
ÚMSZ

Legújabban nyolc nagy me-
gyére és a két kisebb székely-

földi megyére (Hargita és Ko-
vászna) osztaná fel az országot
az államfõ – számolt be tegnap
az RMDSZ parlamenti frakciói-
nak a keddi cotroceni-i találko-
zón elhangzottakról Kelemen
Hunor szövetségi elnök. Ez
Traian Bãsescu kompromisszum-
javaslata, amelyrõl hétfõig kell
véleményt nyilvánítania az
RMDSZ-nek. „Az államfõ azt
mondta: ez az utolsó engedmény,
amit nekünk tehet az ország köz-
igazgatási átszervezésének ügyé-
ben” – mondta lapunknak Fekete
Szabó András szenátusi frakció-
vezetõ, aki részt vett az államfõ
által összehívott keddi konzultá-
ción. Tájékoztatása szerint a ja-
vaslat az RMDSZ vezetõit „el-
gondolkoztatta”, nem mondtak
nemet. Folytatása a 3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
120. (1440.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2517 ▲
1 amerikai dollár 2,9596 ▼
100 magyar forint 1,5905 ▲

Rövidebb lábakon Kisvárda

Az igazi fesztivál-
hangulatról kellett le-
mondania az anyagi
nehézségek miatt a
kisvárdai színházi
fesztiválnak. „A
megszorításokban az
a legrosszabb, hogy
most arról kellett le-
mondanunk, amit
eddig pluszként sike-
rült megalkotni” –
mondta az ÚMSZ-
nek Nyakó Béla fesz-
tiváligazgató.

Vezércikk 3

Ismét osztódik a Caþavencu

Rövidesen egy harmadik élclappal gazda-
godhat a román sajtópiac, miután az
Academia Caþavencu szerkesztõgárdája be-
jelentette: jövõ héten új hetilapot indít –
közölte tegnap Florin Iaru szerkesztõ. A
hetilap szerkesztõségi gárdája azért készül
a váltásra, mert csõdeljárás során a lap
Dan Adamescu, a România liberã kiadójá-
nak tulajdonosához került.

Kultúra 8

Aktuális 2

Cinkelt régiók
Az államfõ számításaiba alighanem hiba
csúszott. Ha a netán kisebbségbe kény-
szerülõ székelyföldi magyarság utcára
vonulna önrendelkezéséért, nem lesz

egyedül. Vele masíroznak
majd a románok is, hiszen
Nagyszeben sem örül pél-
dául Brassó fennhatósá-

gának, aminthogy Arad
sem fogadja el Temesvár
uralmát, és Suceava
sem lelkendezik a iaºi-i

vezetésért …Bogdán Tibor

Árammal hajtott meseautó

Egyes diákok szerint sokszor hátrányban vannak a nõk az egyetemen, mert állandóak az ilyen-olyan jellegû szexuális zaklatások

Szexbotrány a BBTE-n
Kizárják Babeº–Bolyai Tudományegyetemrõl a tanítványát molesztáló professzort

Bãsescu: marad a 
két székely megye

Jön a nemzeti regiszter, 
meglesz a szavazati jog is

Prõhle Gergely ma-
gyar helyettes külügyi
államtitkár úgy véli, a
Velencei Bizottság ál-
láspontja szerint nem
sérül a jogállamiság
az új alaptörvény ha-
tálybalépésével. Szep-
temberben indul a
nemzeti regiszter – 
jelentette be Semjén
Zsolt nemzetpolitiká-
ért felelõs magyar mi-
niszterelnök-helyettes.

Képünk illusztráció

Média 9

Kizárják a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem oktatói közül, és rendõrségi eljárás
is indul a matematikaprofesszor ellen, aki szexuálisan zaklatta harmadéves tanítványát. 
A molesztálásról videofelvétel készült, amelynek képkockái szerint Ilie Parpucea egy tör-
vénytelenül fenntartott bentlakásszobába csalta a korábban sikertelenül vizsgázó közgaz-
dász diáklányt. Az egyetemvezetés megengedhetetlennek nevezte a visszaélést, a lapunk-
nak nyilatkozó diákok azonban úgy fogalmaztak, nem meglepõ az eset. A diák-érdekkép-
viselet mindenkit arra szólít fel: ne tûrjenek szótlanul, jelentsék a visszaéléseket. 7. oldal 

Elektromos Mitsubishi kormánykereke mögül üdvözölte tegnap a bukarestieket Borbély László 

Felavatták tegnap Bukarest-
ben az elsõ hazai fejlesztésû

elektromos gépkocsi-töltõállo-

mást. Borbély László környezet-
védelmi miniszter szerint ezzel
Románia megtette az elsõ lépést

az elektromos meghajtású gép-
kocsik hazai elterjedése felé. 
6. oldal 

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Helyhatóságok egy fordulóban

Kihirdette tegnap Traian Bãsescu államfõ
az egyfordulós polgármester-választásra vo-
natkozó törvényt. A közrádiónak adott in-
terjúban elmondta: bár voltak fenntartásai
a törvény kapcsán, az összes párt egybe-
hangzóan kérte a kihirdetést. Az egyfordu-
lós polgármester-választásra vonatkozó tör-
vényt múlt hónapban fogadta el a parla-
ment. A törvény értelmében az a polgár-
mesterjelölt kerül ki gyõztesen a megméret-
tetésbõl, aki a legtöbb szavazatot gyûjti be.

Szélsõséges szlovák támogatás

Ján Slota a szélsõséges Szlovák Nemzeti
Párt (SNS) támogatásáról biztosította
Bogdan Diaconut, a román Konzervatív
Párt alelnökét, aki néhány napja tett nyilat-
kozatában a magyarokkal való együttmû-
ködés miatt hazaárulónak minõsítette a ro-
mán kormányt.

Obama felesége Mandelánál

Michelle Obama, az amerikai elnök felesé-
ge meglátogatta Nelson Mandelát, a Dél-
afrikai Köztársaság elsõ fekete bõrû elnökét
otthonában (képünkön). Az apartheid elleni

harc egykori vezéralakja magas kora és tö-
rékeny egészsége miatt ritkán fogad látoga-
tót. Az amerikai elnök felesége az apar-
theid elleni harc jelképének számító hely-
színekre is ellátogat.

A német támadásra emlékeztek

Az emlékezés, valamint a béke és a bizton-
ság érdekében való közös erõfeszítések
szükségességét hangsúlyozta a német és az
orosz külügyminiszter. Guido Westerwelle
és Szergej Lavrov a Frankfurter Allgemeine
Zeitung tegnapi számában megjelent közös
írásában abból az alkalomból fordult a köz-
véleményhez, hogy a hitleri Németország
70 évvel ezelõtt, 1941. június 22-én indított
hadüzenet nélküli háborút a Szovjetunió el-
len. A támadás évfordulójáról tegnap
Oroszország-szerte megemlékeztek. Dmit-
rij Medvegyev elnök megkoszorúzta az is-
meretlen katona sírját Moszkvában, Vla-
gyimir Putyin kormányfõ, a parlament két
házának elnökei, a kormány számos tagja,
valamint veterán fõtisztek jelenlétében.

Panetta nem kapott ellenszavazatot

Egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta
jóvá helyi idõ szerint kedden a washingtoni
szenátus Leon Panettának, az amerikai
Központi Hírszerzõ Ügynökség (CIA) ed-
digi vezetõjének kinevezését a védelmi tár-
ca élére. A 72 éves politikus július 1-jén ve-
szi át a Pentagon irányítását a visszavonuló
Robert Gatestõl, akit még az elõzõ ameri-
kai elnök, George W. Bush nevezett ki
négy és fél évvel ezelõtt. Panetta a kilencve-
nes években Bill Clinton elnök kabinetfõ-
nöke volt, azt megelõzõen pedig a Fehér
Ház költségvetési hivatala élén állt.

Ban Ki Mun marad az ENSZ élén

Az ENSZ Közgyûlése kedden ismét Ban
Ki Munt választotta a világszervezet fõtit-
kárának. A 192 tagállamot tömörítõ szerve-
zet egyhangúan erõsítette meg az egykori
dél-koreai külügyminisztert újabb öt esz-
tendõre hivatalában. Ban Ki Mun 2007 ja-
nuárjában Kofi Annant követte, akkor köz-
felkiáltással választották meg. Új mandátu-
ma 2012. január 1-jén kezdõdik.

ÚMSZ-összeállítás

Prõhle Gergely, a magyar kül-
ügyminisztérium helyettes ál-

lamtitkára szerint üdvözlendõ,
hogy a Velencei Bizottság állás-
pontja szerint Magyarország to-
vábbra is jól mûködõ parlamentá-
ris demokrácia marad, és nem sé-
rül a jogállamiság az új alaptör-
vény hatálybalépésével. A helyet-
tes államtitkár kijelentette tegnapi
budapesti sajtótájékoztatóján: a
bizottság véleménye egyértelmû
azt illetõen, hogy az alaptörvény-
nek nincs „extraterritoriális jelle-
ge”, és jogos, hogy a kormány fe-
lelõsséget szeretne vállalni a hatá-
ron túli magyarokért.

Kérdésre válaszolva elmondta:
Mikulás Dzurinda szlovák kül-
ügyminiszter véleménye „sajátos
és egyedi interpretációja” a bi-
zottság álláspontjának. Egyértel-
mû, hogy a külhonban élõ kisebb-
ségekért elsõsorban az az ország
felelõs, amelyben élnek, de egyik
nemzetközi dokumentum sem vi-
tatja, hogy az anyaország is vál-
lalhat értük felelõsséget – közölte.
A politikus hozzátette: folyama-
tos a konzultáció Szlovákiával a
kisebbségeket illetõen, és a két or-
szág vezetése ígéretet tett, hogy
nem a sajtón keresztül üzenget-
nek egymásnak.

Szeptemberben indul a nemze-
ti regiszter – jelentette
be Semjén Zsolt nemzetpolitiká-
ért felelõs magyar miniszterel-
nök-helyettes tegnap a budapesti
parlamentben. A keresztényde-

mokrata politikus a nemzetpoli-
tikai tárcaközi bizottság ülése
után újságírók elõtt elmondta,
hogy a regisztert a közigazgatási
és igazságügyi tárca fogja koor-
dinálni. Mint kifejtette, két és fél-
ezer magyar szervezet nevét is-
merik, rajtuk keresztül szeretnék
elérni a különbözõ üzenetekkel a
világ magyarságát. Az emigráci-
óban élõk nemcsak magyarul,
hanem angolul is megkapják
majd az üzeneteket, a késõbbiek-
ben pedig spanyolul is eljuttatják
azokat a dél-amerikaiakra való
tekintettel – mondta. Közölte azt
is, hogy felkérte a tárcákat, „be-
látható idõn belül” gyûjtsék ös-
sze azokat a jogszabályokat,
amelyek a határon túl élõ, de

már magyar állampolgárságúak-
ra vonatkozhatnak, mert áttekin-
tik õket, hogy az egyes kedvez-
ményekbõl, támogatási formák-
ból õk is részesülhessenek.

A bizottság ülésén Ulicsák
Szilárd miniszteri biztos adott
tájékoztatást a Bethlen Gábor
alap keretében hamarosan mû-
ködõ nyilvántartási rendszerrõl.
Minden olyan támogatás benne
lesz, ami határon túlra kerül –
mondta, és hozzátette: arra hív-
ták fel az egyes tárcákat, hogy a
náluk mûködõ különbözõ támo-
gatásokat tüntessék fel ebben a
rendszerben. Mint kiemelte:
pontosan szeretnék látni, mely
területeken vannak párhuza-
mosságok, illetve hol van még
szükség esetleg többlettámogatá-
sokra.

Kérdésre válaszolva Semjén
Zsolt ismét leszögezte: a határon
túli magyaroknak lesz szavazati
joguk, ez következik az alaptör-
vénybõl is. A magyarországi
pártok listáin szerepelhetnének
emblematikus határon túli ma-
gyar képviselõk, s véleménye
szerint a választás lebonyolítása
így lenne a legegyszerûbb. 

ÚMSZ

Barack Obama amerikai el-
nök tegnap, lapzártánk után

jelentette be, hogy milyen ütem-
ben fogja kivonni Afganisztánból
az oda 2009 végén vezényelt 33
ezres amerikai csapaterõsítés egy-
ségeit. A bejelentés hírét Wa-
shingtonban amerikai kormány-
zati tisztségviselõk közölték. A
várakozások szerint a csapaterõsí-
tésben részt vett alakulatok július-
ban kezdõdõ kivonásának teljes
ütemezésével kapcsolatban az
amerikai haderõ vezetõi azt java-
solták, hogy a pótlólagos egysége-
ket 2012 õszéig vonják ki. A ter-
vet Obama azután hozta nyilvá-
nosságra, hogy konzultált David
Petraeus tábornokkal, az Afga-
nisztánban harcoló amerikai és
NATO-erõk parancsnokával. Je-
lenleg mintegy 100 ezer amerikai
és 40 ezer szövetséges külföldi ka-
tona állomásozik Afganisztán-
ban. Legkevesebb hat rendõr éle-
tét vesztette tegnap Kelet-Afga-
nisztánban egy közúti ellenõrzõ-
pont elleni fegyveres támadás-
ban. A tálib lázadók hajnalban
rohanták le az ellenõrzõpontot a
Pakisztánnal szomszédos Gazni
tartományban. Helyi idõ szerint
délelõtt még folyt a tûzharc a
rendõrök és a radikális iszlamista
támadók között. A kabuli belügy-
minisztérium megerõsítette a tá-
madás tényét, de veszteséglistát
nem közölt. 

Amerika 

kivonul júliustól 

Afganisztánból

Semjén Zsolt (balról) és Prõhle Gergely. Koncentrálják a támogatásokat

Hírösszefoglaló

Olaszország a líbiai ellensé-
geskedés „azonnali felfüg-

gesztését” kérte tegnap, hogy hu-
manitárius folyosókat lehessen
megnyitni. Franco Frattini olasz
külügyminiszter szerint „a kato-
nai mûveletek felfüggesztése lehe-
tõvé teszi az elszigetelt területek
megsegítését, ahol a humanitári-
us helyzet drámai”. Példaként
Miszráta és Tripoli környékét
hozta fel. Franciaország azonnal
elutasította a kezdeményezést az-
zal az indokkal, hogy a hadmûve-
letek szüneteltetése lehetõvé ten-
né Moammer el-Kadhafi számá-
ra az idõnyerést és erõinek újjá-
szervezését.

Szíria külügyminisztere azt
mondta tegnap, hogy a damasz-
kuszi kormány hamarosan
„olyan demokráciát mutat majd
fel, amelyre még nem volt példa”
a közel-keleti térségben. „Társa-
dalmi igazságosság, törvény
elõtti egyenlõség és elszámoltat-
hatóság lesz” – hangoztatta a te-
levíziók által közvetített sajtóér-
tekezletén Valíd Moallem vála-
szul arra a kérdésre, hogy elkép-
zelése szerint milyen lesz Szí-
ria három hónap múlva, ugyan-
akkor elutasított minden beavat-
kozást országa belügyeibe. A szí-
riai biztonsági erõk kedd este
Damaszkuszban száznál több di-
ákot vettek õrizetbe, miután bot-
tal ütlegelték õket.

Jemen délkeleti részén,
Mukallában az al-Kaida nemzet-
közi terrorhálózathoz tartozó
fegyveresek megtámadtak egy
börtönt tegnap hajnalban, megöl-
tek egy õrt, és lehetõvé tették hat-
vannál több fogoly kitörését. A
fogva tartott több mint száz al-
Kaida-tag közül 62 tudott kitörni
a börtönbõl, és közülük csak ket-
tõt sikerült újra elfogni.

Súlyos börtönbüntetésre ítél-
tek tegnap Bahreinben ellenzéki
vezetõket; nyolcan közülük élet-
fogytig tartó szabadságvesztést
kaptak. Megfigyelõk szerint tar-
tani lehet attól, hogy az ítéletek
felszítják a lappangó feszültsé-
get a kõolajban gazdag király-
ságban. 

Nyáron is itt az arab tavasz

Magyaros az alkotmány
Szeptembertõl nemzeti regiszter, meglesz a határon túli szavazati jog is

Szolidaritás a gyulafehérvári magyarokkal

Semjén Zsolt a bizottsági ülés után szolidaritását és együttérzé-
sét fejezte ki a gyulafehérvári magyarokat ért atrocitás miatt.
Úgy fogalmazott: Magyarország és személyesen õ is mélysége-
sen elkötelezett a román–magyar együttmûködés mellett, mind-
két országnak nemzeti érdeke a legszorosabb együttmûködés.
Az elmúlt idõszakban nagy lépéseket tettek a bizalmi alapon va-
ló együttmûködésre, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne
volnának problémák, mint amilyen a Házsongárdi temetõ ma-
gyar sírjainak meggyalázása is volt. Az együttmûködés érdekeit
az szolgálja, ha a román hatóságok hathatós lépéseket tesznek
az ilyen esetek megakadályozására és a felelõsök megbüntetésé-
re, a temetõ sírjainak védelmére – mondta.

