
Bölcsõ a könyvtárakban

Könyvbemutatók, könyvtári foglalkozások
és kiállítások tarkítják a csíkszeredai Kájoni
János Megyei Könyvtár április 28-ig tartó
rendezvényeit. A könyvtár hetén a sepsi-
szentgyörgyi Bod Péter megyei könyvtár
Könyvkelengyével készült a legkisebbeknek.

új magyar szó
2010. április 22., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1347 ▼
1 amerikai dollár 3,0777 ▲
100 magyar forint 1,5678 ▲

Leépítések: Be(ch)telt a pohár?

Annak ellenére, hogy még nem zárultak le
a tárgyalások az autópálya-építõ Bechtel és
állami megrendelõje között, a cég már hi-
vatalosan is írásba foglalta több száz dol-
gozóját érintõ elbocsátási szándékát –
anélkül azonban, hogy a pontos határidõt
megnevezte volna. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Nyitott a romániai légtér

A hazai repülõterek alkalmasak repülõjára-
tok indítására és fogadására, a légtér teljes
mértékben nyitott, a légitársaságok csupán
a nemzetközi korlátozások miatt voltak
kénytelenek tegnap járatokat törölni. Emil
Boc miniszterelnök bejelentette, hogy nem
vezetnek be helyi korlátozásokat.

Görög a jövõ?
Az államfõ alig egy héttel a valutaalapi
küldöttek megérkezése elõtt magához
citálta a kormányt. Hogy mire figyel-
meztethette a kormányfõt és minisztere-

it, arra csak következtethe-
tünk elõzõ kijelentéseibõl,
miszerint ideje lenne ko-
molyan venni az állami

szektorban a leépítéseket,
a költségvetési hiányt pe-
dig nem lehet továbbra
is a beruházások rová-
sára növelni. Bogdán Tibor

Közleményben határolódott
el a román külügyminisztéri-

um a dalai láma szeptemberre
tervezett erdélyi látogatásától.
Eszerint a román hatóságok
nem hívták meg a tibeti vallási
vezetõt romániai látogatásra,
Bukarest egyetlen Kína létezését
ismeri. „Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy a dalai láma nem jö-
het Romániába” – mondta kér-
désünkre Niculescu Tóni kül-
ügyi államtitkár. A dalai láma
Tõkés László európai parlamen-
ti képviselõ meghívására tesz lá-
togatást Erdélyben szeptember-
ben. Tõkés sajtóirodája tegnap
leszögezte: a vallási vezetõ láto-
gatása nem kérdõjelezi meg az
„egy Kína” Románia által val-
lott elvét. 
2. és 4. oldal 

Külügy: nem 
kell a dalai láma

Az elõzetes egyeztetések el-
lenére mégis sztrájkolnak

ma országszerte a pedagógu-
sok. A tanügyi szakszervezetek
nem fogadták el az oktatási mi-
nisztérium javaslatait, ezért a
leépítések és a tervezett bér-
csökkentés miatt országos tilta-
kozást tartanak. A pedagógu-
sok elszántsága a maturandu-
sok számára jelenti a legna-
gyobb fennakadást, a sztrájk
miatt több száz érettségi köz-
pontban napolják el a digitális
ismereteket mérõ vizsgát. Ott,
ahol sikerül helyettes tanárok-
kal pótolni a sztrájkolókat, az
eredeti menetrend szerint folyik
az érettségi. Beszterce, Bihar,
Maros és Szatmár megyében
nem lesz tiltakozás. 7. oldal 

Eltökélt tanárok:
ma sztrájkolnak

ÚMSZ

„Minden hely megtelt” – ez-
zel fogadták tegnap a gyereke-

iket beíratni kívánó szülõket több
óvodában is. Már most nehéz
óvodai helyhez jutni a következõ
tanévre, a jövõben még nehezebb
lesz, mert a parlamenti vita alatt

lévõ új tanügyi törvény szerint
egy átlagos csoport 15 fõvel mû-
ködhet: tíz gyereknél kevesebb és
húsz gyereknél nagyobb létszám
esetén nem indulhat csoport. Az
idén arra is volt példa, hogy akár
a harmincas létszámot is megha-
ladta a keret. A szülõk egy része
elismeri, hogy a túlduzzasztott

csoport nem vezet jóra. „Fontos a
létszámcsökkentés, harminc gye-
rekkel képtelenség dolgozni,
ezekben a csoportokban felügye-
let van csak, az óvodai foglalko-
zás elképzelhetetlen” – véli a ma-
rosvásárhelyi Horvát Teréz, aki-
nek kislánya középcsoportos lesz
jövõre. Folytatása a 7. oldalon 

Verseny indult az óvodákért

Az óvodákban jelenleg a harmincfõs csoportok sem ritkák, ami szakértõk szerint nem egészséges

Fleischer Hilda

Alkotmánymódosító törvény-
tervezetet fogadott el tegnap a

kormány, amelybe belefoglalta a
tavaly novemberben megtartott
referendum eredményét is, misze-
rint a lakosság zöme, a képviselõk

számának 300 fõre való csökken-
tését, illetve az egykamarás parla-
ment felállítását támogatná. A
tervezetet azonnal átküldték
Traian Bãsescu államelnöknek,
hogy az alkotmány 150. cikkelye
1-es bekezdésének megfelelõen
kezdeményezze a parlamentben

az alkotmány módosítását. A ter-
vezet elkészülése és váratlan „pi-
acra dobása” annál is meglepõbb,
hogy a két koalíciós párt között
tudvalevõleg nincs egyetértés az
egy- vagy kétkamarás parlament
kérdésében. Míg a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) teljes mell-
szélességgel felvállalja Bãsescu ál-
lamfõ véleményét, addig az
RMDSZ az átalakított kétkama-
rás rendszert támogatná. „A kor-
mánynak alkotmányos feladata
kezdeményezni az államelnöknél
a referendum eredményének to-
vábbítását a parlamentbe, és bár a
jelenlegi  parlamenti rendszer
mélyreható átalakításával az
RMDSZ is egyetért, a megoldást

továbbra is egy valós kétkamarás
rendszerben látja” – mondta el a
kormányülésen Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes, az RMDSZ
szövetségi elnöke. A kisebbségi
jogokkal kapcsolatosan – a szö-
vetség javaslatára – a tervezetbe
bekerült egy fontos módosítás is.
Ennek megfelelõen az alkotmány
hatos számú cikkelye kiegészül
egy harmadik bekezdéssel, amely
szeint a hatóságok konzultálnak a
kisebbségekhez tartozó állampol-
gárok szervezeteivel mindazon
döntésekben, amelyek az etnikai,
kulturális és vallási identitás meg-
õrzésére, fejlesztésére és kifejezé-
sére vonatkoznak. 
Folytatása a 3. oldalon 

Fotó: Tofán Levente 

Egykamarás kétségek
Alkotmánymódosító törvénytervezetet fogadott el tegnap a Boc-kormány

Az egykamarás parlament bevezetésérõl
rendelkezõ alkotmánymódosító törvény-
tervezetet fogadott el tegnap a kormány,
annak ellenére, hogy az RMDSZ a
„valós” kétkamarás rendszer híve. Az el-
lenzék szerint a miniszterelnök semmibe
veszi a parlament intézményét.
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Röviden

Országos önkormányzati 
konferencia Marosvásárhelyen

Szombaton délelõtt a marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermében szervezi
meg az RMDSZ polgármestereinek orszá-
gos találkozóját. Az eseményen részt vesz-
nek az RMDSZ vezetõi, megyei, területi
szervezeteinek elnökei, megyei tanácselnö-
kei és alelnökei, polgármesterei, az Orszá-
gos Önkormányzati Tanács (OÖT) tagjai
valamint kormányzati tisztségviselõi. A
rendezvény célja az RMDSZ polgármeste-
reinek tájékoztatása a kormányprogramba
foglalt decentralizációs folyamatokról, to-
vábbá az, hogy az önkormányzati tisztség-
viselõk fogalmazzák meg véleményeiket
ebben a rendkívül fontos témakörben. 

Uniós országok nagyköveteivel 
találkozott Markó Béla

Az Európai Unió tagállamainak romániai
nagyköveteit, illetve az Egyesült Államok
és Kanada nagykövetét fogadta kedd dél-
után Markó Béla szövetségi elnök. A nagy-
számban megjelent diplomaták elõtt a mi-
niszterelnök-helyettes a politikai helyzetrõl
beszélt, értékelte a kormány munkáját és
prioritásait, illetve tájékoztatott az ezekkel
kapcsolatos RMDSZ-álláspontról. A talál-
kozón az RMDSZ képviseletében jelen volt
még Borbély László ügyvezetõ alelnök,
Korodi Attila, a képviselõház külügyi bi-
zottságának elnöke, Niculescu Tóni kül-
ügyi államtitkár, illetve Nagy Zoltán állam-
titkár és Tudor Veronka államtanácsos. 

