezeti a góllövõlistát, míg

Danilo (Honvéd) hatszor,
Melczer (Siófok) pedig öt-
ször volt eredményes. 

A válogattot Eb-selejtezõi
miatt a bajnokság megsza-
kad és szeptember második
hétvégéjén folytatódik a 8.
forduló mérkõzéseivel. A
mûsor: szeptember 9., pén-
tek: BFC Siófok–Debreceni
VSC; szeptember 10., szom-
bat: Újpest FC–Pécsi MFC,
Videoton FC–Haladás, Ka-
posvári Rákóczi–Gyõri ETO
FC, Lombard Pápa–Buda-
pest Honvéd, Kecskeméti
TE–Vasas; szeptember 11.,
vasárnap: MVM Paks–Diós-
gyõri VTK, Ferencváros–Za-
laegerszegi TE. 

Búcsú a Népstadiontól  
A táblázaton:

1. Debrecen 7 7 0 0 16-5 21
2. Győri ETO 7 7 0 0 15-5 21
3. Pécsi MFC 7 5 1 1 11-9 16
4. Honvéd 7 5 0 2 16-7 15
5. Kecskemét 7 3 2 2 15-10 11
6. Diósgyőr 7 3 2 2 11-8 11
7. Videoton 7 3 1 3 11-6 10
8. Pápa 7 3 1 3 6-7 10
9. MVM Paks 7 2 3 2 12-14 9
10. BFC Siófok7 2 2 3 7-7 8
11. Haladás 7 2 2 3 7-9 8
12. Kaposvár 7 1 3 3 11-16 6
13. Vasas 7 1 2 4 8-15 5
14. FTC 7 0 2 5 4-10 2
15. Újpest 7 0 2 5 5-12 2
16. ZTE 7 0 1 6 4-19 1

Vlad Chiricheº, az egyik újonc 
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