Tömegtüntetés Jemenben. Az al-Kaida igyekszik kihasználni és a maga javára fordítani a zavargásokat
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Nyolc, tizenkettõ, tizen-
hat? Régió, vajdaság,
szupermegye? Melyik
változat érvényesül
majd? Errõl tanácsko-
zott nemrégiben az ál-
lamfõ a parlamenti
pártokkal, és e körül

folyik a sajtóban, a ci-
vil társadalom köreiben, a lakosság sorai-
ban, a politikai erõk között a vita; hogy ki
lesz a nyertese, még nem tudni, de az biztos,
hogy nem az ország. 
Ezt Traian Bãsescunak is tudnia kellett – és
biztosra vehetõ, hogy tisztában is van vele –,
felmerül tehát a kérdés, hogy az önmagát
nem csupán az országhajó egyedüli kormá-
nyosának, de egyben az országérdek legna-
gyobb képviselõjének is valló államfõ miért
hozta elõtérbe Románia közigazgatási újra-
felosztásának kérdését éppen most, amikor a
válságkezelés lenne a legfontosabb probléma. 
Vannak, akik az ország súlyos helyzetérõl
való figyelemelterelés szándékát látják az
államfõ kezdeményezésében. Mások arra
tippelnek, hogy a romániai magyarság szá-
mára elfogadhatatlan közigazgatási térkép-
pel az RMDSZ-t távolítaná el a kormány-
ból. Olyan vélemények is elhangzanak, mi-
szerint zuhanórepülést végzõ népszerûségét
próbálja helyreállítani, Vadim Tudor naci-
onalistáinak megnyerésével. Végül akad-
nak, akik az utóbbi két feltételezést egybe-
kapcsolják, hiszen az RMDSZ kormányból
való kilépésének kikényszerítésével is csak
azt bizonygatná, hogy az ország területi
egységét akár a kormány felbomlása árán
is megõrzi. 
Mindezek persze találgatások. Az viszont
tény, hogy a mostani húzás újabb állomása
Traian Bãsescu megosztó politikájának.
Miután gyakorlatilag a teljes román társa-
dalmat sikerült kettéhasítania, szembefor-
dítva egymással a kiváltságos magánszek-
tort és a „gyalogpolgár” közalkalmazotta-
kat, az állásukból megmaradókat és az állá-
sukban megmaradók fizetéséért távozni
kényszerülõket, a nyugdíjasokat és az alkal-
mazottakat, a katonákat és a civileket, most
a régi cinkelt kártyát vette elõ, és ismét rá-
játszik a román–magyar ellentétre, amivel
Romániában még mindig lehet megkopott
dicsfényt újrafényezni, meg figyelmet elterel-
ni a tehetetlen hatalom számára megoldha-
tatlan gondokról.
Bár a nacionalista, magyarellenes hangulat
újbóli felparázslása alapján az õsrégi taktika
modern idõben is beválni látszik, az államfõ
számításaiba alighanem hiba csúszott. Ha a
netán kisebbségbe kényszerülõ székelyföldi
magyarság utcára vonulna önrendelkezésé-
ért, nem lesz egyedül. Vele masíroznak majd
a románok is, hiszen Nagyszeben sem örül
például Brassó fennhatóságának, amint-
hogy Arad sem fogadja el Temesvár ural-
mát, és Suceava sem lelkendezik a iaºi-i ve-
zetésért …
De lehet, hogy ez is része Bãsescu elképzelé-
sének. Ellenkezõ esetben ugyanis nem a
botrány kirobbanása után, hanem még az-
elõtt megtanácskozta volna tervét a politi-
kai pártokkal – de legalábbis koalíciós
partnereivel, fõleg pedig a leginkább érin-
tett RMDSZ-szel.

Cinkelt régiók

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

Az RMDSZ-delegáció azonban
hétfõig idõt kért arra, hogy a szö-
vetség kifejthesse hivatalos állás-
pontját a kérdésben. „Megkérdez-
tük, hogy mi történik, ha hétfõn
nemet mondunk? Traian Bãsescu
azt felelte: majd megtudjuk, ha el-
mondjuk a választ” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek Fekete.

Nemet mondanak,
halasztást kérnek

Az RMDSZ azonban várható-
an nemet mond majd hétfõn az
államfõnek. Ez a válasz már a
tegnapi együttes frakcióülésen is
körvonalazódott, bár a végsõ
szót a szombaton ülésezõ Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsa mondja
ki. „A képviselõk és szenátorok
elsöprõ többsége elfogadhatat-
lannak tartja ezt a javaslatot.
Több aggály is megfogalmazó-
dott. Az egyik az, hogy nem ad
választ Maros megye, illetve a
partiumi megyék helyzetére” –
számolt be lapunknak a frakció-
ülésen elhangzottakról Édler
András háromszéki képviselõ. A
politikus a legvalószínûbb forga-
tókönyvnek azt tartja, hogy pén-
teken a területi elnökök, szomba-
ton pedig az SZKT küldöttei is
elutasítják majd az elnök javasla-
tát, és arra hatalmazzák fel Kele-
men Hunort: hétfõn kérje azt az
államfõtõl, hogy az ország köz-
igazgatási átszervezésének ügyét
halasszák õszire. „Kemény dió
lesz, nem mondom. Tudjuk, ha
Bãsescu valamit a fejébe vesz, azt
megcsinálja” – jegyezte meg
Édler. 

Kormányon maradnának

A képviselõ tájékoztatása sze-
rint az együttes frakcióülésen je-
len lévõ képviselõk és szenátorok
nagy többsége egyelõre nem látta
megoldásnak a kormányból törté-
nõ kilépést. „Egyet értettünk Ke-
lemen Hunor szövetségi elnökkel
abban, hogy a koalíció szakadása
senkinek sem jó. Ha kormányvál-

tás jönne, az legalább fél év bi-
zonytalansággal járna. Közvetle-
nül a helyhatósági választások
elõtt ennek a polgármestereink se
örülnének” – magyarázta a frak-
ció álláspontját Édler.

Silenzio stampa?

Lapunk szerette volna megtud-
ni az RMDSZ területi elnökeinek
véleményét is az államfõ javasla-
táról, ám nem válaszoltak telefon-
hívásainkra, vagy megtagadták a
választ. Antal Árpád sepsiszent-
györgyi RMDSZ-elnök szabad-
kozva azt mondta lapunknak: az
az egyezség született, hogy szom-
batig nem nyilatkozhatnak a kér-
désrõl. 

MPP: 12 régió

Véleményt nyilvánított azon-
ban tegnap az ügyben az MPP.
Szász Jenõ pártelnök Marosvásár-
helyen kijelentette, tizenkét régiót
tud elképzelni, amelyek maguk
döntenék el, hogy mit kezdjenek a
befolyt adóval, milyen irányba fej-
lesszék a térséget. „2007-ben sta-
tisztikát készítettem Székely-
udvarhelyen, és arra a megállapí-

tásra jutottam, hogy alig három
vállalkozó több adót fizetett, mint
amennyit Bukarest visszaosztott
Hargita megyének” – magyarázta
tegnap Szász, miért olyan elmara-
dott jelenleg Székelyföld. Hozzá-
tette: minden pályázathoz, na-
gyobb beruházáshoz a bukaresti
hatóságok engedélye szükséges. 

Tõkés is ellenzi 
a mesterséges határokat

Tõkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) el-
nöke az Academia Catavencu teg-
napi számában megjelent interjú-
ban kijelentette: az erdélyi ma-
gyarság nem fogja hagyni, hogy
mesterséges határokkal megvál-
toztassák a területi-etnikai ará-
nyokat. Tõkés szerint a romániai
magyarság legutóbb 1968-ban, az
akkori megyésítéskor élt át hason-
lót. Akkor ugyanis az organikus
regionális fejlesztés elvével ellen-
tétesen mesterségesen alkottak
meg olyan megyéket, mint Bihar,
Szatmár, Szilágy és Maros. Hoz-
zátette: a Traian Bãsescu államfõ
és a PDL által javasolt nyolc óri-
ásmegye több a soknál, még
Nicolae Ceauºescu volt román

kommunista diktátornak sem volt
mersze szétverni Székelyföldet,
vagyis Hargita és Kovászna me-
gyét. 

PEL: nem újakat kitalálni, 
a régieket visszaállítani 

„Nem új régiókat kell kitalál-
ni, hanem azokat visszaállítani,
amelyek több évszázad alatt, ter-
mészetes módon alakultak ki” –
fejtette ki tegnapi sajtótájékozta-
tóján Smaranda Enache, a Pro
Europa Liga (PEL) társelnöke.
Az emberjogi aktivista emlékez-
tetett arra a, román és magyar ér-
telmiségiek által tíz évvel ezelõtt
kidolgozott memorandumra,
amely „az ország ésszerû regio-
nális átszervezését is javasolta”.
Eszerint hat nagy régióra lehetne
osztani Romániát – Erdély, Bán-
ság, Olténia, Moldova, Munté-
nia és Dobrudzsa, ezeken belül
pedig kisebb, úgynevezett alré-
giókat, vagy kisrégiókat lehetne
létrehozni, amelyek között a
Székelyföld is helyet kapna.
Hozzátette: a régiók kialakítása-
kor mindenképpen figyelembe
kell venni az etnikai és nyelvi
szempontokat. 

Román lapszemle

Öt év kín és több mint negyedmilliárd
euróval felpumpált számla – így lehetne
összegezni a fõvárost a tengerparttal
összekötõ vasútvonal felújítását. A 2006-
ban „csak” 665 millió euróra becsült fel-
újítási munkálatok végül 913 millióba ke-
rültek, a szerelvény a 225 km-es távot,
akárcsak tíz évvel ezelõtt, két és fél óra
alatt teszi meg. (Adevãrul) Két éven be-
lül Romániát is sújtani fogja a globális
szinten már tapasztalható élelmiszervál-
ság – vélik a szakemberek. Szerintük en-
nek alapvetõ oka, hogy az elfogyasztott
élelmiszerek 70 százalékát importáljuk,
az országnak nincs átfogó, mezõgazdasá-
got fejlesztõ stratégiája(Curierul naþional) 

Bãsescu: marad a két...

M. Á. Zs.

Nyilvánosságra hozta tegnap
az Alkotmánybíróság a

Traian Bãsescu államfõ által be-
nyújtott alkotmánymódosítási ja-
vaslattal kapcsolatos véleményé-
nek indoklását. A taláros testület
továbbra is fenntartja, hogy a hon-
atyák mentelmi jogának meg-
szüntetése, a vagyonok törvényes-
ségének kétségbevonása, valamint
a kormány pénzügyi és költségve-
tési munkája bírósági felügyelet-
ének felfüggesztése ellentmond az
alaptörvényben foglaltaknak.
Constantin Zegrean, a taláros tes-
tület elnöke nem értett egyet az ál-
lamfõvel abban, hogy az Alkot-
mánybíróság döntései csupán
konzultatív jellegûek, szerinte a
Hivatalos Közlönyben való megjele-
nésük pillanatáról „általános ér-
vényûen kötelezõek”. 

Ugyancsak tegnap Traian
Bãsescu államfõ a közrádiónak
adott interjúban már árnyalta az
egy nappal korábban adott nyilat-

kozatát, miszerint az Alkotmány-
bíróság döntését figyelmen kívül
hagyva, eredeti formájában to-
vábbítja a parlamentnek alkot-
mánymódosítási javaslatait. Most
arról beszélt, hogy már ma meg-
küldi a parlamentnek tervezetét,
amelyhez csatolja mind a Tör-
vényhozási Tanács, mind az Al-
kotmánybíróság álláspontját, ek-
ként a honatyák minden informá-
ció ismeretében dönthetnek majd
javaslata alkotmányosságáról.
Szerinte a törvényhozás köteles-
sége, hogy úgy módosítsa az alap-
törvényt, hogy az „ne védelmez-
ze többé a törvénytelenül szerzett
vagyonokat”. 

Az alkotmányt módosításához
szükséges kétharmados többség
megszerzése majdnem lehetetlen-
nek tûnik a jelenlegi parlamenti
felállásban, ugyanis az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
vezetõi a héten ismételten Traian
Bãsescu államfõ tudtára adták,
hogy nem támogatják alkotmány-
módosítási javaslatait. 

Konzultatív vagy kötelezõ

az alkotmánybírák döntése?

Az RMDSZ-delegáció azzal az ígérettel távozott Cotroceni-bõl, hogy hétfõig elemzik az elnök javaslatát Fotó: Tofán Levente

Cs. P. T. 

A kisebbségi törvény három-
negyedén rágta át magát teg-

napig a képviselõház emberjogi
szakbizottsága, ám ezen a héten
biztos nem készül el a jelentés a
tervezetrõl, mert a vitát hétfõig
felfüggesztették. Varga Attila, a
testület RMDSZ-es tagja lapunk-
nak elmondta, az 51. cikkelyig
sikerült eljutniuk úgy, hogy to-
vábbi „kényes” paragrafusokat
kihagytak. Mint ismert, egy ko-
rábbi koalíciós egyezség értelmé-
ben a szakbizottság úgy tárgyalja
a jogszabályt, hogy átugorja azo-
kat a cikkelyeket, amelyek elõírá-
saiban az RMDSZ nem tudott
megegyezni a Demokrata Libe-
rális Párttal. A megállapodás
szerint amikor a testület a terve-
zet végére ér, ismét napirendre
tûzi a még megvitatásra váró pa-
ragrafusokat. 

Varga tájékoztatása szerint to-
vábbi egyeztetésre szorul a 14.
paragrafus, egy adott térség etni-

kai arányai közigazgatási eszkö-
zökkel nem változtathatók meg.
Ezt a cikkelyt a bizottság módo-
sította úgy, hogy az etnikai ará-
nyok megváltoztathatók legye-
nek a kisebbségek jogainak csor-
bítása nélkül. A megfogalmazás
ellen az RMDSZ hevesen tilta-
kozott, annál is inkább, mert a
Románia által ratifikált kisebb-
ségvédelmi keretegyezménynek
is ellentmond. Vita tárgya a 18.
cikkely is, amely kimondja, hogy
az iskolaigazgatók nem váltha-
tók le a Kulturális Autonómia
Tanács beleegyezése nélkül.

Varga Attila szerint hétfõig az
RMDSZ és a PDL ismét egyez-
tet a kényesnek számító paragra-
fusokról. „Ha sikerül megálla-
podni, akkor már csak néhány
órás bizottsági munkára van
szükség a jelentés elfogadásáig.”

Mint ismert, a koalícióban ko-
rában abban állapodtak meg a fe-
lek, hogy a kisebbségi törvényt
ebben az ülésszakban, azaz júni-
us 30-ig elfogadja a parlament. 

Háromnegyedénél tart

a kisebbségi törvény vitája



Bogdán Tibor 

Folyamatosan csökken a
születési arányszám, az

elhalálozási viszonyszám
Romániában a legnagyobb a
földrészen, az életremény
igen alacsony, a kivándorlás
pedig rekordszintet ért el.

„Karcsúsodó” 
népesség

Mindennek következtében
rohamosan fogy az ország la-
kossága, amely az elõzõ,
2002. évi, népszámlálás óta
21 millióról akár 18 millióra
is visszaeshetett – állítják az
Országos Statisztikai Intézet
munkatársai. Románia la-
kossága 1990-ben volt a leg-
nagyobb, akkor elérte a 23,2
milliót. A népességfogyás
2009-ig közel kétmilliós volt,
az utóbbi két esztendõben
pedig további 3 milliós csök-
kenés körvonalazódik, nagy-
részt a kivándorlás miatt.

A nagyarányú csökkenés
rendkívül drámaivá teszi a
demográfiai mutatók továb-
bi alakulását, tovább rontja a

munkaerõ-piaci helyzetet,
de károsan hat a mikro- és
makrogazdasági folyama-
tokra is.

A legfontosabb demográfi-
ai mutató, a születési szám
1990 óta állandóan csökkent.
Nyomban a rendszerváltás
után, 1990-ben, még 314 746
újszülöttet jegyeztek, számuk
2000-ben már 234 600-ra
esett vissza, 2009-ben pedig
már alig haladta meg a 220
ezret, a trend pedig 2010-ben
is folytatódott. 

Az ezer lakosra jutó szüle-
tési arányszám 9,9, ezzel Ro-
mánia az európai uniós átlag
alatt marad. Kivételt az or-
szág keleti övezetei képez-
nek, Botoºani, Iaºi, Suceava,
Vaslui és Bacãu, ahol jobban
alakul ez a mutató. Egyéb-
ként a moldovai országrész-
ben a legmagasabb a fiatalok
részaránya, a 0-14 éves gyer-
mekek az összlakosság több,
mint 18 százalékát képezik.

A születési viszonyszám
Írországban a legmagasabb,
ahol eléri a 16,7 ezreléket,
majd Franciaország követke-
zik 12,8 ezrelékkel. A lista

végén található a 9,1 ezrelé-
ket összesítõ Ausztria, de a
9,4 és 9,6 ezrelék között moz-
gó Magyarországon, Olasz-
országban és Portugáliában
sem sokkal jobb a helyzet.

Életremény: 73,5 év

A gyermekhalandóság te-
kintetében azonban Romá-
nia áll a legrosszabbul a kö-
zösségi országok között. Ta-
valy 260 ezer személy halt
meg, vagyis 12,1 fõ ezer lako-
sonként. 1990-ben még több
mint 10 ezerrel kevesebb ha-
lálesetet jegyeztek. 