A pápa fellép a szexuális 
visszaélésekkel szemben

XVI. Benedek pápa tegnapi vatikáni audi-
enciáján megerõsítette, hogy a katolikus
egyház fellép a szexuális visszaélésekkel
szemben. A pápa utalt a hétvégi máltai út-
jára, ahol szexuális visszaélések nyolc áldo-
zatával találkozott. “Mélyen megindított
szenvedésük, megrendülve imádkoztam ve-
lük és biztosítottam õket az egyház fellépé-
sérõl” – mondta XVI. Benedek, aki nem
tért ki arra, hogy milyen intézkedéseket ter-
vez a katolikus egyház az utóbbi hónapok-
ban számos országban kiderült megrontási
és erõszakoskodási esetek nyomán. A szer-
dai audiencián az egyházfõ elsõ ízben ejtet-
te ki a száján a nyilvánosság elõtt a vissza-
élés szót azóta, hogy a megrontási esetek
2005 óta tartó pontifikátusának legsúlyo-
sabb válságává terebélyesedtek.

Észak-Korea követeli, hogy 
ismerjék el nukleáris hatalomnak

Észak-Korea azt követelte egy tegnapi hiva-
talos közleményben, hogy a nemzetközi
közösség ismerje el nukleáris hatalomnak
és közölte, hogy a „szükségleteinek megfe-
lelõ” mennyiségû atomfegyvert fog gyárta-
ni. A phenjani külügyminisztérium memo-
randuma szerint Észak-Korea „egyenlõ el-
bánást” követel magának a többi atomhata-
lommal. Elemzõk, az észak-koreai sajtóban
megjelentek alapján, azt gyanítják, hogy az
ázsiai ország harmadik atomrobbantására
készül. A YTN dél-koreai kábeltelevízió
egyik eheti mûsorában azt jelentette, hogy
a kommunista rezsim február óta készül a
kísérleti atomrobbantásra, amely májusban
vagy júniusban történhet meg.

Harminc évvel is tovább maradhat
Ukrajnában az orosz flotta

Dmitrij Medvegyev orosz és Viktor
Janukovics ukrán elnök megállapodott ab-
ban, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta
huszonöt évvel tovább használhatja az uk-
rajnai Szevasztopol kikötõjét és ez az idõ-
tartam további öt évvel meghosszabbodik,
ha egyik fél sem mondja fel a megállapo-
dást. A két államfõ tegnap az ukrajnai
Harkivban folytatott tárgyalást. A jelenleg
érvényes egyezmény szerint az orosz hadi-
hajók 2017-ig maradhatnának a bázison, s
ezt a határidõt tolták ki az egyezménnyel.

Cs. P. T.

A román hatóságok nem hív-
ták meg a dalai lámát romá-

niai látogatásra, Bukarest egyet-
len Kína létezését ismeri el – ez
áll abban a közleményben,
amellyel a külügy válaszolt a
buddhista vallási vezetõ õszi ro-
mániai látogatásával kapcsola-
tos hazai sajtóérdeklõdésre.
Mint ismert, a dalai láma Tõkés
László európai parlamenti kép-
viselõ meghívására látogatást
tesz Erdélyben szeptember 23-
án és 24-én, felkeresi Csoma-
kõröst, Kõrösi Csoma Sándor
szülõfaluját, ahol megkoszorúz-
za az elsõ európai bódhiszattva
(buddhista szent) szobrát, majd
Sepsiszentgyörgyön tart nyilvá-
nos elõadást.

A külügyminisztérium közle-
ményében leszögezi: Románia az
egy Kína elvét vallja, vagyis elis-
meri annak az országnak a szuve-
renitását és területi épségét, akár-
csak azt, hogy Tibet a Kínai Nép-
köztársasághoz tartozik. „A ro-
mán tisztségviselõk bármilyen
érintkezése a Tibeti autonóm tar-
tomány képviselõivel diplomáciai
csatornákon történhet, mégpedig
a Románia és a Kínai Népköztár-
saság közötti kapcsolatok kereté-
ben” – áll a dokumentumban. 
„Bukarest álláspontja évek óta
ugyanaz: egyetlen Kína létezését
ismeri el. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a dalai láma, magánem-
berként, nem jöhet Romániába” –
mondta kérdésünkre Niculescu
Tóni külügyi államtitkár, aki nem
kívánta kommentálni a közle-

mény tartalmát. „Nem az én asz-
talom” – jelentette ki. Emlékezte-
tett azonban, hogy nem egy euró-
pai állam „megsínylette” már a
dalai láma látogatásait. „Német-
ország számára például óriási gaz-
dasági veszteséggel járt az, hogy
Angela Merkel fogadta a tibeti
vallási vezetõt” – magyarázta.

Tõkés László sajtóirodája teg-
nap közleményben szögezte le: a
dalai láma látogatása nem kérdõ-
jelezi meg az „egy Kína” Romá-
nia által vallott elvét. „Õszentsé-
ge elsõ romániai látogatása nem
politikai, hanem ökumenikus,
vallási természetû. Sajátlagos
módon pedig Kõrösi Csoma
Sándor szülõhazájának szól, akit
saját „szentjeként” (bódhiszatt-
va) tisztel a buddhizmus” – kö-
zölte a sajtóiroda. 

Tõkés László a dalai láma 2008-as brüsszeli látogatásakor találkozott a vallási vezetõvel

MTI

Az MSZP szerint a Fidesz
már most megszegte a lénye-

gében egyetlen konkrét választási
ígéretét, mert erre az évre már
nem tervez adócsökkentést.
Mesterházy Attila, az MSZP lis-
tavezetõje, a „7 nap a demokráci-
áért” sorozat részeként – Lendvai
Ildikó pártelnökkel közösen –
tartott tegnapi sajtótájékoztató-
ján több idézetet is felolvasott Or-
bán Viktor korábbi nyilatkozatai-
ból, amelyekben a Fidesz elnöke
azonnali és radikális adócsök-
kentést ígért.

A szocialista politikus ezután a
Kövér László fideszes választmá-
nyi elnök keddi komlói fórumán
elhangzottakra hivatkozva – mi-
szerint „ez ebben az évben már
nem fog menni” – azt mondta: a
Fidesz semmit nem akar beválta-
ni az ígéreteibõl.

Azt kérte a választóktól, hogy
a vasárnap – a magyarországi vá-
lasztások második fordulójában
– döntésüknél vegyék figyelembe,
ezt a fajta politikusi hitelességet
is. Lendvai Ildikó a sajtótájékoz-
tatón arról beszélt, hogy kéthar-

mados többséggel mit jelenthet
az igazságszolgáltatás “rövid
pórázra vonása”, az ügyészség
kormány alá rendelése.

Emlékeztetett arra, a Fidesz
1998-ban az elsõ intézkedései
között benyújtotta az alkotmány
és az ügyészségi törvény módo-
sítását azzal a céllal, hogy az
ügyészséget a kormány alá ren-
delje. Mint mondta, akkor ez a
Fidesz nem tudta elérni, mert
nem volt meg a kétharmados
többsége. A pártelnök a sajtótá-
jékoztatón az akkori törvénymó-
dosítások szövegébõl idézett. A
törvénymódosítások tartalmaz-
zák: a kormány az igazságügyi
miniszter útján irányítja az
ügyészséget, a tárcavezetõ irá-
nyítási jogkörében eljárva irány-
mutatást adhat az ügyészi tevé-
kenység fõbb irányaira. Az igaz-
ságügyi miniszter egyedi utasítá-
sokat is adhat a legfõbb ügyész-
nek – sorolta. Kiemelte a módo-
sítások indoklását is, amelyek
szerint a cél az ítélkezési gyakor-
lat befolyásolása.

Mint ismert, a választások má-
sodik fordulóját április 25-én, va-
sárnap tartják Magyarországon. 

ÚMSZ

A hazai repülõterek alkalma-
sak repülõjáratok indítására és

fogadására, a légtér teljes mérték-
ben nyitott, a légitársaságok csu-
pán az érvényben lévõ nemzetkö-
zi korlátozások miatt voltak kény-
telenek tegnap járatokat töröl-
ni. Emil Boc miniszterelnök a
tegnapi kormányülésen bejelen-
tette, hogy a légtér szabadon
használható, ezen a napon várha-
tóan nem vezetnek be helyi korlá-
tozásokat, hiszen – mint mondta
– ezt semmi nem indokolja.

A környezetvédelmi minisztéri-
um szerint az izlandi tûzhányó-
ból kitörõ hamu újabb felhõje
tegnap Románia fölé érkezett,
majd – az elõrejelzések szerint –
estére elhagyta az ország légterét.
A minisztérium szerint azonban
a felhõ olyan magasságban úszik,
hogy nem okozhat semmilyen
rendellenességet. Románia leg-
nagyobb légi kikötõjében, a bu-
karesti Otopeni repülõtéren teg-
nap majdnem teljes mértékben,
fennakadások nélkül, a menet-
rend szerint indultak és érkeztek
a járatok. A Tarom légitársaság
azonban kénytelen volt törölni
kilenc járatot a nemzetközi korlá-
tozások miatt.

