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Húsz percig beszélgetett „őszintén”
az orosz és az amerikai elnök
O Barack Obama kedden beszédet intéz honfitársaihoz Szíria ügyében.
O A G20-csúcs résztvevőit megosztja a katonai csapás kérdése. Világ e7

Vb-selejtező A stadionon kívül és a pályán is leszerepeltünk Bukarestben

Darabokra tört álmok

Jobbra számítottak. Magyar szurkolók a Nemzeti Aréna tribünjén FOTÓ: REUTERS  RADU SIGHETI

A magyar labdarúgó-válogatottnak
nem volt esélye nemhogy a győzelemre, de a tisztes helytállásra sem Bukarestben. A második percben egy gyermeteg hiba után Románia vezetést
szerzett, és többé vissza sem nézett:
végül 3-0-ra nyertek a házigazdák. A
korábban sokak által esélyesnek álmodott, ám a pályán feltűnően gyámoltalan magyarok végig alárendelt szerepet játszottak, a támadók nem tudtak
igazi gólveszélyt teremteni, míg a kapus Bogdán Ádám több ziccert is há-

rított, nélküle még súlyosabb lehetett
volna a vereség.
A mérkőzésen kívül is van okunk
a szégyenkezésre. A kiutazott magyar
szurkolók Bukarestben délután több
ízben is összecsaptak a román rendfenntartókkal. Mint bukaresti tudósítónk jelentette, a legsúlyosabb incidens a történelmi városközpontban
történt, ahonnan a számukra kijelölt övezetbe akartak kísérni mintegy
négyszáz magyar drukkert, akik azonban ellenálltak. A székekkel és palac-

kokkal dobálózó, egyforma fekete pólóba öltözött férﬁak ellen gumibotot és
könnygázt vetettek be a rohamrendőrök. A különvonattal érkezett magyar drukkerek közül többen egy kilométernyire a pályaudvartól a vészfék
meghúzása után leszálltak, a többiek
fáklyákat és füstbombákat gyújtottak.
A hazaiak sem voltak ártatlanok: az
MTI tudósítása szerint a vonattal érkezőket a magyarokat gyalázó, „bozgori”
(hazátlan) skandálással fogadták az állomáson, amire azok „cigányok” kiabá-

Sokasodnak az
elvarratlan szálak
a romagyilkosságok
ügyében
Országszerte több ezer lakás
tulajdonosa kerülhet az utcára,
mert az utolsó fillérig kifizetett
ingatlan árát az építőcég nem
adta tovább a finanszírozó
banknak. Hétvége e8–9

Közokirat-hamisítás gyanúja
miatt indított vizsgálatot az
ügyészség, azt kutatva, hogy
mikor, miben, miért és kinek
az utasítására hazudott a KBH
a nyomozó hatóságoknak. e5

lással és sörösüvegek dobálásával válaszoltak. A csendőrség itt is könnygázt
vetett be. Több, alkoholtól kábult magyar drukkert kórházba szállítottak.
Egy vendégszurkolót megvertek, miután leszakadt a csoportjától, de ő nem
szorult ápolásra. A stadionban a románok végigfütyülték a magyar himnuszt,
míg a magyar drukkerek hátat fordítottak a román himnusz alatt. A lelátón is voltak összetűzések, de a rendfenntartók itt már nagyon határozottak voltak. e19

SZÉTTERÍTENÉK
A VESZTESÉGET
A bankok megdöbbentek Orbán Viktornak
a devizahitelekkel kapcsolatos nyilatkozatán,
de továbbra is bíznak a
tárgyalások folytatásában. A kormányfő háza
előtt éhségsztrájkolók
tegnap tüntetőkörútra
indultak Budapesten,
hogy tiltakozzanak az
„uzsorás” pénzintézetek
ellen. Az ügy e4 és 13
FOTÓ: MÓRICZ SIMON

POLITIKUSRA
SIKERÜLTEK
AZ IDEI ARCPLAKÁTOK
Kultúra e14

ÖTÖDIK
HASÁB

Ennyi
Nekünk másfél percig tartott
az év mérkőzése. Nincs ebben
semmi gúny. Arról nem mi,
csöndesebb szurkolók tehetünk,
ha a magyar futballban a puszta
tények néha kibabrálnak velünk.
Az előzetes fogadkozások ellenére is tudtuk, hiszen tudnunk
kellett, hogy rajtunk kívül mindenki a románokat látja esélyesebbnek. (A fogadóirodák is.)
Mielőtt még kiderülhetett volna,
hogy ténylegesen milyenek az
esélyeink, már oda is ajándékoztuk a győzelmet.
Így most megint beszélhetünk
arról, ami a stadionon kívül történt. Itthon a zárt kapus mérkőzés megakadályozta, hogy hasonló incidensekről, román szurkolók túlkapásairól számolhassunk be. A mieink most bepótolták, amiről román kollégáik akkor lemaradtak. Még szerencse,
hogy a gyors reagálású Külügyminisztérium tegnap órákkal a
bukaresti utcai összetűzések után
közleményben kérte a szurkolóktól: „sportszerűen buzdítsák a
magyar válogatottat és tartsák be
Románia törvényeit”. Persze odaát sincs hiány faragatlanságból,
mint ahogy azt az „1918”-as zászlócskákkal jelezték azok, akiknek
egy meccs egyben történelmi
csata is. (Ekkor mondták ki Erdély csatlakozását Romániához.)
Pokróc viselkedésért egyikünknek sem kellene a szomszédba
menni.
Amikor majd a románok is
elbuknak a pótselejtezőn (képességeik szerint ők se passzolnak
a világbajnoki elithez), akkor
fogjuk csak igazán érezni, menynyire túlhabosítottuk ezt a vérszegény színjátékot. Bármennyire
is fáj, sem szurkolni, sem játszani
nem tudunk úgy, ahogy az Európában szokás. Ez teszi nálunk
nevetségessé a világ egyik legkomolyabb sportját. (A szerk.)

Vélemény
Menyegző
Tóth Ákos azt írja, Orbán
Ráhel mai esküvőjén mindannyiunk pénze benne van
a nászajándékokban. e11
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