Románia az élveszületések
tekintetében is sereghajtó:
1000 újszülöttre 10 halott
csecsemõ jut, ami a legmaga-
sabb szám az európai Unió-
ban, és háromszorosan ha-
ladja meg a Csehországban,
Görögországban vagy Szlo-
véniában jegyzett adatokat.
Ezzel az ország lakossága fo-
kozatosan elöregedik.

Az elhalálozások leggya-
koribb okát Romániában a
keringési rendszer zavarai,
valamint a rosszindulatú da-
ganatok okozták: az esetek
79 százalékában voltak a ha-
lál kiváltó okai. Fejlett euró-
pai országokban ez az arány-
szám rendszerint nem halad-
ja meg a 40 százalékot.

A folyamatosan romló
életkörülmények miatt a csa-

ládban egyre kevesebb a
gyermekek száma, az egy nõ-
re esõ szülések átlagos száma
mindössze 1,3. Ráadásul a
nõk egyre idõsebb korban
szánják rá magukat a gyer-
mekvállalásra, ami károsan
befolyásolja a születendõ
gyermek ellenálló képessé-
gét, egészségi állapotát. Ta-
valy például romániai nõk át-
lagosan 27,6 éves korukban
szülték elsõ gyermeküket. 

Ilyen körülmények között
természetesen az életremény
tekintetében is a kullogók kö-
zött találhatjuk az országot:
73,5 évvel Románia egy cso-
portba tartozik a balti orszá-
gokkal, miközben, a listave-
zetõ Dániában, Németor-
szágban, Spanyolországban,
Olaszországban, Finnország-
ban és Svédországban az
életremény 80 esztendõ kö-
rül mozog.

A statisztikai adatokból
egyértelmûen kiderül, hogy
a népességszaporulat 1922
óta következetesen negatív
Romániában, vagyis az el-

halálozások száma azóta
minden esztendõben meg-
haladta a születésekét. A
trend itt is fokozódó: míg
1992-ben a különbség még
mindössze 3 462 fõ volt, ad-
dig 2009-ben már megköze-
lítette a 35 ezret. 

Kivándorlás – 
államfõi köszönettel

A népességfogyás igen
fontos okát jelenti a kiván-
dorlás. Az utóbbi években
mind többen keresnek meg-
élhetést a határokon túl, ahol
nagyobb a fizetés és jobbak a
munka- és életkörülmények.
Az elvándorlást Bukarest fél-
hivatalosan támogatja is, er-
re utal az államfõ kijelentése,
miszerint a határon túli ro-
mániai munkavállalók a ro-
mán nemzet legdinamiku-
sabb részét képezik, amely-
nek tagjai felismerték, hogy
az állam jelenleg nem sokat
tehet értük, ezért saját ke-
zükbe vették sorsukat, és csa-
ládjukkal külföldre indultak

munkát keresni – amiért is
Traian Bãsescu szükséges-
nek érezte köszönetet mon-
dani. Hivatalos adatoknak
megfelelõen csupán 1992 és
2002 között 700 ezer sze-
mély hagyta el az országot;
nem hivatalos nyilvántartás-
ok szerint jelenleg legalább 3
millió román állampolgár
dolgozik külföldön, mintegy
60 százalékuk nõ. A külföldi
munkavállalás nyomán nem
ritka a szétszakadt családok
felbomlása, a megfelelõ szü-
lõi gondozás nélkül maradó
gyermek.

A külföldre távozás is oka
lehet annak, hogy aggasztó-
an csökken a házasságköté-
sek száma. Tavaly 115 800
pár mondta ki a boldogító
igent, 13 százalékkal keve-
sebb, mint egy évvel koráb-
ban. Megnõtt az elsõ házas-
ságukat kötõk átlagos életko-
ra is, amely férfiaknál elérte
a 31, nõknél pedig a 28 évet,
a válások száma pedig 2010-
ben jócskán meghaladta a 2
ezret. 
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A legelöregedettebb népességgel a Mona-
cói Hercegség rendelkezik, ahol a lakosság
22,4 százaléka 65 éven felüli; A legfiata-
labb a népesség Ugandában, itt a lakosság
50,5 százaléka 35 éven aluli; Az elhalálo-
zási ráta 1000 lakosra jutó 2,13 halállal az
Egyesült Arab Emirátusokban a legkisebb;

A születési ráta Nigerben a legnagyobb,
1000 lakosra 48,8 újszülött jut, a legalacso-
nyabb viszont Japánban, ahol 1000 lako-
sonként csupán 7,87 születést jegyeznek;
82,6 évvel Japánban a legmagasabb az
életremény, a sereghajtó Swaziföld, 39,6
évvel.

Egy kis világstatisztika

Népszámlálás: mínusz ötmillió fõ?
A romániai demográfiai helyzet 
drámai alakulására figyelmeztetnek,
alig négy hónappal a romániai nép-
számlálás elõtt, az Országos Statiszti-
kai Intézet szakemberei.

Gyulay Zoltán

Meghökkentõ személyes
élmény fûzi e sorok íróját

a Német Szocialista Egység-
párt (NSZEP) egykori fõtit-
kárához, a keletnémet állam-
tanács elnökéhez, vagyis ál-
lamfõhöz. Tudósítóként je-
len lehetett 1973-ban a berlini
Világifjúsági és Diáktalálko-
zón, azaz a VIT-en. A meg-
nyitó ünnepséget a Walter
Ulbricht stadionban tartották
(a névadó, egyúttal Erich
Honecker elõdje mindkét
poszton – hivatalosan – ép-
pen haldoklott), a külföldi új-
ságírókat a dísztribün közelé-
ben helyezték el. Hatalmas
tapsvihar tört ki E.H. megje-
lenésekor, s az ünnepelt el-
kezdett beszélni. Pontosab-
ban visító hangon üvölteni, s
ha behunytam a szemem,
minden szempontból Hitler
szelleme idézõdött fel elõt-
tem. (Hasonló élményem
még egyszer volt: 1981-ben a
bukaresti Universiadén, ahol
a fõszereplõ a Kárpátok Gé-
niusza, a nagy Conducátor,
Nicolae Ceauºescu volt.)

A német sajtó most, a ket-
tõs évforduló alkalmából

meghökkentõ titkos iratokat
bányászott elõ az 1971-tõl
1989-ig pártfõtitkár, egyúttal
1976-tól 1989-ig államfõ
Honecker múltjából. Azt le-
hetett már eddig is tudni,
hogy 1989-ben az NSZEP
politikai bizottságának viha-
ros ülésén Erich Mielke, az
állambiztonság, azaz a Stasi
feje ragadta magához a szót,
és egyenesen megzsarolta
E.H.-t, hogy ha nem mond
le, nyilvánosságra hozza
múltjának sötét foltjait. 

Zsarol a Stasi-fõnök

Régóta készülhetett erre,
mert a német sajtó kiderítet-
te, hogy már az 1970-es évek-
ben, tehát a fõtitkár hivatalba
lépését közvetlenül követõen
elkezdte összegyûjtetni a
kompromittáló anyagokat:
1971-ben a központi kiérté-
kelõ és hírszerzõ csoport ne-
vû elitalakulat két Stasi-ügy-
nökét bízta meg a különleges
feladattal. A szigorúan titkos
hadmûvelet során Honecker-
rõl már a hitleri Németor-
szág idejébõl származó ira-
tok is elõkerültek, amelyek,
ha korábban nyilvánosságra

kerülnek, akkor pályafutásá-
nak is elõbb vége szakad.

Megdöbbentõ, de tény,
hogy politikai fogolyként
Honecker behízelegte magát
a náciknál, és Hitlerért haj-
landó lett volna még háború-
ba is vonulni. A 25 oldalas
Stasi-akta, amely ezt az infor-
mációt tartalmazza, a Német
Kommunista Ifjúsági Szövetség
(KJVD) illegális szervezet tagjai-
nak bebörtönzésérõl és elítélésérõl
készült anyagok vizsgálata titok-
zatos címet viseli. Honeckert
ugyanis 1937-ben a KJVD
aktivistájaként tíz esztendei
fogházra ítélték. A háború

után az NDK-propaganda
„antifasiszta hõsként” ünne-
pelte, aki rabsága alatt is
megvédte a kommunista esz-
mét. Honecker így emléke-
zett vissza önéletrajzában:
„Sem a Gestapo embereinek
fizikai és lelki kínzása, sem a
fasiszta vizsgálóbíró meg-
annyi kihallgatása… nem tu-
dott eltántorítani kommunis-
ta világnézetemtõl.” 

A fõtitkár igazi arca

Igen ám, csakhogy a Stasi-
akta szerint bebörtönzött
küzdõtársaira súlyosan terhe-

lõ vallomásokat tett. Ho-
necker – olvasható az iratok-
ban – a Gestapónak megle-
hetõsen kimerítõ adatokkal
szolgált. Egy elvtársnõjét pél-
dául „Honecker vallomását
követõen az elítélés heveny
veszélye fenyegette”.

Kereken négyesztendei
rabság után nyilvánvalóan
készen állt arra, hogy elárul-
ja az eszményeit. Honecker
édesapja az õ kérésére 1939
októberében kegyelmi kér-
vényt nyújtott be, amelyben
egyebek mellett ez áll: „Le-
számolt a kommunizmussal”
– olvasható a Stasi-iratokban.
De még négy hasonló pró-
bálkozást utasítottak el a ha-
tóságok. Fia nevében az apa
1942 szeptemberében újból
megpróbált kegyelmet kiesz-
közölni, és szabadon engedé-
séért cserében fölajánlotta,
hogy a fronton fog harcolni a
Führerért. Brandenburg-
Görden fogházának igazga-
tója kiállt a kegyelem meg-
adása mellett, mivel „az a be-
nyomása, hogy Honecker
komolyan és õszintén gon-
dolja, amikor azt mondja,
hogy ifjúkori eszményeit a
mostani államban megvaló-
sulni látja, és nincsen na-
gyobb kívánsága, mint érzé-
seinek jóhiszemûségét az el-
lenséggel szemben is bizo-
nyíthassa”. Ennek ellenére
csak 1945-ben szabadult.

Honeckernek az a kísérle-
te, hogy bármi áron, de el-
hagyhassa a börtönt, emberi-
leg talán érthetõ. Mégis: ha

ezek az adatok az NDK ide-
jén válnak ismertté, a meg-
törhetetlen ellenálló harcos
Honecker mítosza szappan-
buborékként pattant volna
szét. Az E.H. elleni akciójá-
val Milke lerombolt egy ta-
but. A Stasi „a párt kardja és
védõpajzsa” volt. Az NDK-
ban minden szabad volt neki,
csak az NSZEP vezetõi után
nyomozni nem, de fõként a
pártfõtitkárral szemben nem.

A vörös koffer

Az aktát és más titkos pa-
pírokat Mielke egy vörös mû-
bõr bõröndben tartotta a pán-
célszekrénye mélyén elrejtve.
A fordulat után ott találták
meg és foglalták le a berlini
államügyészség emberei. A
ZDF német televízió riporte-
re jelentette is a „leletet”. A
vörös koffer hosszas odüssze-
ia után a Stasi-iratokat õrzõ
hatóságnál kötött ki. A
Mielke-dosszié tartalmának
háttere körül azonban mos-
tanáig titokzatosság lebegett.
A fal leomlása után Mielke
megkísérelte, hogy a bõrönd
fontosságát lekicsinyelje.
Honecker nagy valószínûség-
gel tisztában volt azzal, hogy
Mielke a náci bíróság iratait
zár alatt tartja, hogy védje az
NSZEP vezérét. Az E.H. el-
leni titkosszolgálati hadmû-
veletrõl és a Stasi-dossziéról
Mielke egészen 2000 májusá-
ban bekövetkezett haláláig
hallgatott. Titkait a fõkém
magával vitte a sírba. 

A német fõkém sírba vitt titka
Évfordulók hosszú sorát éli idén Né-

metország – bár nem feltétlenül biz-

tos, hogy meg is ünnepli. Az ország

keleti felén évtizedeken át országló

Honeckerrel kapcsolatban kettõs jubi-

leumról is megemlékezhetünk.

Erichek, ha találkoznak: Honecker és Mielke. A kémfõnök kezében
még nem a titkos irat, hanem az államfõtõl kapott kitüntetés lapul



Nem vagyok tudatlan. Néhányszor már
megesett, hogy megkérdezték a véleménye-
met az újságíró kollégáim, barátaim, aztán
nyomtatásban nem egészen az vagy egyál-
talán nem az jelent meg, amit mondtam.
Nem tiltakoztam, ugyanis lényegében an-
nak a bizonyítéka volt ez, amit egy évtizede
hangoztatok, hogy mi, újságírók sohasem
tudunk teljesen tárgyilagosak lenni, nem is
kell annak lennünk – hiszen a nézõk, hall-
gatók, az olvasók legalább annyira elfogul-
tak, mint mi –, de mértéktartást kell tanúsí-
tanunk. Olyannyira, hogy a híreinkben és
tudósításainkban nemcsak azok higgyenek,
akik helyeslik a szerkesztõségi politikánkat,
hanem azok is, akik nem. Ami pedig a
(hír)televíziókat illeti: az egyetlen, amit a

tárgyilagos képújságírásból
láttam az a nagyáruházak
ellenõrzõ tévéje. 
A sajtómanipuláció mégis
olyan kifinomult módsze-
rekkel dolgozik, hogy ma-
gam is csapdába estem a

minap. Sõt, nagy vét-
kem, idéztem is a rádi-

ós vitamûsorban egy
politikust, akinek a vé-

leményétõl hangos volt a tévé, tele volt a vi-
lágháló. Készpénznek vettem, hogy a De-
mokrata Liberális Párt Kovászna megyei el-
nöke félrebeszél, mert szavait a Mediafax
hírügynökség háromszéki tudósítója jegyez-
te le. A Mediafax-os hír és annak nyomán
kelt kommentárok szerint Dan
Manolãchescu azt mondta,
ha az RMDSZ Koszovót
akar Székelyföldön, akkor
a románoknak nincs más
választásuk: vagy vak harc-
ba kezdenek vagy elköltöz-
nek. A következõ hír már
arról szólt, hogy Dan
Manolãchescu fegyvert ragadna a
Kovászna megyei románok védelmére, és a
riogatás akkor érte el a tetõfokát, amikor az
Antena 3 mûsorvezetõnõje azzal indította
talkshow-ját, hogy Dan Manolãchescu csak
bukaresti jelre vár, hogy fegyvert fogjon.
Már készítettem is gondolatban Revoco cí-
mû írásomat, amelyben megostorozom ma-
gam, amiért Dan Manolãchescut korábban
ugyancsak dicsértem a hazai és a vajdasági
magyar sajtóban. Õ volt ugyanis az, aki a
székelyföldi magyar és román mítoszokról
lerántotta a leplet román és magyar nyelven

egyidõben megjelenõ könyvében. Jaj, gon-
doltam magamban, lám, ha az ember poli-
tikussá lesz, azonnal más állatfajba sorolan-
dó. Most meg Dantól kell elnézést kérnem,
hogy nem bíztam benne. Gyanakvóvá tett a
hajszálat kettõbe, négybe, nyolcba hasogató
hírtelevíziózás…

Dan Manolãchescu ma-
gyarázta el, hogy mit is
mondott valójában és ho-
gyan csonkolták meg a vé-
leményét. A Demokrata
Liberális Párt Kovászna
megyei szervezetének elnö-
ke, Kelemen Hunornak, az

RMDSZ elnökének az utcai tüntetésekkel
kapcsolatos nyilatkozatára utalva úgy vélte,
az RMDSZ és Kelemen Hunor egy nyu-
godt és fejlõdõ térségért harcol. „Ha nem
ez lenne a céljuk, akkor gyakorlatilag egy
eljövendõ Koszovót akarnának, ha ezt akar-
nák, akkor mondják meg az elejétõl, hogy
mindannyian tudjuk, mi a dolgunk: vagy
mind fegyvert fogunk, vagy elmegyünk az
ország vagy a világ más, nyugodtabb tájai-
ra” – fejtette ki Dan Manolãchescu, aki
pontosított: arra akarta felhívni a figyelmet,
hogy bizonyos kényes politikai témákat Bu-

karestbõl megpróbálnak lepattogtatni
Kovászna megyébe, s õ nem szeretné, ha a
megyében és a városban a politizálás az ut-
cára költözne. 
Így feltételes módban már egészen más je-
lent Dan Manolãchescu kijelentése.
De nem úszta meg a félremagyarázást Ke-
lemen Hunor sem: kijelentését, hogy a szé-
kelyek a regionális újrafelosztás megakadá-
lyozásáért még az RMDSZ ellen is utcára
vonulnának, a tévék úgy sugározták, hogy
az RMDSZ utcai tüntetéseket szervez. A
román hírcsatornák galádságát – mert arról
van szó! – még csak értem, de hogy egy
magyar nyelvû portál miért ad ilyen címet
híranyagának: „Kelemen mégse menne az
utcára”… Szenzációhajhászásból? Az kön-
nyen tragédiába torkolhat.
A belgrádi közszolgálati televízió a napok-
ban kért bocsánatot Szerbia és a szomszé-
dos országok állampolgáraitól, nemzeti és
vallási kisebbségektõl, akiket a kilencvenes
években rágalmazott, sértegetett. A szerb
csatorna a háborús uszítással hozzájárult az
erõszak terjedéséhez, gyûlöletteremtõ gépe-
zetté vált. 
Ezt a gépezetet idehaza nem kellene beindí-
tani. A szerb televíziónak sincs bocsánat! 