Tegnapra a legtöbb európai or-
szágban feloldották a légtérzárat
és kezdett helyreállni a légi forga-
lom. A budapesti Ferihegyrõl is a
legtöbb légi járat elindult. Né-
hány reggeli járat törlése után
napközben elsõsorban a németor-
szági célállomásra repülõ járato-
kat törölték.

A geológusok elõrejelzései sze-
rint folyamatosan csökkenni
fog az izlandi Eyjafjöll vulkánból
a légkörbe jutó hamu mennyisé-
ge, azonban a korábban mért ada-
tokhoz képest 4-5-szörösére emel-
kedett a fluorkibocsátás. A maga-
sabb, kilogrammonként 850 milli-
grammos fluortartalom a hamut
is mérgezõbbé teszi. Ez elsõsor-
ban azokra a legelõ állatokra ve-
szélyes, amelyek megehetik a fû-
vel együtt a hamut, mielõtt azt az
esõ bemosná a talajba.

A Nemzetközi Légi Szállítási
Szövetség (IATA) szerint az iz-
landi vulkánkitörés a 2001. szep-
tember 11-i New York-i terrortá-
madásoknál is nagyobb hatással
van az ágazatra, amelynek eddigi
veszteségeit 1,7 milliárd dollárra
becsülik. Giovanni Bisignani, az
IATA elnöke felszólította a kor-
mányokat, hogy vizsgálják meg a
légitársaságok kártalanításának
lehetõségét. 

MSZP: a Fidesz már 

most megszegte az ígéretét

Nyitott a romániai légtér

Hírösszefoglaló

A hatalomból kiszorított és
Fehéroroszországba távozott

Kurmanbek Bakijev tegnap
Minszkben közölte, nem ismeri
el lemondását a kirgiz elnöki
tisztségrõl, továbbra is a közép-
ázsiai ország törvényes államfõ-
jének tekinti magát. Bakijev ha-
talmát április 7-én heves kor-
mányellenes tüntetések döntöt-
ték meg, amelyek 85 emberéle-
tet követeltek. Bakijev a múlt
héten Kazahsztánba távozott,
majd a kirgiz ideiglenes kor-
mány szerint aláírta lemondá-
sát. Roza Otunbajeva ideiglenes
kirgiz kormányfõ újságíróknak
bemutatta a levelet, amely sze-
rint Bakijev „a népe jövõje iránt
viselt felelõssége tudatában és
az állam egységének megõrzése
érdekében benyújtja lemondá-
sát”. Aljakszandr Lukasenka fe-
hérorosz elnök kedden bejelen-
tette, hogy Bakijev három csa-
ládtagjával együtt elõzõ este
„vendégként” Minszkbe érke-
zett. Bakijev tegnap külföldre
távozása óta elõször lépett a
nyilvánosság elé és dacos hang-
nemben közölte, hogy nem
mondott le. A politikus újság-
íróknak nyilatkozva „bitorlók
gyülekezetének” nevezte a kir-
giz ideiglenes kormányt, és azt
hangoztatta: nincs olyan erõ,
amely az elnökségrõl való le-
mondásra kényszerítené, „csak
a halál állítja meg”. Bakijev fel-
hívta a nemzetközi közösséget,
hogy ne ismerje el az ideiglenes
kormányt, amely már bejelen-
tette: fél éven belül elnök- és
parlamenti választásokat tarta-
nak, valamint új alkotmányt
dolgoznak ki. Az ideiglenes kir-
giz kormány bíróság elé állítaná
Bakijevet a tüntetõkkel szembe-
ni véres fellépésért és arra szá-
mít, hogy a fehérorosz hatósá-
gok a kiadatási eljárás kezdemé-
nyezéséig menedéket nyújtanak
a politikusnak. Fotó: Tõkés László sajtóirodája

Román külügy: nem
hívtuk a dalai lámát

Nem mondott le
a kirgiz elnök?



Folytatás az 1. oldalról

Az egykamarás parlament felállí-
tását támogató javaslattal kapcso-
latban Frunda György RMDSZ-
es szenátor szerint az érdekvédel-
mi szervezetnek a Szövetségi
Képviselõk Tanácsának (SZKT)
ülésén kellene döntenie. Az ötlet
Markó Béla szerint megvalósítha-
tó, de nem szükségszerû. „Termé-
szetesen megvalósítható az
SZKT összehívása, de nem látom
ennek szükségszerûségét, lévén
hogy nem változott sem korábbi
álláspontunk, sem pedig politikai
programunkon nem újítottunk” –
reagált Frunda felvetésére a szö-
vetségi elnök, hozzátéve: ameny-
nyiben a többség támogatja
Frunda ötletét, összehívja az
SZKT-t. 

Kár az energiáért?

„Csak azért alkotmányt módo-
sítani, hogy egykamarás parla-
mentet hozzunk létre, kár az
energiáért. Ha már belevágunk,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül
az államszervezési kérdéseket, az
igazságszolgáltatásban felmerülõ
problémákat, valamint a Legfel-
sõbb Bírói Tanács összetételének
átalakítását sem” – nyilatkozta
tegnap lapunknak Varga Attila,
akit egy nappal korábban a parla-
ment két házának együttes plená-
ris ülésén választottak be az
RMDSZ részérõl az alkotmány-
módosító bizottságba. Varga el-
mondta, a kormány törvényjavas-
latát a bizottság egyelõre nem lát-
ta, de információi szerint tartal-
milag a népszavazás eredményei-
re szorítkozik. „Ez a még csak
pár napos bizottság egyelõre nem
ült össze, és bár nem is azért jött
létre, hogy ezt a tervezetet megvi-
tassa, valószínûleg terítékre kerül
” – magyarázta a politikus, az al-
kotmányt felülvizsgáló testület

kapcsán. Varga elmondta: miután
a javaslat átmegy Traian Bãsescu
államfõ kezén – aki ennek tartal-
mát már valószínûleg ismeri és
egyet is ért vele –, a parlamenthez
kerül, azután pedig a szakbizott-
sághoz, amely eldönti, hogy ezt a
javaslatot tárgyalja-e vagy kezde-
ményez egy újabb tervezetet, ami
azután várhatóan újabb vitákhoz
vezet majd.

Kényszerpályán az RMDSZ?

„A bizottságon belüli álláspon-
tunkkal kapcsolatban még kell
egyeztetnünk az RMDSZ-ben,
hisz kicsit kényszerpályára he-
lyeztek minket. A személyes véle-
ményem viszont az, hogy ameny-
nyire csak lehet, minél szélesebb

körû alkotmányreformra van
szükség” – tette hozzá Varga, aki
szerint a szövetség számára a ter-
vezet legkedvezõtlenebb pontja az
egykamarás parlament felállítása,
amelynek következtében csökken-
het a magyar képviselõk aránya.
„Nem tudom, hogy fog megol-
dódni a kisebbségek képviselete,
de tudomásom szerint a kisebbsé-
gi csoport sem ért ezzel a lépéssel
egyet” – összegzett Varga Attila. 

Csúfot ûztek 
a parlamentbõl?

A kormányülést követõen az
ellenzék hevesen bírálta Emil
Boc miniszterelnök és a Demok-
rata-Liberális Párt elhamarko-
dottnak minõsített javaslatát,

amellyel Victor Ponta szociálde-
mokrata elnök szerint nem csi-
náltak egyebet, mint hogy csúfot
ûzzenek saját kollégáikból. „Az-
zal, hogy saját tervezetet javasol-
nak, egyszerûen semmibe veszik
azoknak a kollégáiknak a mun-
káját, akiket két napja beválasz-
tottak abba az alkotmánymódo-
sító szakbizottságba, melynek ép-
pen az alaptörvény problémás
cikkelyeinek az újraírása lett vol-
na az eredeti rendeltetése” – fo-
galmazott Victor Ponta. Szerinte
Boc kaotikus döntéshozatalai az-
zal magyarázhatóak, hogy egy-
szerûen nem tud hatékonyan ele-
get tenni miniszterelnöki és párt-
vezetõi funkcióinak is, amire a
megoldás az lenne, ha valame-
lyikrõl lemondana.  
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Feltehetõen nem csak az
utóbbi idõben kissé el-
hanyagolt játékos ál-
lamfõi minõségét kí-
vánta a Boc-kormány
figyelmébe idézni a
kabinetet a cotroceni-i
elnöki palotába ren-