Elkezdett Wesselényi szólani, de oly innepélyes arccal, mintha õ
nem volna most az én gyermekkori barátom, mintha egy idegen
állana elõttem. Beszéde hosszú volt, de tartalma fonalát nem tud-
tam fenntartani, hogy aszerint felelhessek vissza. Én azalatt csak
érzelmeimmel foglalatoskodtam. (...)
Rám jött már a sor felelni. Hihetõleg, kik beszédem figyelemmel
hallgatták, nem találhattak abban igen sok logicai rendet. Eldúlva
volt belsõm, s amit mondottam, azok remegõ érzelem szaggatott
kifejezései lehettek, miket azon renddel soha nem tudnék elmon-
dani. Beszédem közben Wesselényire pillantottam s könnyel ra-
gyogni láttam szemét. Úgy tetszett, hogy megint gyermekkori
barátomot látom benne, s ez a pillanat annyira megzavart, hogy
különbözõ töredezett habozások közt, félbe kellett szakasztanom
beszédemet.
A követség elmente után egészen kimerülve éreztem magamot. El
voltam bágyadva testben és lélekben, mint egy hosszas terhes uta-
zás után. De e lankadtságban mégis kimondhatlan jól éreztem
magamot, hogy megint egyedül lehetek. Mintha egy soká hordo-
zott terhet raktam volna le lelkemrõl. – Dicsõségnek csiklandó örö-
mei, nagy procentekkel fizettem meg én mindig elreppenõ
kellemiteket!
Estve nagy vacsorát adott Wesselényi a követség tagjainak, hol
megint én valék kitéve a pohár köszönések tárgyául. – A követség
beszédeinket írásba kívánta, hogy küldõinek számolhasson megbí-
zatásáról. Ez megint nagy baj volt nekem, mert nem voltam képes
oly renddel leírni, mint beszéltem. 

Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék (1835 – 1836)

Téved a tévé
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Jó tíz évvel ezelõtt Nagyenyeden az igazgató bevitt
az utolsó éves tanítóképzõt végzõ diákok osztályá-
ba. A kérdésre, hogy az iskola befejezése után ki
tervezi külföldön a további pályafutását, minden
kéz a magasba emelkedett. A következõ az volt,
hogy ki megy Magyarországra? A fele maradt
fönn. Ez meglepett. Akkor még úgy gondoltam,
hogy Magyarország vonzó célpont, legalább a Tri-
anon által kiszorultak számára.
Most, az érettségik táján járom az iskolákat, s kér-
dezem a végzõsöket, ki szándékozik külföldön sze-
rencsét próbálni? Aki nem akar továbbtanulni,
azok nagyobb hányada külföldre megy. De nem
ám csak úgy hebehurgyán bele a vakvilágba, mint
a mesehõsök. Barát, rokon, szomszéd már régen
odakinn van, munka, lakás, segítség az indulásban
biztosítva. Konkrétak az álmok, példakép a hu-
szonöt éves fiatalember, aki két éve van odakinn, s
már buszsofõr Londonban. Állami állás, biztos
megélhetés, kedvezmények, a hazaival összehason-
líthatatlan magas fizetés. Telik neki a szabadsága
idején világjárásra.
Olvasok az egyre krónikusabb orvoshiányról, men-
nek õk is, meg a fiatal diplomások, nyelvet beszé-
lõk, jó szakmával dolgozni akarók. Idehaza egy
meghirdetett iskolatitkári állásra 270 jelentkezést
adtak be. Olvasom a statisztikákat is: ennyivel meg
annyival nõtt a foglalkoztatottság, csökkent a mun-
kanélküliség, a gazdasági mutatók szerint kifelé lá-
balunk a válságból. De a hétköznapi tapasztalatok
nem igazolják a makro mutatókat. A fiatalság a lá-
bával szavaz, nyugatnak veszi az irányt. Mert ide-
haza egyre kilátástalanabb a jövõ, az Unióból ne-
künk ez jutott, a periféria.
Egyre határozottabban úgy érzem, hogy folyama-
tosan növekszik a szakadék Európa két fele között.
Innen, az egész régióból, elmennek a fiatalok, a te-
hetségesek, a tanultak, a vállalkozó kedvûek. S
maradunk itt öregek, tanulatlanok, dolgozni nem
akarók, és bízunk abban, hogy csak nem hagynak
éhen halni azok a gazdagok. Kapunk másodosztá-
lyú orvosi ellátást, segélycsomagot meg szociális
minimumot, mert mégiscsak termelünk valami
utánpótlást a centrumnak, meg vannak hagyomá-
nyai a humanizmusnak. És kollektíven érezzük azt
is, hogy innen, ahol vagyunk, van még lennebb.
A piacgazdaság kegyetlen: beáraz mindenkit. Eny-
nyiért tudod eladni a munkaerõdet – ennyit érsz.

Ha buszvezetõként keresed a kenye-
red Londonban, akkor a fiad talán
lehet diplomás.
Itt a Balkánon még eljátsszuk a

szociális piacgazdaság paródiáját
abszurdba illõ politikai szereplõk-
kel, kísérletezgetünk a szerencsét-
lenek integrációjával, és várunk

a csodára. Az pedig nem
jön. 
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A csatorna a háborús
uszítással hozzájárult 
az erõszak terjedéséhez,
gyûlöletteremtõ 
gépezetté vált.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mihelyst társaid jó és rossz tulajdonságaival
foglalkozol, rést nyitsz a szíveden, 

amin belép a gonoszság. Mások vizsgálata, 
bírálata és a velük való versengés 

gyöngévé tesz, majd legyõz téged.” 
Uesiba Morihei

Szöveg nélkül

Kínos megünneplés

Migráció
A nap címe. Mi Traian Bãsescu titkos ter-
ve? Hát az ellenzéké? Alecu Racoviceanu,
Puterea.

Magyarázat. Bizonyára sokan próbálják
kitalálni a választ a fenti kérdésre; jelesen,
hogy a szokott izgatáson kívül mit is akar
elérni az elnök. Egyesek szerint ki akarja
csinálni az RMDSZ-t, de ehhez már túlsá-
gosan egymáshoz vannak láncolva.
Amúgy az ellenzékkel való tegnapelõtti be-
szélgetésen az elnök államférfihoz méltóan
kijelentette: nem fogadhatja el az ellenzék
tervét, mert nem akar politikai instabili-
tást! Hát ez az: ha nem akar, akkor miért
kavar állandóan, miért okoz õ maga politi-
kai instabilitást? Ja, neki biztosan szabad,
illetve az nem instabilitás, hanem konst-
ruktív, nyugodt munkalégkör. Racoviceanu
a következõket állapítja meg: „A válasz,
elõször az utóbbi hét évben, egyszerûen
az, hogy semmilyen terve nincs, sem tit-
kos, sem nyílt... Úgyhogy mindnyájan vár-
juk – kisebb-nagyobb érdeklõdéssel – a
parlamenti õsz eljövetelét.” Pardon, mond-
juk mi, magyarok, a parlamenti õsz elõtt
van még a kisebbségi törvény. Vagy csak
nem az volt a Nagy Kombinátor célja az
egész átszervezési hisztériakeltéssel: elte-
relni a figyelmet a kisebbségi törvényrõl?!

A BOR menedzsere. Az Academia
Caþavencu még a régi gárdával és fazon-
ban jelenik meg, de nem sokáig. Úgyhogy
minden kis poénjának külön jelentõsége
és hangulata van. Ion Barbu karikatúráján
például Daniel pátriárka, ortodox egyház-
fõ azt mondja két papnak: „– Testvéreim,
sikerült Egyházunkat bejegyeztetnem a
tõzsdén!”

A nap álhíre. Megállapodás született
Traian Bãsescu és Orbán Viktor között:
Románia minél többet átvesz a magyar al-
kotmányból, cserében Magyarország ro-
mán mintára újraosztja a megyéket. Ami-
kor már sem a „románok”, sem a „zem-
berek” nem értenek semmit az egészbõl, a
harcot megnyertnek és befejezettnek nyil-
vánítják. És új harcba kezdenek. Hajrá,
Magyarország! Hajrá, románok!

Krebsz János
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S. M. L.

Elektromos Mitsubishi
kormánykereke mögül

üdvözölte tegnap a Trans-
electrica Országos Energia-
szolgáltató Vállalat székhelye
elõtt összesereglett bukaresti-
eket Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter. Bor-
bély az elsõ hazai fejlesztésû
elektromos gépkocsi-töltõál-
lomás ünnepélyes avatóján
vett részt a fõvárosban, Nico-
lae Onþanu második kerületi
polgármesterrel és a Trans-
electrica vezetõségével
együtt.  Az elektromos töltõ-
állomást az energiaszolgálta-
tó vállalat, az Elektromos
Rendszerek Nemzetközi Ta-
nácsának (CIGRE) romániai
képviselete és a Mitsubishi
Románia szakemberei közö-
sen fejlesztették ki. 

„A töltõállomás felállításá-
val megtettük az elsõ lépést
az elektromos meghajtású
gépkocsik hazai elterjedése
felé” – fejtette ki a tegnapi ce-
remónián Borbély. A környe-
zetvédelmi és erdészeti mi-
niszter hangsúlyozta: a kez-
deményezés a civil szféra irá-
nyából jött, a kormányzat pe-
dig igyekezett ezzel össze-
hangolni intézkedéseit. 

Borbély elmondta: az uni-
ós elõírásoknak megfelelõen
a környezetvédelmi tárca
szakemberei idén áprilisban
kidolgoztak egy, a környe-

zetbarát autók vásárlását tá-
mogató rendeletet. Ennek
értelmében a minisztérium
roncsautó-programjában
részt vevõ polgárok és köz-
intézmények négy értékje-
gyig terjedõ támogatásban
részesülnek, annak függvé-
nyében, hogy mennyire kör-
nyezettudatos autót vásárol-
nak. A miniszter emlékezte-
tett a a jogszabály elõírásai-
ra, miszerint mindazok,
akik villanyautó vásárlása
mellett döntenek, egy le-
adott környezetszennyezõ
autóért négy értékjegyet
kapnak, azok pedig, akik
hibridautót vásárolnak, két

értékjegyet. Azok a közin-
tézmények, illetve magán-
személyek, akik környezet-
barát autót vásárolnának, de
nincs a roncsautó-program-
ban leadandó gépkocsijuk, a
megvásárolandó villanyautó
árának legtöbb 20 százalékát
kapják meg, de nem több
mint 3700 eurót. Hibridautó
vásárlásakor a kormány tíz-
százalékos támogatást ad, a
támogatás értéke viszont
nem haladhatja meg az 1800
eurót. A környezetbarát au-
tók vásárlását szorgalmazó
támogatásokat a kormány a
környezetvédelmi alapból fi-
zeti.

Borbély emlékeztetett: az
Európai Bizottság által jóvá-
hagyott szállítási Fehér
Könyv szerint 2030-ra az EU
tagországainak 50 százalék-
kal kell lecsökkenteniük a
fosszilis üzemanyaggal mû-
ködõ gépkocsik arányát. „Az
unió Fehér Könyve 2050-re a
városi használatból teljesen

kitiltja a környezetszennyezõ
autók használatát” – figyel-
meztetett a környezetvédel-
mi miniszter. 

Az autós szaklapok szerint
egy elektromos autó fenntar-
tása egyelõre még úgy is túl
nagy kompromisszum, ha
bizonyos országokban adó-
kedvezmények, ingyen par-
kolás vagy egyéb juttatások
járnak hozzá.  Jelenleg 35
ezer euró körüli árban a
Citroën, Peugeot, Mitsubishi
kínál villanyautókat, a Nis-
san és a Renault jövõre terve-
zi piacra dobni a zöld-mo-
delleket. Bár 2012-ben a
Daimler és a BMW elõruk-
kol villanyautóval, ez csak a
kiválasztott ügyfelek számá-
ra lesz elérhetõ. 

Nyugat-Európa lassan, de
készül az elektromos jármû-
vek hullámára. Spanyolor-
szágban például a felesleges-
sé vált utcai telefonfülkék há-
lózatát tervezik átalakítani
töltõállomásokká, Nagy Bri-
tanniában 2015-re 25 ezer
közterületi töltõpontot létesí-
tenének, Franciaországban
pedig 2020-ig 400 ezret. 

Röviden

Románia az élbolyban

Harminchárom romániai
vállalat szerepel Közép-Eu-
rópa ötszáz legnagyobb üz-
leti forgalmat lebonyolító
cége között, az ország ezzel
az ötödik helyen szerepel a
régió államainak listáján –
derült ki a Deloitte által ké-
szített felmérésbõl. A leg-
elõkelõbb helyezést a hazai
cégek közül a Petrom sze-
rezte meg, amely 25. lett a
félezres listán, ágazati le-
bontásban pedig az
Automobile Dacia bizo-
nyult a régió ötödik legna-
gyobb autógyártójának.

Uniós segítség?

Bulgária és Görögország
mellett Románia is függet-
len szakemberekre kellene
hogy bízza az uniós alapok
adminisztrációját, amit je-
lenleg büszkeségi okokból
nem engedélyeznek – jelen-
tette ki Jorgosz Katzimar-
kakisz német liberális EP-
képviselõ, hozzátéve az ille-
tõ országok egyedül nem
képesek hatékonyan lehívni
a közösségi forrásokat. „Az
Európai Bizottság nem
szándékozik a finanszírozá-
sokat kezelõ külföldi szak-
értõket küldeni Romániá-
ba” – szögezte le a Hot-
News.ro megkeresésére Ton
van Lierop, a sajtószóvivõ.

Veszik a 3D-tévéket

Romániában már az év el-
sõ öt hónapjában több há-
romdimenziós (3D) tévéké-
szüléket vásároltak, mint
tavaly egész évben – írta
piaci adatokra hivatkozva
a Curierul Naþional. A Sony
és Panasonic cégek romá-
niai képviseletei rámutat-
tak: a szektor még jobban
fejlõdhetne, ha a tévéadók
több 3D-s tartalmat sugá-
roznának. 

Mol: vesztegetési ügy?

A horvát ügyészség tízmil-
lió eurós vesztegetéssel vá-
dolja Hernádi Zsoltot, a
Mol Nyrt. elnök-vezérigaz-
gatóját – írta a Vecernji list
horvát lap cikkére hivat-
kozva a Világgazdaság. A ki-
advány szerint a fenti
összeget a volt horvát mi-
niszterelnök azért kapta,
mert hozzásegítette a válla-
latot az INA olajtársaság
menedzsmentjogához és
gáz-üzletága „zsírosabb”
falatjaihoz. Bár a magyar
cég visszautasítja a táma-
dást, és a horvát állam-
ügyészség sem erõsítette
meg a hírt, a Mol árfolya-
ma erõs eséssel reagált.

Euróba fektet Kína 

Kína befektetési politikája
arról árulkodik, hogy job-
ban bízik az euróban, mint
az amerikai dollárban – ír-
ta a Ziarul Financiar. Az
idei év elsõ négy hónapjá-
ban az ázsiai ország az
amerikai államkötvények-
nél nagyobb arányban vá-
sárolt európai kormányok-
tól fedezeti alapokat. 

Az elektromos autók elemei kisebbé és hatékonyabbá vál-
hatnának, feltöltésük pedig annyira lerövidülhetne, mint
egy „klasszikus” tankolás, ha sikerül megvalósítani az
amerikai MIT intézet által kifejlesztett akku-modell töme-
ges gyártását. Az innovációban kulcsszerepet játszott
Mihai Duduþã román kutató is.  

Román hátszéllel

Beszûkülõben a hitelpiac?
ÚMSZ

Minimális szinten van a
fogyasztási cikkekre fel-

vett banki hitelek aránya Ro-
mániában – jelentette ki
Ionuþ Dumitru, a Raiffeisen
Bank Románia vezetõ köz-
gazdásza egy szakmai konfe-
rencián. Meglátása szerint ez
a tendencia a következõ 2-3
évben így is marad, a hitele-
zési piac ezen szegmensének
felengedése csak a gazdasági
fellendüléssel egyidõben tör-
ténhet meg. A hitelpiac nö-
vekedését a keresetek ala-
csony szintje magyarázza,
valamint az, hogy a GDP-
arányos adóssághalmazból
igen sok jut egy lakosra. 

„A könnyen jött pénzek
ideje lejárt” – összegezte
Dumitru. A magánszemé-
lyek hiteligénylése nagyon

alacsony, annak ellenére,
hogy a kamatok történelmi
mélyponton vannak a lej- és
devizakölcsönök esetében
egyaránt – mutatott rá a szak-
ember, hozzátéve, a gazdasá-
gi válság elõtt regisztrált évi
egymillióval szemben most
alig 200 ezer kérelmet tarta-
nak nyilván. A hitelpiacot
még kényesebb helyzetbe
hozhatja, hogy a Román
Nemzeti Bank egy megszorí-
tási csomagot készít az ága-
zat számára, amely szigoríta-
na a fogyasztási javakra és in-
gatlanokra felvett kölcsönök
kritériumrendszerén. Ennek
értelmében hitelbõl csak az
vásárolhatna tartós fogyasz-
tási cikket, aki 20 százalékos
elõleget fizet be, továbbá a
vételár 133 százalékára is ga-
ranciát mutat fel. A tervezet
a lakásvásárlóknak 30 száza-

lékos elõleget írna elõ az
euróban felvett, illetve 40 szá-
zalékosat a svájci frankos hi-
tel esetére. Ezzel egyidõben
csupán 20 százalékos önrész
lenne kötelezõ azoknak, akik
lejkölcsönhöz folyamodnak.