delõ Traian Bãsescu,
hanem minden bizonnyal a Nemzetközi
Valutaalap közelgõ újabb romániai látoga-
tására is gondolt. Amikor is a készenléti hi-
tel ötödik részlete, kereken 850 millió euró
sorsáról dönt a pénzintézmény. Nem kis
pénz ez egy Románia-szerû ország számára,
és még kevésbé az akkor, ha az állam-
pénztárat már kongóvá söpörték az egymást
követõ kormányok. 
A Nemzetközi Valutaalap a válság óta a
vártnál hóval engedékenyebbnek bizonyult
Románia iránt. Nyilván senkinek sem volt
érdeke az, hogy egy uniós ország csõdöt je-
lentsen. A nemzetközi bankárok pedig ab-
ban is bíztak – vagy korábbi tapasztalataik
alapján inkább csak reménykedtek –, hogy
Bukarest a súlyos helyzetben végül is rá-
szánja magát a népszerûtlen, de elengedhe-
tetlen intézkedésekre. 
Nem így történt, amit önmagában az a
tény is jól bizonyít, hogy az államfõ alig egy
héttel a valutaalapi küldöttek megérkezése
elõtt magához citálta a kormányt. Hogy
mire figyelmeztethette a kormányfõt és mi-
nisztereit, arra csak következtethetünk elõzõ
kijelentéseibõl, miszerint ideje lenne komo-
lyan venni az állami szektorban a leépítése-
ket, a költségvetési hiányt pedig nem lehet
továbbra is a beruházások rovására növelni. 
Nem lenne meglepõ azonban, ha a hirtelen-
jött államfõi szigor inkább csak a vizsgáló-
dókat megtévesztõ kirakatintézkedésnek bi-
zonyulna, Traian Bãsescu eddig ugyanis
szemet hunyt afölött, hogy az ország a bérek
és nyugdíjak kifizetése kedvéért nyakig el-
adósodik, az egymást követõ Boc-kor-
mányok pedig igencsak tartanak az utca
nyomásától, vagyis a népszerûségvesztéstõl. 
A román illetékesek egyébként is az idei évre
a bruttó hazai termék 5,9 százalékának
megfelelõ összegben kijelölt költségvetési hi-
ányt rövidebb idõszakra, egy-két évre nyolc
százalék körülire növelnék. Kérdés, mennyi-
re csillan meg a valutaalapiak szeme az ígé-
retre, miszerint a különbözetet kizárólag be-
ruházásokra fordítják. 
Romániával is foglalkozó képviselõjük,
Tonny Lybek mindenesetre nem sok jót ígér
ilyen tekintetben, hiszen nem titkolja, hogy
a pénzintézmény már az elõzõleg kialkudott
5,9 százalékos deficitet is igen magasnak
tartja. Kiszivárgott hírek szerint pedig a va-
lutaalapi küldöttek ez alkalommal a szoká-
sos negyedévi országteljesítmény kiértékelése
mellett a hitelszerzõdés IV. cikkelye kapcsán
is tárgyalni kívánnak, amely pedig szélesebb
távlatokban, közepes idõszakaszra határoz-
za meg a román gazdaság fejlõdési irányát. 
Ráadásul az ötödik részletrõl csak valami-
kor június második felében döntenek a valu-
taalap illetékesei, a szakszervezeti megmoz-
dulások pedig aligha váratnak magukra, a
nyitányt az oktatásiak „húzzák el” az illeté-
keseknek. A zenei hasonlatnál maradva pe-
dig: ne feledjük, hogy a szimfónia – a jelen-
legi körülmények között: baljós módon – gö-
rög eredetû szó.

Román lapszemle

Görög a jövõ?

Bogdán Tibor

Egy németországi ferences közösség ál-
tal fenntartott gyulafehérvári öregott-
honban kiéheztetik az idõseket. Az ellá-
tottak nyugdíjából, valamint a németor-
szági segélyekkel való „feketézésbõl”
meggazdagodott a rend. (Adevãrul) Mi-
vel a Cantacuzino Intézet továbbra sem
jogosult az oltások készítésére, az egész-
ségügyi tárca idén egymillió adagot im-
portál. (Adevãrul) Korrupcióval vádol-
ják Gheorghe Ciuhandu temesvári pol-
gármestert, aki 21 millió eurós szerzõ-
dést kötött ötven trolibusz megvásár-
lására. (Evenimentul Zilei)

Az RMDSZ ellenzi Traian Bãsescu államfõ (balra) kezdeményezését az egykamarás parlamentrõl  

Egykamarás kétségek 
Alkotmánymódosító törvénytervezetet fogadott el tegnap a Boc-kormány

ÚMSZ

Emil Boc kormányfõ és
Daniel Buda, a képviselõház

jogi bizottságának elnöke tegnap
arról tárgyalt, hogy miképpen le-
hetne visszaadni jogköreit az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynök-
ségnek (ANI), amelynek mûködé-
se azt követõen vált kétségessé,
hogy az Alkotmánybíróság törvé-
nyen kívül helyezte az intézmény
megalapításául szolgáló jogsza-
bály egyes cikkelyeit. A taláros
testület múlt hét végi döntése után
vita alakult ki azzal kapcsolatban,
hogy sürgõsségi kormányrende-
lettel vagy parlament által elfoga-
dott törvénnyel kellene rendezni a
helyzetet. A tegnapi találkozón
Daniel Buda azt javasolta a mi-
niszterelnöknek, hogy a kabinet
kormányrendelettel szabályozza
az ANI mûködését, annak ellené-
re, hogy amint Frunda György is
kifejtette, a törvény értelmében
negyvenöt nap áll rendelkezésre
az alkotmányossági kifogások
rendezésére. 

Az RMDSZ-es szenátor
amúgy tegnap közleményben rea-
gált az Evenimentul Zilei címû na-
pilap egyik cikkére, amiben az
szerepel, hogy a nemrég megnyir-

bált hatáskörû ANI õt is kivizs-
gálja, mivel a vagyonbevallási
nyilatkozatában állítólag olyan
összegeket tüntetett fel, amelyek
származásával kapcsolatosan
nem tud elszámolni. Frunda
ugyanakkor azt is nehezményezi,
hogy a cikk szerzõje azt sugallja,
személyes érdekek miatt kifogá-
solta az ANI szabályzatának bi-
zonyos cikkelyeit. Közölte, az
ANI létrehozásáról szóló tárgya-
lások elkezdése óta támogatta,
hogy ez az ügynökség a köztiszt-
viselõk és közméltóságok vagyon-
és érdeknyilatkozatát vizsgálja és
ha az ellenõrzött személy szándé-
kosan nem valós adatokat tesz
közé, amelynek jogi következmé-
nyei vannak, a bíróságok – egy
jogállamban egyedüliként – hiva-
tottak az igazságszolgáltatásra.

„A bíróságok kivételével senki –
sem az ANI, sem az ügyészség,
sem a parlament, de még a média
sem – nem hivatott igazságot osz-
tani! A feddhetetlenségi ügynö-
kök pedig, mielõtt büntetõ beje-
lentést tennének, kötelesek – a tör-
vények értelmében – tárgyalni az
ellenõrzött személlyel ennek va-
gyona, valamint összeférhetetlen-
ségének tisztázása ügyében” – fo-
galmazott Frunda. 

Fotó: Mediafax

Kormányrendelet az ANI-nak

M. Á. Zs.

Nem változtat a vasárnap
megrendezendõ idõszakos vá-

lasztás menetrendjén az a tény,
hogy az Alkotmánybíróság elfo-
gadta Remus Cernea fellebbezé-
sét, és döntést hozott arról, hogy
nem szabad korlátozni a független
jelöltek választhatósági jogát. Az
Állandó Választási Hatóság sze-
rint a taláros testület határozatát
csak jövõbeni választásokra lehet
alkalmazni, a folyamatban levõ
menetrendjét nem borítják fel.
Mint ismeretes, a hétvégi idõsza-
kos választáson Teo Trandafir és
Liliana Mincã küzd a fõvárosban
felszabadult képviselõi mandátu-
mért. Cernea függetlenként kérte
felvételét a választási listára, de
arra hivatkozva utasították el,
hogy az idõközi voksoláson csak
azok a pártok vehetnek részt, akik
a „rendes” választáson túllépték a
parlamenti küszöböt. 

A Cerneával kapcsolatos infor-
máció nyilvánosságra hozatala
után Liliana Mincã – egyértelmû
kampányfogásként – bejelentette:
nem ellenzi a független jelölt in-

dulását. „Nem zavar a verseny. A
kampány kezdete óta az a véle-
ményem, hogy egy többjelöltes
verseny híve vagyok” – fejtette ki
Mincã. „Jóindulatát” azonnal be
is bizonyíthatta volna, ugyanis
Cernea felszólította a két hölgyet,
hogy a kérdés rendezéséig lépje-
nek vissza.