A jegybank készülõ restrik-
ciói ellen már több pénzinté-
zeti vezetõ is felemelte sza-
vát. Radu Gheþea, a CEC
Bank elnöke hangsúlyozta,
hogy a piacnak meg kell
hagyni szabadságát, a valuta-
hitelezés korlátozását pedig
nem adminisztratív eszkö-
zökkel kellene korlátozni.
Lapunk korábbi megkeresé-
sei alkalmával ehhez hasonló
véleményt fogalmazott meg
Diósi László is. Az OTP Ro-
mánia vezérigazgatója sze-
rint a hitelpiacon kialakult
verseny oldhatja meg a prob-
lémákat. 

Van esély a görög túlélésre
Hírösszefoglaló

Részben fellélegezhettek
azok, akik Görögország

csõdjétõl tartottak, miután
az új athéni kormány kedd
este túlélte a parlamenti bi-
zalmi szavazást s így jó esély
nyílt arra, hogy jövõ héten
reformprogramját is elfogad-
tassa. Ez elengedhetetlen fel-
tétele annak, hogy a külföldi
hitelezõk átutalják a kölcsön
újabb részleteit – amely nél-
kül a nyár második felében
már nem lenne megoldott a
görög államháztartás finan-
szírozása.

A német pénzügyminiszté-
rium kezdeményezésére az
eurózóna vezetõi tegnap
megkezdték a második görög
mentõcsomagról való vitáju-
kat – a frankfurti tárgyaláson
a német bank és biztosítási
szféra legfontosabb szereplõi
is részt vesznek. A tervek sze-
rint a 2014-ig terjedõ perió-
dusban 120 milliárd euró ér-
tékû támogatást kapna az or-
szág, amelybõl 30 milliárdot
a magánszektorba juttatná-
nak. Angela Merkel német
kancellárt saját országa sajtó-
ja keményen kritizálta azért,
hogy engedményeket tett
Nicolas Sarkozy francia ál-
lamfõnek és beleegyezett,
hogy a magánszektor kizáró-
lag önkéntességi alapon és az
Európai Központi Bank nor-
máinak megfelelõen vegyen
részt a görög „tûzoltásban”.
Az Equilor Világgazdaságban
olvasható elemzése ugyanak-
kor rávilágít: a csõdtõl félõk

még nem dõlhetnek hátra,
mert a hitelminõsítõk közben
bekeményítettek, és meg-
üzenték a brüsszeli döntés-
hozóknak, hogy csõdnek fog-
ják tekinteni az önkéntes ala-
pú magánbefektetõi hozzájá-
rulást is. Ennek piaci lecsa-
pódása még nem egyértel-
mû, mindenesetre a feszült-
ségek fennmaradnak az euró-
pai tõkepiacokon. José
Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke legutóbb azt
szorgalmazta: az uniós költ-
ségvetésbõl egymilliárd eurót
különítsenek el egy olyan
sürgõsségi pénzügyi tervezet-
re, amely a görög gazdasági
fellendülést segítené, illetve
csökkentené a munkanélküli-
séget. „Ne csak áldozatokat
követeljünk, hanem megol-
dási lehetõséget is mutassunk
fel számukra” – fogalmazott
Barroso. Javaslata konkrétan
arra vonatkozik, bocsássák
Athén rendelkezésére az el-
engedhetetlen gazdasági fej-
lesztésekhez szükséges uniós
forrásokat annak ellenére is,
hogy az ország jelenleg nem
képes elõteremteni az ezek
lehívásához szükséges ön-
részt. A pénzügyi válság mi-
att a görög kormány már egy
éve kénytelen volt leállítani a
strukturális és kohéziós ala-
pokból finanszírozott projek-
tet – ennek vetne most véget
Brüsszel, bízva abban, hogy
a fennmaradó önrészt késõbb
törleszthetik a hellén hatósá-
gok. A javaslatot támogatja
Jean-Claude Juncker, az
Eurogroup vezetõje is. 

Borbély László miniszter tegnap „villanyt adott” az elsõ romániai elektro-kútnál

Árammal hajtott meseautó

A hitelpiac pangása ellenére is tovább szigorodhatnak a kölcsönfolyósítás kritériumai

Fotó: Tofán Levente
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Sipos M. Zoltán

„Példátlan, de nem meg-
lepõ” – reagáltak tegnap

a diákok a kolozsvári Ba-
beº–Bolyai Tudományegye-
temen kirobbant szexbot-
rányra. Ennek fõszereplõje a
hazai sajtóban és a világhá-
lón is közzétett videofelvétel
szerint a 61 éves jó nevû pro-
fesszor, Ilie Parpucea, aki
szexuálisan zaklatta harmad-
éves egyetemista tanítványát.
A statisztikát és matematikát
oktató tanár az egyik egyete-
mi bentlakás általa használt
szobájába invitálta a lányt az-
zal az ígérettel, hogy segít fel-
készülnie a vizsgájára. 

„Ne légy naiv!”

A szobában azonban az
oktató félmeztelenre vetkõ-
zött, és molesztálni kezdte a
lányt. „Siess, nem érünk rá!”
– hallható a videofelvételen,
amelyet a lány titokban ké-
szített az átmenõ jegyet sze-
xuális szolgáltatásokért cse-
rébe áruló professzorról. „Ne
légy naiv” – magyarázza
Parpucea áldozatának, ami-
kor a lány értetlenkedve fo-
gadja a pedagógus szexuális
töltetû közeledési szándékait. 

A bentlakásos affért hosz-
szas sikertelen vizsgasorozat

elõzte meg: a diáklány ötször
futott neki a megmérettetés-
nek, de egyszer sem felelt
meg az elvárásoknak. „Köz-
tudott volt, hogy a tanár úr
nagyigényû és rendkívül ba-
rátságos a csinos, ám az egye-
temen rosszul teljesítõ lá-
nyokkal szemben” – fogal-
mazott az egyik lapunk által
kérdezett közgazdász hallga-
tó, aki szerint már több ha-
sonló esetrõl suttogtak az
egyetemen. „Kicsit irigyeltük
is a lányokat, mert nekik elég
volt csinosan felöltözni, és
szépen reprezentálni az órá-
kon, fõleg az órák után” – tet-
te hozzá egyik évfolyamtársa. 

Diploma szexért

A lányok közül többen sért-
ve érzik magukat. „Most úgy
tûnik, hogy mi a testünkkel

keressük itt meg a diplomát,
és ezért ennyire borzasztó ez
az eset. Nemcsak az egyete-
mi oktatók becsülete sérült,
hanem a miénk is” – fogal-
mazott az egyik hallgató.
Szerinte sokszor hátrányban
vannak a nõk az egyetemen,
mert állandóak az ilyen-olyan
jellegû szexuális zaklatások.
„Nemcsak arról van szó,
hogy a vizsgák sikerét vagy a
felkészülésre belefektetett
munka minõségét megkérdõ-
jelezik, hanem a módról,
ahogyan a diákok egymás kö-
zött is beszélnek” – panaszol-
ta az egyik lány. Bevallása
szerint saját diáktársai is zak-
latták, kényelmetlen a bentla-
kás, nem biztosított az intimi-
tás, rossz a légkör az intéz-
ményben. Az eset kapcsán a
kollégiumi ellátás körüli visz-
szásságok is nyilvánosságra

kerültek, mint kiderült, a sta-
tisztikatanár illegálisan birto-
kolt egyetemisták számára
fenntartott szobát, azt, ahol a
zaklatás is történt. A kollégiu-
mi igazgató leváltása is napi-
rendre került emiatt. 

A lapunk által megkeresett
diákok közül többen egyéb-
ként úgy tudják, nem véletlen
lebukásról van szó, a pedagó-
gus viselkedését és visszaélé-
seit már többen meg akarták
torolni, ezért gondosan elõ-
készített akción vesztett rajta.

KMDSZ a hallgatás ellen

Talpas Botond, a Kolozsvá-
ri Magyar Diákszövetség el-
nöke  – aki maga is közgaz-
dász hallgató – lapunknak el-
mondta: kisebb visszaélések
eddig is történtek az intéz-
ményben, de ez az eset meg-

döbbentette az egyetemi nyil-
vánosságot. „Jegyelírások,
vizsgák körüli konfliktusok
napvilágra kerülnek máskor
is. De ezekkel kapcsolatban is
mindig kérjük a diákokat: ne
hagyják magukat, jelezzék,
mert jogaik védettek” – fogal-
mazott a KMDSZ elnöke. 

Kizárják az egyetemrõl

Az egyetemvezetés elejét
kívánja venni annak, hogy a
most kirobbant szexbotrány
kikezdje az intézmény hitelét,
ezért a BBTE vezetése és a
közgazdász kar professzori
tanácsa kezdeményezte a 61
éves oktató kizárását az okta-
tói testületbõl. Parpucea vi-
selkedése „megengedhetet-
len” – fogalmaz az állásfogla-
lás. Az ügyben a helyi rendõr-
ség is vizsgálatot indított. 

Ilie Parpucea, a BBTE statisztika tanára felöltözve... ... illetve magából kivetkõzve

Bekamerázzák 
a Házsongárdi temetõt

Elfogadta az önkormányzat
azt a javaslatot, amelyet a
Kolozs Megyei Ifjúsági Fó-
rum terjesztett elõ, és a kö-
vetkezõ idõszakban térfigye-
lõ kamerákat szereltetnek fel
a kolozsvári sírkertben. A
kezdeményezõk abban bíz-
nak, a térfigyelõ kamerák
mûködtetésével megelõzhe-
tõek lesznek a viráglopások,
és a különbözõ, muzeális ér-
tékû síremlékek is védelmet
élveznek majd. A Házson-
gárd alapítvány nemrég ki-
adott közleményében arra fi-
gyelmeztet, mûemlék jellegû
síremlékek pusztulnak el a
Házsongárdi temetõben.

Véget ért a záróvizsga

A matematika írásbelivel ért
véget tegnap az idei nyolca-
dikos záróvizsga, a héten
zajló megmérettetéssel kap-
csolatban semmilyen vissza-
élésrõl nem érkezett jelentés.
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter példaértékûnek ne-
vezte a vizsgafegyelmet, és
úgy fogalmazott, reméli,
hogy a napokban zajló érett-
ségi írásbelik is hasonlóan
zökkenõmentesek lesznek.
Országszerte 220 ezer diák
adott számot tudásáról
négyezer vizsgaközpontban
románból, a kisebbségi kö-
zösségekhez tartozók anya-
nyelvbõl és matematikából.

Baloga-Tamás Erika

A tervezett kilencven he-
lyett végül negyvenöt al-

kalmazottjától válik meg jú-
lius elsejétõl a Hargita Me-
gyei Mentõszolgálat, ez pe-
dig öt vidéki mentõpont fel-
számolását is jelenti, tudtuk
meg a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság
(DSP) vezetõjétõl. Tar Gyön-
gyi az eltelt hat hét megszo-
rító intézkedéseirõl számolt
be  lapunknak. Május elején
még úgy tûnt, hogy csõd-
közeli állapot alakulhat ki a
mentõszolgálatnál, mert az
idei költségvetést az Egész-
ségügyi Minisztérium a la-

kosság számaránya alapján
állapította meg. Lakoson-
ként a támogatás küszöbét a
tárca 23,5 lej és 37 lej között
határozta meg. Péter Szilárd,
a megyei mentõszolgálat ve-
zetõje akkor arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a megye
lakosságának számaránya
alacsony, így az új elosztási
rendszer nem kedvez a szé-
kelyföldi térségnek: negyed-
ével csökkenhet a mûködési
költség a tavalyi összegekhez
képest.  

Kiegyeztek

A DPS vezetõje úgy vélte:
elkerülhetetlen a létszám-

csökkentést és mentõpontok
megszüntetése. „Május óta
folyamatos egyeztetések vol-
tak, a szaktárca végül elfo-
gadta azt a javaslatot, hogy
lakosonként 40 lej legyen a
támogatás mértéke, így a
költségvetés nem a várt 24,
hanem csupán 18 százalék-
kal csökken” – ismertette az
egyeztetések eredményét
Tar Gyöngyi, aki hozzátette:
így a kisebbik rossz történt,
nem kilencven, hanem negy-
venöt asszisztenstõl, gépjár-
mûvezetõtõl kell megválni-
uk. Öt mentõpontot a komp-
romisszumos megoldás elle-
nére valóban megszüntettek:
erre a sorsra jutott a zetelaki,

a parajdi, a csíkszentkirályi,
gyergyóhollói és a balán-
bányai kirendeltség – igaz
utóbbi helyén egy Smurd ál-
lomás fog mûködni. „Az el-
bocsátottak kilétérõl a men-
tõszolgálat menedzsmentje
döntött, õket a hét folyamán
értesítik” – magyarázta a köz-
egészségügyi igazgatóság
vezetõje, aki hangsúlyozta:
az érintett emberek számára
új munkahelyet igyekeznek
biztosítani. 

Csak ha a tárca akarja

Tizenkét elbocsátottnak
már sikerült új helyet találni
a térség kórházaiban.
„Most a minisztérium jóvá-
hagyását, támogatását vár-
juk az alkalmazásokhoz,
mert ezeket a befagyasztott
munkahelyeket, amelyeket
mi javasolunk, fel kell sza-
badítani. Vannak további
javaslataink is, hisz például
az iskolai rendelõkben is
szükség lenne a jól képzett
munkaerõre, kevés továbbá
a szociális asszisztens is” –
tette hozzá a szakember, aki
úgy látja, a válságkezelés
csak akkor lehet sikeres a
továbbiakban is, ha a szak-
tárca kész az együttmûkö-
désre, és feloldja az érvény-
ben lévõ alkalmazási stop-
pot. Az elbocsátások után
az év végéig Hargita me-
gyében 309 alkalmazottal
mûködik a mentõszolgálat.
Jövõre azonban várhatóan
újabb karcsúsítás lesz. 

Hírösszefoglaló

Megegyeztek a belügy-
minisztériumi dolgozó-

kat tömörítõ szakszerveze-
tek képviselõi a belügymi-
nisztérium képviselõivel:
várhatóan július 15-ig meg-
kapják az alkalmazottak
azokat a juttatásokat, ame-
lyeket június elején vontak
meg tõlük. 

Az elmúlt hetekben a
szaktárca 550 lejjel csök-
kentette a rendõrök étkezé-
si támogatásának a mérté-
két – akkor az illetékesek
úgy nyilatkoztak, nem tud-
ni, hogy meddig marad ér-
vényben a megszorító in-
tézkedés. A döntés ellen az
érdekvédelmi szervezetek
utcára vitték a tagjaikat. A
Pro Lex vezetõje, Vasile
Lincu úgy nyilatkozott: az
étkezési juttatást érintõ
megszorítás túl sok embert,
tulajdonképpen a teljes ál-
lományt érinti. A rendõrök
bére – beosztástól és rang-
tól függõen – 800 és 1200
lej között alakult június-
ban. Traian Igaº belügymi-
niszter arra figyelmeztette
az elégedetlenkedõket,
hogy ha nem csökkentik a
juttatásokat, akkor év végé-
ig a bérek kifizetése is sú-
lyos gondokat okoz majd.
A tárca kilátásba helyezte,
hogy nagymértékû elbocsá-
tások lesznek a rendõrség-
nél és a belügyminisztéri-
um intézményeinél: tízezer

állás jogszerûségét vizsgál-
ják fölül.

Tegnap a szakszervezetek
vezetõi úgy nyilatkoztak,
egyértelmû a belügyminisz-
térium „jóindulata”, és van
remény a leépítés elkerülé-
sére. Traian Igaº belügymi-
niszter korábban elmondta:
az elbocsátások mértékének
mérséklése érdekében átvi-
lágítják a teljes testületet,
megvizsgálják, jogszerûen
töltötték-e be korábban az
állásokat. A szaktárca csök-
kenteni szeretné a központi
irányításban betöltött tiszt-
ségek számát, rugalmasab-
bá kívánja tenni az országos
rendvédelmet. Ennek meg-
felelõen több rendõrõrsöt
vonnak össze országszerte,
a közbiztonságot pedig
ügyeleti rendszerben fel-
ügyelik.

Pavel Abraham, a tartalé-
kosokat képviselõ szakszer-
vezeti tömörülés jogi képvi-
selõje hangsúlyozta: csak
akkor hajtható végre a bel-
ügyi állomány racionalizá-
lása, ha az elbocsátások
nem veszélyeztetik a rendõri
szolgálat teljesítését, félõ
ugyanis, hogy az alkalma-
zottak számának csökkenté-
se a maradók túlterhelésé-
hez vezet. A tárgyalásokat
ma folytatják, a szakszerve-
zetek úgy fogalmaztak, a
minisztérium „nyitott ajtó-
kat dönget”, az alkalmazot-
tak is belátják, hogy elkerül-
hetetlen az ésszerûsítés. 

Kifizeti a rendõröket

a belügyminisztérium
Megszûnnek a mentõpontok

Szexgate a Babeº-Bolyain
Szexuálisan zaklatta harmadéves egyetemista tanítványát a statisztikaprofesszor  

Negyvenöt alkalmazottjától válik meg július elsejétõl a Hargita Megyei Mentõszolgálat Fotó: Tofán Levente
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Farkas István

„Megszorítás van az
egész országban és ez

természetesen a kisvárdai
fesztivált is érintette. A szû-
kös anyagi keretbõl fõként a
versenyprogramra kellett
koncentrálnunk, amelynek
javára kénytelenek voltunk
megnyirbálni az igazi, a szó
szoros értelmében vett fesz-
tiválos rendezvényeinket” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Nyakó Béla. A Kisvárdai
Várszínház, illetve a Magyar
Színházak XXIII. Kisvárdai
Fesztiváljának igazgatója.

Mínuszban az 
eddigi pluszok

Nyakó hangsúlyozta:
ezekben a megszorítások-
ban az a legrosszabb, hogy
„amit eddig sikerült plusz-
ként megalkotni, most arról
kellett lemondanunk.” 

Az igazgató elmondta az
anyagi nehézségek ellenére
nem került veszélybe a
kisvárdai fesztivál. „Több
lábon álltunk, bár kétségkí-
vül rövidebbek lettek a lába-
ink” – fogalmazott. „Ne-

kem a leginkább az fáj, hogy
kimarad a mindig nagy si-
kert arató, a határon túli
színmûvészeti egyetemek
elõadásai, produkciói és az
ezzel kapcsolatos szakmai
programok, work–shopok”
– magyarázta lapunknak
Nyakó, majd hozzátette: az
elmúlt években a rendezõk
ezen a programon tekinthet-
ték meg a végzõsöket, akik-
nek könnyebb volt leszer-
zõdniük így az egyes szín-
házakhoz. Megtudtuk, a
Rákóczi stúdió terem azért
nem nyílt meg idén, mert
közel 3–4 millió forintra lett
volna szükség a különbözõ
fény- és hangtechnikák fel-
szereléséhez. „Az elmúlt
években megszokott szabad-
téri Fesztiválszínpad kima-
radása igazából a város fesz-
tiválhangulatából vett visz-
sza” – sorolta tovább Nyakó,
de elmondása szerint a szak-
mát nem érinti annyira a
költségvetés megnyirbálása,
a versenyprogramok, be-
szélgetések ugyanúgy zajla-
nak. „És reméljük, hogy jö-
võtõl minden visszatér a ré-
gi kerékvágányba” – biza-
kodott Nyakó. 

Parászka Miklós, a Csíki
Játékszín igazgatója la-
punknak úgy nyilatkozott,
hogy „bár kellemes élmé-
nyekben van részük Kis-
várdán, sikere volt az elõ-
adásuknak, érzõdik az,
hogy minden a merülési
vonalon történik”. El-
mondta, hogy a pécsi
POSZT-on és a Kecskeméti
Országos Zenés Színházi
Találkozón is érezhetõ volt
egy bizonyos szintû feszült,
várakozásteli hangulat, de

ennek ellenére, Nyakó Bé-
lához hasonlóan remény-
kedve néz a jövõ elé. Az
igazgató-rendezõtõl meg-
tudtuk, hogy Szõcs Géza
kultúráért felelõs államtit-
kár a határon túli színhá-
zak vezetõinek részvételé-
vel szombaton kerekasztal-
beszélgetést tart. A beszél-
getés témája: a határon túli
magyar hivatásos színhá-
zak a XXI. század második
évtizedében – helyzetkép,
problémák és törekvések.

Jelentõs erdélyi 
részvétel

Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a szom-
batig tartó fesztiválon szinte
mindenik erdélyi társulat je-
len van. A sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház A ve-
lencei kalmár címû darabja a
fesztivált nyitotta, de Három-
székrõl fellépnek még az M
Stúdió mûvészei is, illetve
Kézdivásárhelyrõl a Városi
Színház társulatának tagjai.
A Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Tár-
sulata Carlo Goldoni vígjáté-
kát, a Chioggiai csetepatét, a
Nagyváradi Magyar Színház
Szigligeti Társulata Luigi Pi-
randello Hat szereplõ szerzõt ke-
res címû színmûvet vitték a
fesztiválra. A temesvári
Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház Shakespeare
Ahogy tetszik címû vígjátékát
és a Zián és Kopik címû báb-
elõadással utaztak Kisvárdá-
ra, a marosvásárhelyi szín-
ház Tompa Miklós Társulata
pedig Csehov Platonovjával A
székelyudvarhelyiek Egressy
Zoltán Portugál címû tragiko-
médiáját vitték a fesztiválra,
a gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színház Carlo Gol-
doni Hazugját mutatják be, a
Csíki Játékszín pedig a
Finito-val lépett fel. Az erdé-
lyiek mellett az újvidékiek, a
szabadkaiak, a kassaiak is
szerepelnek a seregszemlén,
de színre lépnek komáromi
társulatok is. 
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Nyakó Béla, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának igazgatója

Röviden Rövidebb lábakon KisvárdaWroclaw lesz 2016-ban
a kulturális fõváros

A délnyugat-lengyelországi
Wroclawot választották
2016-ra Európa egyik kul-
turális fõvárosává – tájé-
koztat az MTI. Az alsó-szi-
léziai vajdaság székvárosát
öt pályázó lengyel város –
Wroclaw mellett Gdansk,
Lublin, Katowice és Varsó
– közül választotta ki a len-
gyel kulturális és nemzeti
örökség minisztériuma.
2016-ban Lengyelország és
Spanyolország adhatja az
unió egy-egy kulturális fõ-
városát. A spanyol gyõztest
a jövõ héten választják ki.
Wroclaw 1,5 millió eurót
kap a Melina Mercouri
alapból a lengyel kultúra
európai népszerûsítésére. 

Benkó a 3. Mini Jazz-
fesztivál sztárvendége

Dr. Benkó Sándor, a Benkó
Dixieland Band vezetõje
lesz a június 30-a és július
1-je között zajló csíkszere-
dai 3. Mini Jazzfesztivál
sztárvendége. A nemzetkö-
zi hírû együttes június 30-
án 21.45 órakor lép fel a
Mikó-várban. Az 1957-ben
alakult Benkó Dixieland
Band a legnépszerûbb ma-
gyarországi dzsessz együt-
tes, már elsõ albumuk
aranylemez lett. Rajtuk kí-
vül többek között Luiza
Zan & Jimmy Cserkész, a
Nagy János Trió & Szirtes
Edina „Mókus” is fellép
Csíkszeredában.

Az igazi fesztiválhangulatról 

kellett lemondania az anyagi nehéz-

ségek miatt a kisvárdai színházi

fesztiválnak, amely idén szinte 

kizárólag csak a versenyprogramra

tudott koncentrálni. 

Ma kezdõdik a Samfest Jazz

F. I.

Ma este hét órától Nadia
Trohin & Barátai, Ma-

rius Pop & The M Theory,
valamint a magyarországi
The New Soul Band fellépé-
sével kezdõdik Szatmárné-
metiben a Dinu Lipatti Fil-
harmóniában a VII. Nem-
zetközi Samfest Jazz Feszti-
vál. Matei Maria Magda-
lena, a szatmárnémeti G. M.
Zamfirescu Mûvelõdési
Központ referense az Új Ma-
gyar Szó megkeresésére el-
mondta, a fesztivál céljai kö-
zött a város imázsának javí-
tása, külföldön való el-, illet-
ve megismertetése valamint
a dzsessz minél szélesebb
körben való terjesztése sze-
repel. A mûvelõdési köz-

pont referense érdeklõdé-
sünkre kijelentette, a szat-
mári közönség talán túlságo-
san is kényelmes ehhez a
fesztiválhoz, de a közeli
Nagykárolyról, Nagyvárad-
ról sõt Kolozsvárról is van-
nak vendégeik. „Ha nem
lennének a lelkes támogató-
ink, biztos nem tudnánk
megszervezni a Nemzetközi
Samfest Jazz Fesztivált. Szá-
munkra az is jelentõs teljesít-
mény, ha a 350 férõhelyes
filharmóniában valamelyest
telt ház van a koncertek
alatt” – fogalmazott Matei.
Elmondása szerint töreked-
nek arra, hogy a dzsesszen
belüli különbözõ mûfajokat
is megismertessék a résztve-
võkkel. Kérdésünkre, hogy a
fellépõ együttesek kiválasz-

tásánál mi volt az elsõdleges
szempont, Matei Maria
Magdalena hangsúlyozta:
arra törekedtek, hogy az is-
mert, nemzetközi hírû
együttesek mellett olyan for-
mációknak is fellépési lehe-
tõséget biztosítsanak, „akik-
ben van potenciál”. 

A G. M. Zamfirescu Mû-
velõdési Központ, a Szat-
márnémeti Polgármesteri
Hivatal, valamint a Szatmár
Megyei Tanács közös szer-
vezésében zajló fesztivál
második napján, holnap
Mario & The Teachers, Duo
Harry Tavitian és Ion Baciu
jr. lépnek fel. Szombaton pe-
dig a lengyel Leszek Mozd-
zer és a francia Erik Truffaz
Quartet szórakoztatják a
dzsessz szerelmeseit. 

Meghalt Deme László
Hírösszefoglaló

Elhunyt a Beszélni nehéz
anyanyelvápoló mozga-

lom egyik meghatározó
alakja, az Anyanyelvápolók
Szövetségének alapító társ-
elnöke: Deme László nyel-
vész 90 éves volt. 

A nyugalmazott egyetemi
tanárt, a Beszélni nehéz
mozgalom fáradhatatlan
szervezõjének hamvait, a
nyilvánosságra hozott
gyászhír szerint – kívánsá-
gának megfelelõen – nyilvá-

nos búcsúztatás nélkül ad-
ják vissza a földnek. Deme
László 1921-ben született
Pécelen. A budapesti Tudo-
mányegyetemen 1943-ban
szerzett diplomát. Tanszék-
ének tanára, 1977-tõl 1981-
ig a Magyarországi Eszpe-
rantó Szövetség tiszteletbeli
elnöke, több nyelvészeti tár-
saság és munkabizottság
tagja is volt. A nyelvjárások,
nyelvmûvelés és nyelvhasz-
nálat kérdéseit kutatta. Ki-
váló pedagógus volt, mun-
kája szerves részének tartot-

ta a magyar, majd - 1970-tõl
– az eszperantó nyelvekkel
kapcsolatos ismeretterjesz-
tést. Különösen az 1976-ban
indult Beszélni nehéz címû
magyarországi nyelvmûvelõ
rádiósorozat révén vált szé-
les körben ismertté. „Az
egyik legnagyobb nyelvész
volt, az anyanyelv ápolását
tekintette legfõbb feladatá-
nak” – mondta az MTI-nek
Grétsy László nyelvész pá-
lyatársáról, aki emlékezte-
tett sokoldalú kutatót vesz-
tett el a magyar kultúra. 

HIRDETÉS

A különleges zenei hangzásokat ötvözõ The New Soul Band is fellép szatmári dszesszfesztiválon
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Röviden

ÚMSZ

Eltérõen nyilatkozik a nagy-
váradi Ady Endre Sajtókol-

légium további mûködtetésrõl a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) és Szûcs
László, az oktatási intézet veze-
tõje – amint arról lapunkban is
beszámoltunk, a nagyváradi in-
tézményt mûködtetõ újságíró-
érdekvédelmi szervezet igazga-
tótanácsa úgy határozott: felfüg-
geszti az sajtókollégium tevé-
kenységét.

„Hamarosan a 17. generáció
is elvégzi az Ady Endre Sajtó-
kollégiumot, de õsztõl már nem
indítunk újabb évfolyamot” –
fogalmazott a transindex.ro-nak
adott nyilatkozatában Kará-
csonyi Zsigmond MÚRE-elnök.
Hangsúlyozta: „Határozott leál-
lás következik, és innen építjük

újra a sajtókollégiumot, amely
megtette szerepét, de most to-
vább kell lépni”. Tájékoztatása
szerint a MÚRE megõrzi az
Ady Endre Sajtókollégium ne-
vet, ám a jövõben dõl el, hogy
milyen tartalommal töltik fel és
milyen formában indítják újra
az intézményt. 

Ezzel ellentétben Szûcs Lász-
ló a Krónika címû kolozsvári na-
pilapnak adott nyilatkozatában
azt hangsúlyozta. hogy õsszel
még biztosan szerveznek felvé-
telit a sajtókollégiumba. Az
igazgató szerint az iskolát min-
denképpen tovább kell mûköd-
tetni, immár saját forrásból, il-
letve pályázatok révén. Az új-
ságíró a Krónikának elmagyaráz-
ta: akár jobb pályázati lehetõsé-
gek mellett is mûködhetne to-
vább a sajtókollégium, ha a
MÚRE leveszi a kezét róla. Ed-

dig ugyanis Marosvásárhelyen
volt bejegyezve az intézmény,
így például a Bihar Megyei Ta-
nács kiírásaira nem is pályázha-
tott. Szûcs László úgy véli, a fel-
sorolt szakmai okok mellett
anyagi megfontolásból zárná be
a kollégiumot a MÚRE, az utób-
bi évben ugyanis a magyarorszá-
gi pályázati forrásokból már nem
kapott pénzt az iskola. Ugyanak-
kor azonban hangsúlyozta, hogy
az érdekvédelmi szervezettel
ápolt szakmai kapcsolatot nem
szeretné megszakítani. 

Karácsonyi Zsigmond a
Transindexnek elmondta: már
több éve fontolgatják a sajtókol-
légium újragondolását, hogy az
a jelenlegi elvárásoknak tudjon
eleget tenni. Mint mondta, az
intézményt 1994-ben azzal a
céllal hozták létre, hogy egye-
tem utáni, posztgraduális szak-

képzést nyújtson az érdeklõdõk-
nek. „A kilencvenes évek dere-
kán erre óriási szükség volt – fo-
galmazott a portálnak – ám az-
óta változott a kínálat: idõköz-
ben beindult Kolozsváron a
Babeº-Bolyai Tudományegyete-
men a magyar újságírói képzés,
és most már a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem há-
lózatán keresztül is elérhetõ a
média szak, amely komoly szak-
mai alapképzést nyújt például
leendõ újságíróknak”. Karácso-
nyi szerint a MÚRE szakmai ta-
pasztalatát mentori jelleggel kel-
lene ötvözni, ezt úgy képzeli el,
hogy az egyetemekkel partner-
ségben szakosodott képzésekkel
egészítenék ki az újságíró pályá-
ra készülõk oktatását, illetve a
bizonyos mértékû szakmai ta-
pasztalattal rendelkezõket is
megcéloznák. 

Szomorúan értesültünk arról, hogy Ryan
Dunn, a Jackass-tévésorozat és mozifilmek
egyik vezéregyénisége 34 éves korában, autó-
balesetben elhunyt, de még inkább elszomo-
rított az, hogy a tragédia után a média eny-
nyire felkavarta a .... – na, ezt mégsem írom
le. Azonban még ennél is jobban elszomorí-
tott engem ennek a fiatalembernek a „mun-
kássága”. Az általa és társai által mûvelt
polgárpukkasztó, de ugyanakkor profitáló
(tehát nagyon is polgárias) magatartás min-
dig gyomorforgatónak tûnt számomra, és
valósággal rettegek attól, hogy a média, ki-
használva az ifjú korát és halálának körül-
ményeit, mitizálni fogja õt, és vele együtt
disszociáns nonkonformizmusát is. Sajnos
Dunn nem érhette meg azt a kort, ahol
megérthette volna azt, hogy õ nem volt
„cool” ficsúr, csak a média szekerének a
szürke szamara, aki pénzért sorozatban
alázta meg magát és másokat. 

(prier)

Kettõs tükör 

Csikicsukis „sajtókolesz”
Eltérõ nyilatkozatok az Ady Endre Sajtókollégium jövõjét illetõen
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Nem védik kellõen a kiskorú-
akat az internetes kapcsolat-

tartásban a közösségépítõ olda-
lak – derül ki egy felmérésbõl,
amelyet az Európai Bizottság
tett közzé kedden Brüsszelben. 

A testület 14 ilyen oldalt vizs-
gált meg, és közülük csupán ket-
tõ (a Bebo és a MySpace) biztosí-
totta, hogy a kiskorú profiljához
alapértelmezés szerint kizárólag
visszaigazolt ismerõsei férhet-
nek hozzá. Azt is csak négy kö-
zösségi oldal (a Bebo, a MySpace,
a Netlog és a SchuelerVZ) teszi le-
hetõvé, hogy a kiskorúakkal

alapértelmezettként csak bará-
tok vehessék fel a kapcsolatot.
Méltatta ugyanakkor a bizott-
ság, hogy a vizsgált oldalak
többsége az e korosztálynak
megfelelõ biztonsági informáci-
ókkal szolgál, válaszol a segít-
ségkérésekre és megvédi a kisko-
rúak profilját a külsõ keresõmo-
torokon keresztül történõ ráke-
resésektõl. 