Trandafir és Mincã amúgy iga-
zi háborút folytat egymás ellen, a
múlt heti kölcsönös plakátrongá-
lás után tegnap virradóra ismeret-
len tettesek vörös festékkel öntöt-
ték le a volt tévésztár kampány-
központját. „Ez a vandál támadás
beleillik abba a piszkos kampány-
ba, amelyet Liliana Mincã tíz
nappal ezelõtt indított. Elõbb szét-
vagdosták a plakátjainkat, aztán
hazug információkat terjesztettek
jelöltünkrõl, most pedig ez a mi-
nõsíthetetlen akció” – fogalma-
zott Cristian Preda, a demokrata-
liberális színeiben induló Teo
Trandafir szóvivõje. A konzerva-
tív párti Mincã tagadta, hogy kö-
ze lenne a festékszórós akcióhoz,
felszólítva a rendõrséget, hogy ha-
ladéktalanul indítsanak vizsgála-
tot az elkövetõk felderítésére. 

Remus Cernea fellebbezése

csak a jövõben fiadzik 



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2010. április 22., ccssüüttöörrttöökk4

Bogdán Tibor

A kormányilletékesek,
érthetõ módon, igyekez-

nek az Elsõ ház program-
nak csak a vonzó részeit
nyilvánosságra hozni, azt
viszont elhallgatják, hogy a
„megrendelõnek” számos
járulékos költséget is ki kell
fizetnie.

Lehet néhány 
ezer euróval több?

A bürokratikus ügyintézés,
a szükséges papírok beszer-
zése, hitelesítése nem kevés
többletköltséget jelent az El-
sõ ház programba beszállók
számára, akik viszont éppen
azért döntöttek a lakásszer-
zés -építés e módja mellett,
mert pénztárcájuk nem en-
ged meg ennél többet. Így az-
tán könnyen megtörténhet,
hogy jóval többet kell fizetni-
ük, mint amennyivel elõzõ-
leg számoltak. 

A hitel értékének öt száza-
lékát jelentõ elõleg az, amirõl
tudomásuk van. Szem elõl
tévesztik azonban azt, hogy

az ingatlanszerzés többféle
adó, illeték és jutalék kifizeté-
sével jár, aminek következté-
ben akár többezer euróval is
túlléphetik az általuk eredeti-
leg kiszámolt kereteket. 

Mindenekelõtt saját fele-
lõsségre tett nyilatkozatot
kell adniuk arról, hogy az
igénylés pillanatában nincs a
tulajdonukban más lakás, il-
letve nincsenek folyamatban
lévõ, kifizetetlen jelzálog-
kölcsöneik. A nyilatkozat hi-
telesítésének minimális ösz-
szege 20 lej – amely a pél-
dányszám arányában változ-
hat –, ezt pedig további 3,8
lejjel növeli a hozzáadott ér-
tékadó (TVA).

A megfelelõ lakás kiválasz-
tása és az eladóval történt
megegyezést követõen a vá-
sárlónak elõszerzõdést kell
kötnie az ingatlanra, illetve
nyomban ki kell fizetnie az
elõleget. 5000 eurós elõleg
esetében az elõszerzõdés
közjegyzõi hitelesítése, a Ro-
mániai Közjegyzõk Orszá-
gos Szövetségének hivatalos
díjszabása értelmében 150
lejbe kerül, ami nem foglalja

magába a TVA összegét. Az
elõszerzõdés aláírásakor a
vásárló rendszerint a hitelezõ
bank által megállapított mi-
nimális összeget fizeti ki. Ez
3000 euró a 60 ezer eurós ré-
gi házra, 3500 euró a 70 ezer
eurós épülõ házra felvett köl-
csönért és ennél jóval maga-
sabb lehet társasház építése
esetén. Amennyiben a meg-
vásárolandó ingatlan értéke
túllépi az említett hitelkerete-
ket, a különbözetet úgyszin-
tén a vevõnek kell fedeznie.
Ilyen esetekben sok függ attól
is, hogy milyen „magán-
megállapodásra” jut a vásár-
ló az eladóval.

Adók, illetékek, 
jutalékok

A bankok azonban általá-
ban – Romániában pedig
különösképpen – óvatosak.
Ezért a kölcsönfolyósítás

elõtt ingatlanszakértõvel
felmérettetik a lakás tényle-
ges értékét. A lakásfelérté-
kelõ munkájának díjszabá-
sa mintegy 360 lej. Az,
hogy ki fizeti ezt az össze-
get, bankok szerint változik.
Vannak pénzintézetek,
amelyek magukra vállalják
ezt a költséget, mások vi-
szont, mint például a Mil-
lennium Bank vagy a
Volksbank, a vásárlóval fi-
zettetik ki az értékbecslést.
Az értékbecslõ szava igen
sokat nyom a megkötendõ
szerzõdés értékét illetõen. 

Mindezzel azonban az
igénylõ még mindig nem ju-
tott a kölcsön birtokába. Eh-
hez elõbb ki kell fizetnie az
állami garanciát nyújtó in-
tézménynek, a Kis- és Kö-
zépvállalatok Hitelgarancia-
nyújtó Országos Alapjának a
megfelelõ jutalékot, amely-
nek összege az elsõ kifizetés-

nél a hitel eredeti, a további-
akban pedig az év végekre
visszamaradt összeg értéké-
nek 0,49 százaléka. Így pél-
dául, a korábban felsorolt
három hitelkeretnek megfe-
lelõen a kezdeti jutalék 280,
továbbá 326, illetve 350
euró. Egyes bankok némi
könnyítést nyújtanak ilyen
tekintetben ügyfeleiknek: a
Banca Românã és az
UniCredit Þiriac Bank pél-
dául megelõlegezi a jutalé-
kot, amelyet a késõbbiek so-
rán szerez vissza a kölcsön-
felvevõtõl, az összeget hoz-
záadva a havi kamathoz.

Hátramaradt még az adás-
vételi szerzõdés hitelesítése,
amely ugyancsak megterheli
a hitelfelvevõ zsebét. 60 ezer
eurós kölcsönnél a közjegy-
zõ 680, 70 ezer illetve 75
ezer eurós hitelnél pedig 770
és 808 eurós honoráriumra
jogosult. 

Fogcsikorgatva

Számos bank úgynevezett
járulékos hitelletétet is meg-
követel a vásárlótól, ez a leg-
több esetben az elsõ három-
havi részlet összegének felel
meg. A már ismertetett há-
rom hitelküszöb esetében te-
hát az igénylõnek további
870, illetve 1020, továbbá
1100 eurót kell kifizetnie.

Ha pedig már mindezeket
a „járulékos költségeket” tör-
lesztette, akkor a hitelfelvevõ-
nek már csak a lakásbiztosí-
tás kerül újabb pénzébe. A
Conso.ro honlap adatainak
megfelelõen ennek az össze-
ge rendszerint 100 és 120
euró között mozog – ameny-
nyiben az érintett pénzinté-
zet nem követel meg életbiz-
tosítást is. A legtöbb bank ez-
zel már nem terheli ugyan
ügyfelét, esetükben az élet-
biztosítás szabadon választ-
ható, vannak azonban olyan
pénzintézetek, mint a
Piraeus Bank és a
GarantiBank, amely kötele-
zõvé teszi ennek a biztosítási
formának a kifizetését is. 

Az ily módon kifizetett „já-
rulékos költségek” összege
végül is 5-6 ezer euróra rúg-
hat, ami egy átlagháztartás
számára már komoly többlet-
kiadást jelent.  Aki viszont la-
kást szeretne magának, nem
tehet mást, mint fogcsikor-
gatva elõteremteni valahon-
nan ezt az összeget is. 

Az elsõ ház ára – a valóságban
Kecsegtetõnek tûnik a kormány által
beindított és immár tovább „finomí-
tott”, javított Elsõ ház program. 
A hivatalosan vázolt elképzelés túlsá-
gosan is szép ahhoz, hogy ne lenne
valamilyen hátulütõje.

Dalai láma: a nem szívesen látott vendég

Gyulay Zoltán

A „tibeti kérdés” gyakor-
latilag azóta van napiren-

den, hogy a Kínai Népköz-
társaság 1949-ben történt ki-
kiáltását követõen a himalá-
jai állam elveszítette az év-
századokon át élvezett nagy-
fokú autonómiáját és 1951-
ben teljesen Peking irányítása
alá került. A lakosság 1956-
ban fellázadt, de a megmoz-
dulást véres megtorlás követ-
te, majd az országból 1959-
ben a dalai lámával együtt
50-60 ezer tibeti menekült el,
és kért menedékjogot Nepál-
ban, Bhutánban és különö-
sen Indiában.

A függetlenség jelképe

A hit szerint az 1935-ben
született Tendzin Gyaco , az
együttérzés 14. reinkarnáci-
ója, akit tibeti nyelven
Csenreszignek neveznek. (A
bodhiszattvák olyan megvilá-

gosodott lények, akik saját –
keresztény hasonlattal élve, a
mennyországba jutásukat –
elhalasztva, az újjászületést
választották, hogy ezzel az
emberiséget szolgálják.) Az
1989-ben Nobel-békedíjjal ki-
tüntetett 14. dalai láma azon-
ban nem egyszerûen „csak”
vallási vezetõ (bár Peking
igyekszik ezt hangsúlyozni),
sokkal inkább Tibet uralko-
dója, államfõje – magyarán:
a független Tibet élõ jelképe.