Európában a közösségi olda-
lakat használó kiskorúak száma
növekszik: a 13–16 évesek 77
százaléka és a 9–12 évesek 38
százaléka feliratkozott már vala-
melyik oldalra – derül ki az uni-
ós végrehajtó testület közlemé-

nyébõl. A témáért felelõs biztos,
Neelie Kroes sürgette az érintet-
teket, hogy orvosolják a hiá-
nyosságokat. 

„A kamaszok még nincsenek
teljesen tisztában annak követ-
kezményeivel, ha túl sokat osz-
tanak meg a világhálón életük
részleteirõl. Szükség van az er-
re vonatkozó iskolai oktatásra
és szülõi útmutatásra is, emel-
lett azonban elengedhetetlen,
hogy addig is, amíg a következ-
mények teljes tudatában tudnak
majd döntést hozni ilyen kérdé-
sekben, megvédjük a fiatalo-
kat” – fogalmazott a holland
biztos. 

Kezdõdnek az elbocsátások 
a magyar közmédiában

A jövõ héten megkezdõdnek az elbocsátá-
sok a közmédiumoknál – tudta meg a Nép-
szabadság. A Médiaszolgáltatás-támogató
Alap képviselõi még a héten egyeztetnek
az üzemi tanáccsal és a szakszervezetek-
kel, de a lap információi szerint a korábbi
hírekhez képest nem várható változás: kö-
rülbelül 600 embert bocsátanak el, 285-öt
a Magyar Televíziótól, 162-t a Magyar Rádi-
ótól, 124-et a Duna Televíziótól és 28-at a
Magyar Távirati Irodától. A csoportos lét-
számleépítés szabályai szerint – emlékez-
tet a napilap – az érintettek elõször elõze-
tes értesítést kapnak arról, hogy harminc
nap múlva felmondják a munkaviszonyu-
kat, addig állományban maradnak, de
mentesítik õket a munkavégzés alól. Az
egy hónap elteltével adják át számukra a
végleges felmondást.

Leváltanák a vajdasági 
Magyar Szó fõszerkesztõjét

A legnagyobb példányszámú vajdasági
magyar napilap, az újvidéki Magyar Szó
fõszerkesztõjének leváltásáról tanácskozik
ma a szerbiai magyar kulturális önigazga-
tás legfõbb szerve, a Magyar Nemzeti Ta-
nács (MNT). A Magyar Szó taggyûlési jo-
gokat gyakorló testülete, azaz az újság tu-
lajdonosa hétfõn javasolta Pressburger
Csaba fõszerkesztõ eltávolítását. Helyébe
a kilenctagú tulajdonosi testület Varjú
Mártát, a Magyar Szó újságíróját javasolja
megbízott fõszerkesztõnek. A Magyar
Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala
által kiadott közleményben az olvasható:
tekintettel a kérdés jelentõségére és annak
szükségességére, hogy biztosítsák a lap za-
vartalan mûködését, az MNT Hivatala
sürgõsségi indítványban javasolta a kérdés
napirendre tûzését.

EB: kiskorúvédelembõl elégtelen

Ismét osztódik a Caþavencu
Cs. P. T.

Rövidesen egy harmadik élc-
lappal gazdagodhat a román

sajtópiac, miután az Academia
Caþavencu szerkesztõgárdája be-
jelentette: jövõ héten új hetilapot
indít. Ezt az egyik szerkesztõ,
Florin Iaru közölte tegnap, ám
részleteket nem árult el, így még
nem tudni, mi lesz az új média-
termék címe. Iaru bejelentése
egyébként nem volt meglepetés,
mert az Academia Caþavencu lap-
igazgatója, Doru Buºcu tegnap
megjelent utolsó vezércikkében
azt írta: „a Caþavencu emberei
itt megállnak, és egy másik úton
mennek tovább”.

Mint ismert, a hetilap szer-
kesztõségi gárdája azért készül
a váltásra, mert kiadójuk csõd-
be került, és a csõdeljárás során
az Academia Caþavencu márkan-
evet elárverezték. A márkanév –
egy stróman révén – 890 ezer
euróért Dan Adamescu, a
România liberã kiadójának tulaj-
donosához került. A stróman a
napilap egyik újságírója, Clau-
diu Pãdurean, aki kedden írta
alá a szerzõdést a brand átvéte-
lérõl. Pãdurean a lap jövõjérõl
közölte: az Academia Caþavencu
továbbra is megjelenik, ám az új
szerkesztõi csapatról nem árult
el részleteket. 

Korábbi információk szerint a
Caþavencu jelenlegi szerkesztõi-
nek egy része szívesen folytatta
volna az Adamescu birtokába
kerülõ lapnál, ám ezt többen
közülük cáfolták. Két alapem-
ber, Viorel Moþoc riporter és
Octav Mardale karikatirusta
úgy fogalmaztak: „a csapat
együtt marad”.

Doru Buºcuék azért nem kí-
vánnak az új tulajdonban lévõ
lapnál dolgozni, mert politikai
nyomásgyakorlástól tartanak.
Ezt maga a lapigazgató fogal-
mazta meg az Academia Caþa-
vencu hasábjain. Írásában utalt
arra, hogy Dan Adamescu a je-
lenlegi államfõ politikai körei-
hez tartozik.

Mint ismert, az Academia
Caþavencu szerkesztõgárdájának
egy része korábban éppen azért
távozott a laptól, mert az addi-
gi tulajdonos, Sorin Ovidiu
Vântu üzletember beleszólt a
munkájukba. 

A „szakadárok” befektetõt ke-
restek, és Kamikaze néven új he-
tilapot alapítottak. 

Doru Buºcu (balra) szerint „a Caþavencu emberei egy másik úton mennek tovább”. Mi tovább nevethetünk



7.40 Vannak vidékek
(ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Zénó
9.55 A dzsungel könyve
10.25 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick
(német krimisor.)

12.30 Közmédiumok 
Közösen 
- Rendkívüli 
Kívánságkosár
Benne: 12.45 Híradó
15.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
15.15 Térkép - Válogatás
16.00 Tér-Hatás
16.30 Sámánösvényen
17.05 Arcélek
17.20 Építészet XXI
17.55 Madártávlatból
18.30 Közmédiumok 
Közösen - Rendkívüli 
Kívánságkosár
21.30 A Magyar Szabad-
ság Napja (élő)
23.00 Szerelem 
életre-halálra 
(francia-kan.-német film-
dráma, 2008)
0.45 Dunasport
0.50 Csajkovszkij: 
Rómeó és Júlia
1.20 Afrika színei 
(sp. ism. sor., 2004)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A király nevében
(német-kanadai-amerikai
kalandfilm) 13.30 Hinden-
burg (amerikai filmdráma)
16.05 Találkoztunk már?
(kanadai thriller) 17.55
Egy gyilkosság forgató-
könyve (amerikai akció-
thriller) 20.00 Megszólít
az éjszaka (amerikai thril-
ler) 22.15 Másodpercekre
a haláltól (am. akciófilm,
2001) 0.05 Valami van
odalent (amerikai-kanadai
thriller, 2005)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (török so-
rozat) 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 A
sors kezében (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00 Ne-
vetés tabletta 20.30 A
szülők pénzén 22.00 Pen-
ge: Szentháromság (ame-
rikai akcióthriller) 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 D-
Paparazzi 2.15 A sors ke-
zében (ismétlés)

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

8.00 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 9.30 Csak a
szerelem (sorozat) 12.45
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 14.15 Clase 406
(sorozat) 15.30 A csaló
(sor.) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Vad szív (soro-
zat) 18.30 Bella Calami-
dades (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Kassandra (mex. sorozat)
22.30 Auróra (amerikai
sorozat) 0.45 Clase 406
(sorozat) 1.45 Szerelem
és tisztesség (sorozat)

FILM+ACASÃ
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VIASAT3, 22.25
Nyílt seb

Frannie Avery angol tanárnő magányosan él New York
egyik szegényebb negyedében. Minden megváltozik, amikor
véletlenül tanúja lesz egy szenvedélyes együttlétnek. Nem
sokkal később a fiatal lányt holtan találják, ezért Frannie-t is
kihallgatja a gyilkossági csoport nyomozója. A tanárnőt be-
vonják a nyomozásba, am a közös munka felszabadító, de
kockázatos erotikus viszonyba torkollik.

TV2, 23.20
A rend õrzõje

Rudy, a nemzetközi hírű régész fia inkognitóban műkincsrab-
lóként tevékenykedik. Amikor Izraelben titokzatos körülmé-
nyek között elrabolják az apját, persze a közel-keleti ország-
ba siet, hogy kiszabadíthassa. A mentőakció viszont egyre
veszélyesebbé válik, mígnem ki akarják toloncolni az ország-
ból. Sikerül azonban rábeszélnie Dalia-t, a rendőrnőt, hogy
ne tegye fel a repülőre.

m2, 0.00
Halálos szívdobbanás

Tom 28 éves, apja lezser életstílusát követve beszáll a feke-
te üzleti világba. Ez az alvilági élet nem éppen veszélytelen,
hol fent, hol lent. Tom fiatal és vonzó, imádja a pénzt és a nő-
ket. Az alvilági élet mellett még mindig izgatja a művészvi-
lág is, hiszen édesanyja zongorista volt, s ő is gyerekkorába
konziba járt. Nap mint nap zongorázott. Tom úgy gondolja,
hogy még nem késő egy másik világot választani.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Tüskevár 
(magyar ifj. sor.)
11.10 Hrvatska kronika
11.40 Ecranul nostru
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 Magyar évszázadok
16.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
16.50 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
17.45 Kalandozó
18.10 Magyar bulizene
19.05 1100 év 
Európa közepén
19.35 Esti mese
20.05 Filmsztárok 
a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
23.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
0.00 Halálos 
szívdobbanás (francia
filmdráma, 2005)
1.40 India 
- Álmok útján (sor.)
2.30 Futótűz (am. sor.)
3.10 Stingers 
(auszt. krimisor.)
3.55 Magyar bulizene
4.50 1100 év Európa kö-
zepén

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.15 Vámpírnaplók 
(am. kaland sor.)
0.20 A főnök 
(am. krimisor.)
1.15 Reflektor
1.30 Törzsutas (ism.)
1.55 Helyszíni szemle 
(német krimisor.)
2.55 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.) (ism.)
13.30 Szédült hétvége
(Egy békés családi ünnep)
(am. vígj., 1995)
15.15 EZO.TV
16.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
17.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Irigy Hónaljmirigy
23.20 A rend őrzője
(arubai-am. akcióthriller,
2001)
Közben: Kenósorsolás
1.00 Aktív
1.05 Tények Este
1.40 EZO.TV
06-90-602-022
2.40 Víruskommandó
(am. sor.)
3.30 Csillagközi romboló
(am.-ang. akció sor.)

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

10.50 Szerelem, receptre
(német romantikus film)
12.40 A Nagy Ő 14.55
Dawson és a haverok
(sorozat) 15.50 A médium
(sorozat) 16.45 Gyilkos
számok (sorozat) 17.40
Két pasi meg egy csajszi
(sorozat) 18.05 Egy kap-
csolat szabályai (sorozat)
18.30 Doktor House (ism.)
19.25 Jól nézek ki! 20.25
Két pasi (ism.) 21.25 Dok-
tor House (sorozat) 22.25
Nyílt seb (auszt.-am.-angol
thrill.)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
(live) 20.00 Pokerstars
Big Game 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators
0.00 Sport.ro Hírek 0.30
Playmate 2003

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
10.55 Nappali
12.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.25 Körzeti magazinok
15.15 Útravaló
15.30 Halászat hal nélkül
(dokumentumf.)
15.55 Ázsia vadonjai
16.25 Ausztrália 
(term. sor.)
17.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 India 
- Álmok útján (kaland sor.)
19.40 Futótűz 
(amerikai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Osztrigás Mici
A Szolnoki Szigligeti 
Színház előadása, felvételről
23.25 24 
(amerikai sor.)
0.15 Az Este
0.50 Záróra fiataloknak
1.15 Hírek
1.20 Sporthírek
1.30 Halhatatlanok Társu-
lata
2.25 Ma Reggel (ism.)

6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szűrakoztató műsor
(live)
23.10 Boy A 
(angol filmdráma, 2007)
1.05 Roman Polanski: 
Egy keresett személy
(amerikai-angol dokumen-
tumfilm)
2.45 Defendor - A Véderő
(amerikai-angol-kanadai
akció-vígjáték, 2009)
(ism.)

5.00 20 év után (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Hét év házasság
(francia vígjáték, 2003)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Growing 
the Big One 
(kanadai romantikus film,
2010)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Az utolsó erőd
(amerikai akciófilm,
2001)
Sz.: Robert Redford,
James Gandolfini
23.30 Halálos erő 2. 
- Erőre erővel 
(amerikai akciófilm,
1995)
1.30 Az utolsó erőd 
(amerikai akciófilm,
2001) (ism.)

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Herkules 
(am. sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.20 Az agglegény 2 
– verseny show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 A kalandor 
(amerikai akcióf., 1996)
22.20 Holtpont 
(amerikai akciófilm, 1991)
0.45 A kalandor 
(amerikai akcióf., 1996)
(ism.)
2.30 Michael Jackson -
Gone Too Soon) 
(amerikai dokumentum-
film)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora (ism.)

6.00 Elveszett 
kincsek kalandorai 

(ism.)
7.00 Az Angyal vérbosz-
szúja (angol krimi) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Aki tud az nyer
11.30 Az első nap
12.30 Teleshopping
13.00 Sport
, diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Elveszett 
kincsek kalandorai 
(angol kaland sor.)
16.00 Letaszítva 
(am. akcióf., 2006) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 A 109. utas 
(am. thriller, 2008)
22.30 Egy gyilkosság 
forgatókönyve 
(am. akcióthriller, 1999)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 A 109. utas 
(am. thriller, 2008) 
(ism.)
3.30 Egy gyilkosság 
forgatókönyve 
(am. akcióthriller, 1999)
(ism.)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
- A legérdekesebb 
pillanatok
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Jon, Kate és 8 gyerek
18.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai 
- Pápua Új-Guinea
19.00 A túlélés törvényei 

- Baja sivatag
20.00 Állítólag... 
- Konyhai katasztrófák
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó történe-
tek -  Csúfak cirkusza
23.30 Elraboltak 
- megmentettek 
- Project Child Save
0.30 Sorozatgyilkosok 
- Arthur Shawcross
1.30 Hajtóvadászat 
- gyilkosok nyomában
2.30 Szétépítők - Réz
3.00 Állítólag... 
- Konyhai katasztrófák

5.00 Hírek (ism.)
6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Légy formában!
10.30 Auto-mánia
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie 
és az iskola kantinja
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Ma a holnapról
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpsons család
(anim. sor.)
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
1895 Adio
20.10 Sárkányok börtöne
2. (német-litván-angol-
amerikai sci-fi kalandfilm,
2005)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Extrém 
(am. kaland sor.)
0.55 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.00 Nagy lábon –
kultúrális magazin (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Zoltán és Szultána
napja van. 
A Zoltán régi magyar sze-
mélynév, az ótörök sultan,
soltan szóból származik, (a
szultán szó is összefügg ez-
zel) eredetileg sz-szel ejtet-
ték. Jelentése: uralkodó, fe-
jedelem. Nõi párja:
Zoltána, Szultána.
Holnap a Jánosok és Ivá-
nok ünnepelnek.

Évforduló
• 1780 – Gróf Kollonitz
László erdélyi püspök Vá-
radon felszenteli az új szé-
kesegyházat. Ekkorra ké-
szülnek el Schöpf Ádám
bécsi festõ kupolafreskói is.
• 1894 – Franciaország
Megalakul Párizsban a
Sorbonne-on a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság, Ma-
gyarország tagságával.
• 1915 – I. világháború: Az
elsõ isonzói csata kezdete,
az olasz hadsereg támadá-
sával szemben az Oszt-
rák–Magyar Monarchia si-
keresen védekezik.
• 1961 – Életbe lép a nem-
zetközi Antarktisz-egyez-
mény, amely kiköti a konti-
nens semlegességét.

Vicc
Egy skót bemegy egy pári-
zsi presszóba, és kérdezi:
– Mennyibe kerül egy deci
rum?
– Ha a pultnál issza meg,
állva, akkor öt frank –
mondja a pincér –, ha leül

egy asztalhoz akkor hét.
– Jó, adja ide három frankért,
és megiszom fél lábon gug-
golva...

Recept
Meggyes pite
Hozzávalók: A tésztához:
25 dkg margarin vagy vaj, 1
db tojás, 45 dkg liszt, 3 dkg
élesztõ, 7 dkg cukor, egy csi-
pet só, 1 dl tejföl, 1 db tojás a
tészta megkenéséhez. A töl-
telékhez: 1 kg kimagozott
meggy, 10 dkg darált dió, 5
dkg zsemlemorzsa, egy csi-
petnyi fahéj, 15 dkg cukor.
Elkészítés: A margarint
vagy vajat a liszttel elmor-
zsoljuk. Az élesztõt a tejföl-
ben elkeverjük, majd a tojás-
sárgájával, a cukorral és a só-
val együtt a liszttel összedol-
gozott zsiradékhoz adjuk.
Meggyúrjuk a tésztát. Fél
óráig hûvös helyen pihentet-
jük. Ezután megfelezzük, az
egyik felét a tepsinek megfe-
lelõ méretre nyújtjuk, bele-
fektetjük a tepsibe és ráken-
jük a tölteléket. Meggyes töl-
telék: a meggyet jól lecsepeg-
tetjük, kinyomkodjuk, rá-
hintjük a cukorral elkevert fa-
héjat, majd hozzákeverjük a
diót és a zsemlemorzsát. A
másik, kinyújtott tésztalapot
ráhelyezzük, és villával meg-
szurkáljuk. Az egész tojást és
a megmaradt fehérjét felver-
jük, majd ezzel megkenjük a
tésztát. Elõmelegített sütõ-
ben 180 fokon 20-25 percig
sütjük.