Nem véletlen, hogy a pe-
kingi nyári olimpiát megelõ-
zõen szolidaritási hullám sö-
pört végig a világon, követel-
ve a tartomány függetlensé-
gét. Ezt a követelést 2008
márciusában tibeti zavargá-
sok elõzték meg, amelyre a
kínai rendõrök erõszakkal
válaszoltak és több tüntetõt
meg is öltek. Az azóta lefoly-
tatott perekben több halálos
ítélet született. Ráadásul a
hatóságok véres beavatkozá-
sa azokban az idõkben tör-

tént, amikor a dalai láma ud-
vara és Peking, titkos csator-
nákon már felvette egymás-
sal a kapcsolatot a feszült vi-
szony enyhítésére.

Bukarest – 
Peking álláspontján

A dalai láma külföldi útjai-
nak fogadtatása ettõl kezdve
fordulatot vett. Kína egészen
addig valójában csak tessék-

lássék módon tiltakozott az
ellen, hogy a számûzetésben
élõ, de a világot rendszeresen
járó tibeti vezetõt mindenütt
állam- és kormányfõk fogad-
ják. Nemrégiben Washing-
tonban találkozott Barack
Obama, amerikai elnökkel
(igaz, a Fehér Házban az új-
ságírók elõl a hátsó ajtón,
szemetes zsákok közt mene-
kítették ki) és a látogatás mi-
att a kínai külügyminisztéri-

um bekérette az amerikai
nagykövetet: Peking gyakor-
latilag egyenlõségjelet vont
az Egyesült Államok tajvani
fegyvereladásai és a dalai lá-
ma fogadása között. Ven
Csia-pao miniszterelnök sze-
rint mindkét tény megsérti és
veszélyezteti Kína szuvereni-
tását. Amikor a tibeti vezetõ
1991 áprilisában a diplomá-
ciai finomságok iránt kevés-
bé fogékony George W.
Bushnál járt, még kisebb
hangon szólt a tiltakozás.

Mindenesetre az a tény,
hogy a román Külügymi-
nisztérium mostani közlemé-
nye szerint „a román hatósá-
gok nem hívták meg a dalai
lámát romániai látogatásra,
Bukarest egyetlen Kína léte-
zését ismeri el”, azt jelenti,
hogy a kormány a pekingi ál-
láspontot fogadja el. Tendzin
Gyaco, aki szeptember 23-án
és 24-én felkeresi Csoma-
kõröst, Kõrösi Csoma Sán-
dor szülõfaluját, majd Sepsi-
szentgyörgyön tart nyilvános
elõadást, Tõkés László euró-
pai parlamenti képviselõ
2008. évi meghívásának tesz
eleget. A romániai buddhis-
táknak Erdélyben hét, Buka-
restben pedig (továbbá
Chiºinãu-ban is) egy közös-
ségük mûködik. 

Kifürkészett levelezés

A dalai láma legutóbb tíz
esztendeje – ahogy õ nevezi –

„tanított” Magyarországon
és mostani útja után érkezik
ezúttal elõször Erdélybe. A
magyar diplomácia – igaz,
közvetlenül kormányváltás
elõtt áll – másképp tekint er-
re a sokadik látogatásra, mint
az elsõre Bukarest. A buda-
pesti külpolitika egyik meg-
határozó személyisége, a Fi-
deszes Németh Zsolt már ta-
valy áprilisban örömének
adott hangot, hogy „Õszent-
ségét”, a Tibetet Segítõ Tár-
saság vendégeként, ismét az
országban üdvözölhetik. 

Miközben a tibetiek vallási
vezetõje a világot járja (más-
fél hete a zürichi belvárosban
tartott egyórás nyíltszíni elõ-
adást), nem mulasztotta el,
hogy a Tibeti-fennsíkot sújtó,
egy héttel ezelõtti földrengés
áldozataiért imádkozzék; to-
vábbá bejelentette: szeretné a
katasztrófa túlélõit hazájá-
ban felkeresni és lelki vigaszt
nyújtani a számukra. Az elle-
ne indított támadások ugyan-
akkor a való világból a virtu-
álisba is átterjedtek. Kanadai
számítástechnikai szakértõk
a minap olyan kínai inter-
netes kémhálózatot lepleztek
le, amelynek segítségével a
hackerek közösségi és levele-
zõ portálok segítségével a da-
lai láma elektronikus postájá-
hoz és levelezéséhez is hoz-
záfértek. Jelentések szerint
az ellopott információk pe-
kingi kormányzati körökbe is
eljuthattak. 

Szégyen a hátsó ajtó – de hasznos, fõleg a diplomáciában. 
A dalai lámának a „cselédbejáron” kellett elhagynia a Fehér Házat 

A Tõkés László meghívásának eleget
tevõ dalai láma szeptemberi erdélyi
látogatásának híre, közlemény 
kibocsátására serkentette a Külügy-
minisztériumot. A tibeti vallási veze-
tõ személyisége egyre több ország
diplomáciáját állítja válaszút elé: a
kínai fennhatóság vagy Tibet függet-
lensége mellett álljon-e ki.

Illetékek Megvásárolt ingatlan ára (euróban)
60 000 70 000 75 000

Nyilatkozat, miszerint a vásárló nem rendelkezik 
más ingatlannal, nincs jelzálogkölcsöne (2 példányban) 5,74 5,74 5,74
Az 5000 eurós elõlegrõl szóló elõzetes 
adásvételi szerzõdés hitelesítése 43 43 43
Minimális elõleg (a hitel 5 százaléka) 3000 3500 3750
Jutalék a Garanciaalapnak 279,30 325,90 349,10
Lakásbiztosítás 100 113 121
Ingatlanértékelési illeték 86 86 86
Járulékos befizetés 
(az elsõ részlet háromszorosa) 870 1020 1100
Adásvételi szerzõdés hitelesítése 679,04 769,97 808,16
Összesen 5063,08 5863,61 6273,00

Az elsõ ház járulékos költségei



Már a Medgyestõl néhány kilométerre,
mégis a világ végén fekvõ Pócshalmán meg-
sejtettem, hogy a közösséget megtartó erõ-
nek semmi köze a lélekszámhoz, esetleg a
lélekjelenléthez és a demográfiához. Vizitá-
ció során az egyik pócshalmi idõs asszonyt
inkább csak udvariasságból megkérdeztük:
miben reménykednek? A válasz életre szóló
tanulság volt: ,,Abban bízunk, hogy mi há-
rom évszázada is háromszázan voltunk, ma
is ennyien vagyunk, és háromszáz év múlva
is ennyien leszünk…”
A Szlovéniához tartozó Muravidéken a sej-
tésem bizonyossággá vált, noha ott még fo-
gyóban is van a magyarság. A muravidéki
magyarok mintegy hatezren vannak. Mura-
vidéket éppen olyan reménytelenül kereshet-
nénk Magyarország történelmi térképein,

mint a benzinkútnál vásá-
rolt térképen a
Ljubjanába vezetõ utat.
Azt a területet hívják –
1920 után – Muravidék-
nek, amelyet a történelmi

Vas és Zala vármegyék
területébõl csatoltak
Jugoszlávia szlovén
régiójához. A trianoni

döntéskor ezen a tájon 92 ezer ember élt,
ebbõl 25 ezer volt a magyar. A magyarok
egy ötven kilométer hosszú, öt-tíz kilométe-
res sávon, harminc településen éltek. A
19–20. század fordulóján felértékelõdött a
vidék kereskedelmi szerepe: a Stájerország
és a magyar Alföld, a Stá-
jerország és Karintia közöt-
ti utak itt haladtak át. Tria-
non után Muravidék szó
szerint is a határra szorult,
a magyar közösség rendkí-
vül nehéz körülmények
közt élt. Nem csak gazda-
ságilag. Az értelmiség je-
lentõs része már Trianon elõtt elmenekült,
aki maradt, azt 1927–1928-ban kisöpörték
Jugoszláviából. 
Aki a hetvenes-nyolcvanas évek jugoszlávi-
ai kisebbségpolitikát, illetve az uniós tag
Szlovénia messzemenõen kisebbségpárti
politikáját ismeri, nehezen hiszi el, hogy
igaza lehetne a muravidéki Gönc László-
nak, aki szerint az elcsatolt területek közül
a két világháború között Jugoszláviában al-
kalmazták a legdrasztikusabban az asszimi-
lációt. Az agrárreform során, aki magyar-
nak vallotta magát, nem kapott földet, vi-

szont a szántókat-legelõket telepeseknek ad-
ták oda: Olaszországból, illetve közeli vagy
távolabbi szlovén falvakból érkezõ más
nemzetiségûeknek. A második világháború
után következett az iparosítás, amikor a
magyarságnak életmódot, értékrendet kel-

lett változtatnia, akkor a
domináns délszláv értéke-
ket tekintették sokan mérv-
adónak. Sokan még most
is úgy hiszik – így Gönc
László –, hogy a magyar
nyelvvel, a magyar értékek-
kel nem lehet érvényesülni.
Így történhetett meg, hogy

Kapcán, ahol Trianon elõtt 400 magyar élt,
1971-ben már 285-en jugoszláv nemzetisé-
gûnek vallották magukat, noha jugoszláv
nép nincs és nem is volt soha...
Ma már a szlovén állam az elõnyös meg-
különböztetés elvét alkalmazza. Így lehet a
hatezer muravidéki magyarnak színvonalas
hetilapja. No meg egész napos önálló rádi-
ója, televíziója is – ami az erdélyi magyar-
nak nincs. Talán amikor mi is néhány ez-
ren maradunk... 
A muravidéki magyarok ma határozottan
vallják: bár kimondottan kicsiny népcsopor-

tot alkotnak, mégis fontos magyar értékeket
tudnak megóvni, sõt, alkotni!
A múlt hét végén Lendván, Muravidék köz-
pontjában a lendvai magyar sajtósok meg-
szervezték a Külhoni Magyar Újságírók
Konvenciójának Fórumát a kárpát-meden-
cei média helyzetérõl és kilátásairól. Az öt
évvel ezelõtt alakult Konvenció tanácskozá-
sára ötven magyar újságíró jött el nyolc or-
szágból, mert mi önmagunkban nemzetkö-
ziek vagyunk… 
Az esemény fõvédnöke, Szili Katalin, a Kül-
honi magyar képviselõk Fórumának elnöke
szorgalmazta a magyar médiakataszter ösz-
szeállítását és kisebbségi magyar médiastra-
tégia kidolgozását, a jelenlevõk elfogadták a
javaslatot és munkacsoportok alakultak. A
tanácskozás résztvevõi fontosnak tartották,
hogy az illetékes magyar állami intézmé-
nyekkel és a külhoni magyarok politikai kép-
viselõivel karöltve minél elõbb készüljön el a
kisebbségi magyar média mûködését szava-
toló hosszú távú támogatási stratégia. 
A muravidékiek a Fórum megszervezésé-
vel azt példázták, hogy a média jövõje a
nemzeti kisebbség jövõjének a záloga.
Akár másfél milliót, akár hatezret számol a
közösség. 

Aztán a következõ dolgot találja ki valaki. Az ember odamegy
például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit; lihegve nekisza-
lad, lázasan, örömtõl feldúlt arccal - kapkodó hangon karon
ragadja. „Gyere, gyere, gyorsan...!” fuldokol és viszi magával.
Auer kapkod, nem érti. „Na mi az, mi az, mi történt, hová?”
kérdi izgatottan, és szedi a lábát. A másik nem felel, lihegve
cipeli, keresztülvonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik
emeletre. Auer agyán villámgyors iramban többféle lehetõség
mozgóképe száguld. A nagybácsija jött meg Amerikából. Az
igazgató hívatja, mert konferencia volt, és ott végre megálla-
podtak a tanárok, hogy ez az Auer egészen kivételes, érthetet-
len zseni, amilyent egy században egyet szül csak a korszel-
lem, és azért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt
és ezer korona ösztöndíjat. (...) A szabadkézi-tanár hívatja,
mert egy gazdag mecénás meglátta az õ „Stilizált levélalak”
címû szépiarajzát, és harmincezer koronáért meg akarja venni
a városligeti Feszty-körkép helyére, amit most elárvereztek.
Húszezerért is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amint
lihegve felérnek a negyedik emeletre. Ott egyszerre a hírvivõ,
aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan
megindul lefelé. Auer csudálkozva utánafordul, a lépcsõ alján
már ott áll az egész osztály és röhög. Auer egy percig áll, mar-
hák, mondja, aztán dühösen indul, szégyenszemre lefelé, két
perc múlva már õ röhög legjobban, mikor Robozzal csinálják
végig ugyanazt.

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Röhög az egész osztály

Muravidéki példa
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Lehet más a politika, állítja a magyar pártstruktúra
átrendezése után az egyik új szereplõ. Sõt, mintha
mindegyik parlamentbe került erõ ezzel házalt volna,
visszafogottan, ám sokat sejtetõn. S a veszteseken ott
ragadt a bélyeg; az eleddig rosszul képviselt közérdek
eltakarítja az útból a múlt elrongyolódott figuráit,
akik nem képesek másképpen. 
Hogy múlik az idõ! A rendszerváltozás óta felnõtt
egy generáció, amely most éppen föllázad a szülõk
képmutató világa ellen. Ideszámítom – kis ráhagyás-
sal – a harmincöt alattiakat, akikbõl a legidõsebbek
még vonultak május elsején, voltak kisdobosok, úttö-
rõk, jól mesélhetõ történeteik vannak az elnyomó
diktatúra bornírtságáról, de alapvetõen ebben a mi
kis vadkapitalizmusunkban eszméltek és váltak fel-
nõtté.
Ugyanazt a hitet és lendületet látom bennük, amely a
nyolcvanas évek végén átjárt bennünket. Áramlott a
közéletbe a sok jóarcú, értelmes fiatal ember, olvasot-
tak voltak és felkészültek. S a másik oldalon ott áll-
tak jól elkülönülve a munkásõrök, a káderek, a bûnö-
sök. Tiszta, egyszerû képlet, a szellem napvilága ra-
gyogja át a zûrzavaros múltat. És a jövõ is kiszámít-
hatóan épül majd az új alapokon.
’89 után azonban szépen elromlott minden. A jóar-
cúak egyik része visszament a szakmájába, másik ré-
szük hivatásos politikussá vált. Létrejött az új elit,
amelyik furcsán és néha érthetetlenül összekeveredett
a régivel. Nem részletezem: félig történelem, félig a
jelenünk, s mindenki föl tud sorolni néhány mozza-
natot a bûnbeesés illusztrálására. A jó arcokból káde-
rek, mutyizók, paktumozók lettek, a lendületes moz-
galomból párthierarchia és hatalmi bázis épült. 
A Lehet Más a Politika (LMP) elnevezésû párt Buda-
pesten és a nagyvárosokban szerepelt legjobban, vi-
déken az MSZP és a Jobbik osztozott a dobogó má-
sodik fokán. Gyakorlatilag a Jobbik is a „lehetne
másképp” jegyében ad válaszokat az elmúlt húsz év
szõnyeg alá söpört kérdéseire. A teljes baloldal vi-
szont beszorult abba a szerepbe, amelyet éppen bírál,
tagad és meghalad az új politika. Az MDF és az
SZDSZ, a két legnagyobb rendszerváltó párt, bûnhõ-
dik az elmúlt húsz évért.
Az már élemedett életkorunk számlájára írandó,
hogy veszélyesnek is gondoljuk általában azt, amikor
az ifjúság forradalmian radikális útra lép, és egyetlen
mozgalommal helyrehozza mindazt, amit a balga

õsök elrontottak. Nem csak azért,
mert ez még egyszer sem sikerült,
hanem mert ízléstelenül erõs hang-
súlyokat kapott a kirekesztés, a

rasszizmus és az erõ kultusza. Ebben
az irányban is lehet más…
A nagy kérdés: minden lendület-
nek, újításnak, politikának ez az

útja, vagy tényleg lehet más a
politika?Krebsz János
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Szili Katalin szorgal-
mazta a magyar média-
kataszter összeállítását 
és kisebbségi magyar 
médiastratégia 
kidolgozását.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az emberiség még nem a világ.” Vavian Fable

Válság

Hirtelen elismerés

Lehet-e más?A nap címe. Az elsõ kormányülés az elnöki
hivatalban. Béke a bolsevikokkal a
Cotroceni palotában, Puterea.

Magyarázat. Nyugodtan elhihetjük, hogy
az, amit „konzultációnak” neveztek, kor-
mányülés volt, mégpedig az elsõ, amit az
államfõ hivatalában tartottak. (Máshol, ahol
a hatalmi ágak különválasztása szent, az
ilyesmi elképzelhetetlen.) Mint a lap írja, a
miniszterek öntudatosan jegyezték a házife-
ladatot: több munkanélküli kell! 

Darázsfészek. Mint várható volt, nem
egyszerû meghívni a dalai lámát
Háromszékre. A román külügyminisztérium
élesen elhatárolja magát a tibeti szellemi
vezetõ székelyföldi látogatásától, szemmel
láthatóan nem törõdve azzal: voltaképpen
nem az a fontos, hogy Tõkés László hívta
meg, mint inkább Kõrösi Csoma Sándor
életének és munkásságának felidézése.
Ugyanis a dalai láma voltaképpen nem
Romániába, hanem Csõrösi Koma
szülõföldjére jön. Illetve jönne. Persze a
román diplomácia állásfoglalása is indokolt,
miután országunk „egyetlen Kína
létezésének elvét fogadja el”. Suspans. 