2011. június 23., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az utolsó negyedet éri el a Hold,
amikor is fogyatkozik. Bármi-
lyen ügynek, dolognak a befejezé-
séhez kedvezõ ez az idõpont.
Szentelje az estét élvezetekre.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A fogyó Hold aktivitásra készte-
ti. Fontos ismeretségekre tehet
szert, amelyeknek késõbb hasz-
nát veszi. Valaki elbûvöli, a sze-
relem hálójának fogságába eshet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A fogyó Hold idõszakában ötle-
tekben bõvelkedik. Szép sikereket
érhet el, ami által népszerûsége is
megnõ. Önnek a június hó egy
rohanó pillanatnak tûnik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A fogyó Hold kiegyensúlyozat-
lanná teszi, a szélsõségeket pedig
családja nehezen viseli. A mun-
kahelyi szerelem veszélyes játék,
mint errõl már nemegyszer meg-
gyõzõdhetett.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Hamarosan útra kelhet. Roko-
nával vagy közeli családtagjával
együtt dolgozzák ki az útitervet
és a költségvetést. Az utazás kü-
lönleges kalandot tartogat, me-
lyet sokáig nem fog elfeledni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Józanság és logika jellemzi dön-
téseit. Képes a felbukkanó prob-
lémák objektív szemlélésére, de ez
nem azt jelenti, hogy rideg a pár-

kapcsolatában. Párjára minden-
ben számíthat.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Lehet jól szórakozni úgy is, hogy
az ember nem megy tönkre bele.
Kérjen szakembertõl pénzügyi
tanácsot, ha elbizonytalanodott. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Meglátogatja egy rokona, akinek
az életfelfogása teljesen eltér az
önétõl. Ettõl összezavarodik.
Visszagondol arra, milyen volt
az a családi élet, amelyben a
gyermekkorát töltötte.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szép nyár vár a Nyilas-jegyûre,
mert elképzelései megvalósítá-
sára nyílik lehetõsége. Annyira
érdekli egy szakmai terv, hogy
képes erre feláldozni a szabad
idejét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma utolsó negyedbe kerül a
hold. Szerencsés napjuk van a
Bakoknak, az égiektõl erõt, ener-
giát kapnak. Nagyon vonzódik
valakihez, aki népszerû és bájos.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az utolsó negyedbe érõ Hold fo-
gyatkozik. Kisebb nehézségek
adódhatnak a nap folyamán, de
gyorsan meg is oldódnak. Ro-
mantikus érzés keríti hatalmába.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagyon érzékennyé teszi az utol-
só negyedben járó Hold. Egyik
pillanatról a másikra vonzódni
fog valakihez. Egy rendhagyó ro-
máncra számíthat.
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Kézilabda

Turós-Jakab László

Az Európai Kézilabda-
szövetség (EHF) nyilvá-

nosságra hozta a 2011– 12-es
Bajnokok Ligája-idény rész-
tvevõinek névsorát és a lebo-
nyolítási rendszert is. 

E szerint a hölgyknél a ro-
mán és a magyar bajnok is ki-
emelt lesz, ami azt jelenti,
hogy az Oltchim Râmnicu
Vâlcea és a Gyõri Audi ETO
KC nem találkozhat egymás-
sal a csoportközben. Az elsõ
sorsoló kalapban lesz még a
címvédõ norvég Larvik
KHK és a dán bajnok FK
Midtjylland. A második ka-
lapban kapott helyet a mon-
tenegrói ZRK Buducnost
Podgorica, az osztrák Hypo
Niederösterreich, a szlovén
RK Krim Mercator Ljublja-
na és a spanyol Itxako Reyno
de Navarra, a harmadikban
pedig az orosz HK Dinamo
Volgográd, a német Thürin-
ger HC, a francia Metz
Handball és a horvát RK
Podravka Koprivnica. A
kvartettek utolsó tagja a selej-
tezõk nyomán válik ismertté,
16 csapat küzd majd a négy
továbbjutó helyért. A selejte-
zõk elsõ sorsoló kalapjába
osztották a dán Randers HK-
t, a Debreceni VSC-t, a nor-
vég Byasen HE-t és a Kolozs-
vári U-Jolidont, a másodikba
a spanyol Elda Prestigiót, az
orosz GK Rosztov Dont, a
német Buxtehuder SV-t és a
norvég Tertnes Bergent, a

harmadikba pedig a svéd IK
Sävehofot, a macedón Meta-
lurg Szkopjét, a dán Viborg
HK-t és a lengyel Zaglebie
Lubint. Az utolsó négy he-
lyért két csoportban vív kör-
mérkõzést nyolc csapat, az
elsõ kettõ jut tovább. Az elõ-
selejtezõk résztvevõi: AC
Ormi-Loux Patrasz (görög),
Üsküdar BSK (török), RK
Zajecar (szerb), SV Dalfsen
(holland), Iuventa Michalov-
ce (szlovák), LC Brühl (né-
met), CD Gil Eanes (portu-
gál), HC Veseli nad Moravou
(cseh). 

A Kolozsvári U-Jolidon jú-
nius 27-én tudja meg, hogy
kikkel vív körmérkõzést
szeptember 17-én és 18-án.

Az Oltchim és a Gyõr június
28-án ismeri meg csoporttár-
sait, s október elseje és no-
vember 13-a között játszik,
oda-vissza alapon.  

A férfi BL-ben 24 csapat
vív körmérkõzést négy hatos
csoportban, köztük a Kons-
tancai HCM, az MKB
Veszprém és a Pick Szeged.
A magyar bajnok MKB
Veszprém a második sorsoló
kalapba került a horvát
Croatia Osiguranje-Zágráb,
a dán HG Köbenhavn és a
szlovén RK Cimos Koper, a
román bajnok Konstancai
HCM pedig a harmadikba, a
spanyol BM Ciudad Real, a
német THW Kie és a svájci
Kadetten Schaffhausen mel-

lé. Az ötödik sorsoló kalap-
ba került Pick Szeged nem
kerülhet össze a dán
Bjerringbro-Silkeborggal, a
bosnyák Bosna BH Gas Sza-
rajevóval és a lengyel Orlen
Wisla Plockkal. A négy ha-
tos csoportban szeptember
28-a és 2012. február 26-a
között játszanak, oda-vissza
alapon, négyszer négy csa-
pat jutott tovább, s a nyol-
caddöntõkkel kezdõdõen
egyenes kieséses rendszer-
ben folytatják a legjobb né-
gyig, amely aztán Final
Four-ban dönt a gyõztes fe-
lõl (2012. május 26–27.). A
konstancaiak június 28-án
ismerik meg csoporttársai-
kat a bécsi sorsoláson. 

Röviden
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Indul a BL-karaván 

A csoportkörben Görbicz Anitáék nem találkozhatnak a Râmnicu Vâlcea-i Oltchimmal  Fotó: archív

Traore a legjobb 

A sports.ru orosz honlap ol-
vasói Lacina Traorét, az
újonc Kuban Krasznodar
csatárát választották az
idény legjobb játékosának. A
Kolozsvári CFR 1907-tõl
négymillió euróért megvásá-
rolt elefántcsontparti csatár
eddig öt gólt szerzett Dan
Petrescu csapatának, és a
szavazáson megelõzte az
orosz pontvadászat pillanat-
nyi gólkirályát, a 9 találatos
Danko Lazovicot. 

Montenegró veretlen 

Negyedik mérkõzését is
megnyerte Montenegró
újonc válogatottja a Len-
gyelországban zajló 33. nõi
kosárlabda-Európa-bajnok-
ságon: 81-60 Horvátország-
gal az F középdöntõcsoport-
ban. Ma az E jelû hatosban
játszanak az alábbi menet-
rend szerint: Nagy-Britan-
nia–Litvánia (16.30, sport1),
Fehéroroszország–Oroszor-
szág (19), Törökország–
Csehország (21.30, sport1). 

Félmilliós büntetés 

Klubrekordnak számító fél-
millió eurós büntetést sza-
bott ki brazil légiósára,
Diegóra a VfL Wolfsburg
labdarúgócsapatának vezetõ-
sége, mert a játékos a Bun-
desliga szezonzárója elõtt
engedély nélkül elhagyta az
együttes szállodáját.

Luis Enrique 
az AS Rómánál

Luis Enriquét nevezték ki az
olasz labdarúgó élvonalban
szereplõ AS Róma vezetõ-
edzõjévé. A 41 éves szakem-
ber két évre szóló szerzõdést
kötött, fizetése az elsõ sze-
zonban 2,9, a következõben
pedig 3,1 millió euró lesz.
Enrique a februárban kine-
vezett Vincenzo Montellát
váltja a fõvárosi gárda kis-
padján.

Materazzi 
elhagyja az Intert

Felbontotta 2012 júniusáig
szóló szerzõdését Marco
Materazzi, az olasz Serie A-
ban szereplõ Internazionale
2006-ban világbajnokságot
nyert védõje. A 37 éves fut-
ballista 10 év után int búcsút
a milánói kék-feketéknek.
Egy idényt még külföldön
szeretne játszani, majd visz-
szatérne az Inter menedzs-
mentjébe. Materazzi 2001-
ben, a Perugiától igazolt Mi-
lánóba, s tagja volt a tavaly
BL-t nyert Inter keretének.

Halilhodzic 
az új algériai kapitány

A bosnyák Vahid Halilho-
dzicot nevezték ki az algériai
labdarúgó-válogatott szövet-
ségi kapitányává. Az 58 éves
szakember szerzõdése há-
rom évre szól. Halilhodzic
elõdje június 5-én mondott
le posztjáról, miután a csa-
pat az Afrika-kupa selejtezõ-
jében 4-0-ra kikapott Marok-
kótól.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A címvédõ Videoton
FC a Siófok otthonában

lép pályára, az ezüstérmes
Paks pedig a kupagyõztes
Kecskemétet fogadja a ma-
gyar labdarúgó-Monicomp
Liga 2011/12-es szezonjá-
nak július közepén sorra ke-
rülõ elsõ fordulójában. A
sorsoláson kiderült az is,
hogy a Magyar Televízió va-
sárnaponként 16 órai kez-
dettel közvetítene mérkõzé-
seket, a klubok jelen lévõ
képviselõi azonban közöl-
ték: ezzel nem értenek egyet.
A július 15-16-17-én esedé-
kes elsõ fordulóban éppen a
bajnok Videoton siófoki
vendégjátékát sugározná
élõben az MTV. Az újoncok
közül mindkét gárda hazai
pályán kezdi a pontvadásza-
tot, a Diósgyõr a Zalaeger-
szeget, a Pécs pedig a Hala-
dást fogadja majd. Az ezüst-
érmes Paks a kupagyõztes
Kecskemétet látja vendégül
az elsõ fordulóban, a Fe-
rencváros a Kaposvár ven-
dégeként rajtol, míg a sze-
zon nyitómérkõzését a Deb-
recen vívja hazai pályán a
Vasas ellen. A nyolcadik
mérkõzés az Újpest FC–
Lombard Pápa-összecsapás.
Az elsõ kör párosítását nem
kellett kisorsolni, mert az
egyesületek közül kilenc elõ-
zetesen megjelölte, melyik
riválissal szeretne játszani,
az MLSZ pedig egyik csapat
kérését sem utasította el. 

Siófokon kezd

a Videoton FC

Labdarúgás

T. J. L. 

A labdarúgó-Európa Li-
ga-gyõztes és portugál

bajnoki címvédõ FC Portó-
nál történt változások érzé-
kenyen érinthetik a Kolozs-
vári CFR 1907 együttesét.
Mint már közöltük, a
Chelsea kispadjára várt
Andre Villas-Boas vezetõ-
edzõ benyújtotta lemondá-
sát, amelyet el is fogadtak a
lisszaboni egyesületnél. A
londoniak állítólag kifizették
a 33 éves szakember 15 mil-
lió eurós lelépési díját, így
kedden este a Porto bejelen-
tette, hogy a tréner szabadon
igazolható. Ezt követõen a
Chelsea szinte azonnal hiva-
talosan is jelezte, hogy
Villas-Boast szeretnék kine-
vezni a csapat új vezetõ-
edzõjének.

A portugálok szinte azon-
nal kapcsolatba léptek Jorge
Costával, akit a luzitániai
sajtó szerint felkértek arra,
hogy vegye át a csapat irá-
nyítását. Costa nem kívánta
kommentálni ezt a hírt, s a
CFR 1907-tel elutazott az
ausztriai edzõtáborba. A
Bola azt állítja, hogy Costa
szerzõdésének van egy olyan
kitétele, amelynek értelmé-
ben az edzõ bármikor meg-
válhat a kolozsváriaktól. A
39 éves Jorge Costa 12 évig
volt az FC Porto játékosa, a

gárda színeiben 263 mérkõ-
zést játszott. Késõbb segédje
volt José Mourinhónak, ami
sokat emelt tréneri rangján. 

A CFR 1907 Abtenauban
majd Kossenben edzõtábo-
rozik, és hét elõkészületi
mérkõzést már le is kötött.
Eszerint ma a Sportklub
Bischofshofen, szombaton
a szintén osztrák SV
Grodig, hétfõn a ciprusi
APOEL Nicosia, július 2-
án pedig az osztrák élvonal-
beli SV Ried az ellenfél, a
másik helyszínen pedig a
ciprusi Omonia Nicosia (jú-
lius 11.), a Moszkvai Din-
mo (július 13.) és a német
élvonalbeli SC Freiburg (jú-
lius 15.). A „vasutasok” jú-
lius 9-én is edzõmérkõzést
vívnak, de az ellenfél egy-
elõre ismeretlen. 

Hazacsábítanák Costát

Tenisz

T. J. L. 

Az esõ kedden délután
és tegnap is megzavarta

a wimbledoni nyílt teniszbaj-
nokság lefolyását, így az
utolsó román még be sem
mutatkozhatott: Irina-Came-
lia Begu az olasz Flavia
Pennettával (21.) került össze
a nyitófordulóban.   

A keddi esõszünetig leját-
szott mérkõzések közt volt a
Czink Melindáé. A világ-
ranglistán 262. magyar játé-
kos simán nyert a tizedik
helyen kiemelt ausztrál Sa-
mantha Stosur ellen, 6-3, 6-
4. A legjobb 64 között
Czink a fehérorosz
Anasztaszja Jakimovával ta-
lálkozik, párosban pedig

Begu oldalán lép majd pá-
lyára.

További érdekesebb ered-
mények az elsõ fordulóból:
Suaj Peng (kínai, 20.)–Kirs-
ten Flipkens (belga) 6-0, 6-4,
Victoria Azarenka (fehér-
orosz, 4.)–Magdalena Ryba-
rikova (szlovák) 6-4, 3-2 (fel-
adás), Li Na (kínai, 3.)–Alla
Kudrjavceva (orosz) 6-3, 6-3,
Marija Sarapova (orosz,
5.)–Anna Csakvetadze (o-
rosz) 6-2, 6-1, Novak Djoko-
vic (szerb, 2.)–Jeremy Char-
dy (francia) 6-4, 6-1, 6-1, Mi-
hajil Juzsnyij (orosz, 18.)–
Juan Monaco (argentin) 4-6,
6-2, 6-2, 4-6, 6-4, Markosz
Bagdatisz (ciprusi, 32.)–Ja-
mes Blake (amerikai) 6-4, 6-
2, 6-7 (5), 4-6, 6-4, Andreas
Seppi (olasz)– Albert Mon-
tanés (spanyol) 6-4, 6-4, 7-5,

Ivo Karlovic (horvát)–Janko
Tipsarevic (szerb, 23.) 7-5, 3-
1 (feladás), Bernard Tomic
(ausztrál)–Nyikolaj Davi-
gyenko (orosz, 29.) 7-5, 6-3,
7-5, Lukasz Kubot (fran-
cia)–Arnaud Clement (fran-
cia) 6-4, 6-2, 3-6, 5-7, 6-4, Jo-
Wilfried Tsonga (francia,
12.)–Go Szoeda (japán) 6-3,
7-6 (4), 6-2, John Isner
(amerikai)–Nicolas Mahut
(francia) 7-6 (4), 6-2, 7-6 (6),
Lleyton Hewitt (ausztrál)–
Kei Nisikori (japán) 6-1, 7-6
(4), 6-7 (7), 6-3, Nicolas
Almagro (spanyol, 16.)–
Jarkko Nieminen (finn) 6-7
(5), 6-3, 6-4, 6-4, Fernando
Gonzalez (chilei)–Alexandr
Dolgopolov (ukrán, 22.) 6-3,
6-7 (6), 7-6 (3), 6-4. Tegnap
már páros mérkõzéseket is
mûsorra tûztek. 

Az esõ az úr Wimbledonban

Két szék között. Jorge Costa

Czink Melinda simán nyert a tizedik helyen kiemelt ausztrál Samantha Stosur ellen
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