Gyönyörû! Hogy mennyire forgandó a
véletlen a politikai életben is! A România
liberã szerint Victor Ponta közvetlenül a PSD
február 20-i kongresszusa elõtt kialkudta
(Gabriel Opreával), hogy õ is átsompolyog a
„függetlenekhez”, és az új pártnak (UNPR?)
egyenesen a fõtitkára lesz. Az árulást
megakadályozta, hogy közben a PSD-ben
elnöknek választották. Ez azonban nem
akadályozza meg Pontát, hogy leárulózza a
szökevényeket. Nagy jellem, kétségtelenül. 

Jobb, ha nem. Tévébemondók eleve kudarc-
ra ítélt igyekezetét látva jogosnak tûnik az
Academia Caþavencu panaszos kérése: „nem
lehetne, hogy legközelebb egy olyan
tûzhányó törjön ki, amelyiknek a nevét mi is
ki tudjuk ejteni?” (Pedig nem is nehéz, átírá-
sunkban kábé:
Ejhakéjlakunkbanjóllövünkhaköll.)

A nap álhíre. Emil Boc javasolta, hogy
ezután a kormányüléseket mindig a
Cotroceni palotában (esetleg nyáron az
államelnök tengerparti rezidenciáján) tartsák
meg. „Egyáltalán nem volt megalázó, és
nem fájt”, magyarázta mosolyogva. 



Sz. Zs.

Ötszáztíz alkalmazottjá-
tól válik meg egyelõre

meghatározatlan határidõvel
az autópálya-építõ Bechtel –
derült ki a cégnek a Kolozs
megyei munkaügyi hivatal-
hoz (AJOFM) tegnap eljutta-
tott közleményébõl. „A mun-
kásokat ma, holnap, vagy
bármikor elbocsáthatják, de
az is megtörténhet, hogy már
tegnaptól felfüggesztették
szerzõdésüket” – vonta le a
következtetést Daniel Don
munkaügyi igazgató a  töme-
ges elbocsátás szándékát
konkrét dátum nélkül még
márciusban rögzítõ nyilatko-
zatról. 

Perrel fenyegetnek

Kétszázzal több, összesen
710 alkalmazott elbocsátásá-
ról értesült ugyanakkor kedd
délután Grigore Pop, az Alfa
Kartell Kolozs megyei szak-
szervezetének vezetõje, aki
az Agerpresnek adott nyilat-
kozatában nem tudott vá-
laszt adni a két adat különbö-
zõségére. „Mi jegyzõkönyvet

vettünk fel errõl, amelyben
tiltakozunk az intézkedés el-
len. Közöltük ugyanakkor,
hogy ha egyetlen szakszerve-
zeti tagunk is szerepelne a lis-
tán, bíróságra visszük az
ügyet” – fogalmazott Pop.
Tudomása szerint a Bechtel
még nem írt alá semmilyen
megállapodást az országos
út- és autópálya-építõ társa-
sággal (CNADNR), az álla-
mi megrendelõ legközelebb
április 27-én ül össze megbe-
szélésre az amerikai vállalat
képviselõivel. Korábbi meg-
keresésünkre Bogdan
Sgârcitu, a Bechtel szóvivõje
annak a reményének adott
hangot, hogy erre a hétre vár-
ható megegyezés a CNAD-
NR és a cég között.

Munkanélküliek 
ostroma?

Mivel több száz embert
érint az eset, a munkaügy ag-
gódva tekint arra a lehetõ-
ségre, hogy a következõ na-
pokban a Bechtel-alkalma-
zottak „megrohamozzák“
hivatalait. Ezért csütörtökre
tárgyalást hívott össze, me-

lyen a cég humánerõforrás-
illetékesei mellett a szakszer-
vezeti vezetõk is jelen lesz-
nek. „Intézkedéseket kell
hoznunk, talán meg kell ket-
tõznünk hivatalnokaink szá-
mát abban az esetben, ha a
megszokott forgalom helyett
hirtelen ötszáz embert kell
ellátnunk. Gondoskodnunk
kell elégséges irodai fogyó-
eszközrõl, papírról, nyomta-
tó festékrõl” – sorolta a teen-
dõket Don.

Nagyobb fejtörést okoz
azonban a hivatal számára
annak lehetõsége, hogy né-
hány munkás nem lesz jogo-
sult a munkanélküli-segélyre,
amiután felfüggesztették

szerzõdésüket – ezzel pedig
elkezdõdhet a kérvényezõk
cég és hivatal közötti végelát-
hatatlan küldözgetése, ami
könnyen konfliktusokban
csúcsosodhat ki.

Mint egy héttel ezelõtti
helyszíni riportunkban be-
számoltunk róla, az autópá-
lya jelenlegi munkapontján,
Torda közelében csak elszór-
va lehet munkásokat látni,
alig van mozgás. Bár a dolgo-
zók közt nyílt titok, hogy
„nincs pénz”, eddig hivatalos
úton nem, csak a médiából
értesültek arról, hogy elbo-
csátás fenyegeti õket. (Aggo-
dalmukat azonban csak egy-
más közt oszthatják meg,

nyilatkozatot csak a munka-
vezetõk beleegyezésével ad-
hatnak.) Az autópálya-építõ
április tizenötödike utánra
ígérte alkalmazottai tömeges
elbocsátását – ezzel a fenye-
getéssel idén immár harmad-
ízben próbálja tárgyalásra
bírni állami megrendelõjét,
mely nem kevesebb, mint 150
millió eurós tartozást halmo-
zott fel vele szemben. Mivel
még mindig tisztázatlan,
hogy mennyi pénz áll a ren-
delkezésre az idei évben, az
elbocsátottak száma annak
függvényében alakul, hogy
mekkora útszakasz megépí-
tésében egyeznek meg a tár-
gyalópartnerek. 

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2010. április 22., ccssüüttöörrttöökk6

HIRDETÉS

Az amúgy is gyéren benépesített építotelep további 500-700 dolgozót veszíthet el 

Kirobbanó növekedés

Bruttó hazai termékének
(GDP) 5,1 százalékos növe-
kedésével Romániának jó-
solja a legnagyobb gazdasá-
gi fellendülést az Európai
Unióban 2011-re a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) – ír-
ta a pénzintézet Világgaz-
dasági Kilátások címû fel-
mérésére hivatkoztva a
Mediafax. A IMF elemzõi
1,9 százalékos átlagos nö-
vekedést jósolnak jövõre az
Unió egészében.

Tengerparti tisztogatás

Határozott intézkedések
színhelye volt a napokban a
román tegerpart, miután a
turisztikai minisztérium ál-

tal felállított bizottság tör-
vénytelen építményeket
bontatott le, leállíttatta az
engedélyek nélküli építkezé-
seket, és felleltározta a már
meglévõ épületek építkezési
engedélyeit – jelentette be
sajtótájékoztatón Elena
Udreatárcavezetõ (képün-
kön). Sok helyen bûnvádi el-
járásra is sor került.

Felpótolt roncsjegyek 

Megnöveli a roncsautópro-
gramban kiadott értékje-
gyek számát a környezet-
védelmi minisztérium – je-
lentette be Borbély László
tárcavezetõ a tegnapi kor-
mányülésen. „A rendelke-
zésre álló száztízezer jegy-
bõl már kilencvennégyezret
bocsátottunk ki, ám látva az
intézkedés népszerûségét,
jövõ héten kormányhatáro-
zatban döntünk ezek szám-
beli növelésérõl” – idézte az
Agerpres a minisztert.

Röviden

ÚMSZ

Agresszív támadásba
lendültek a görög ban-

kok, a piacinál magasabb ka-
matokat kínálva próbálják a
megtakarításokkal rendelke-
zõk pénzét „elszívni”. Mi-
közben a legtöbb romániai
bank hét százalék körül fizet
a lejbetétre és három száza-
lék körül az euróalapúra, a
hellén hátterû pénzintézetek
éves szinten nyolc-, illetve
négyszázalékos kulcsokkal
kecsegtetik az ügyfeleiket –
írta a Ziarul Financiar tegnapi
számában. Nicolae Cintezã,
a Román Nemzeti Bank
(BNR) felügyeleti részlegé-
nek vezetõje a bankközi pia-

con is megfigyelte ezt a jelen-
séget, ám szerinte a szóban
forgó pénzintézeteknek nin-
csenek tõkésítési gondjaik.
„Csak leheletnyivel jobbak a
görögök ajánlatai a többieké-
nél” – mondta Cintezã és azt
is hozzátette, hogy a válság
által súlyosan érintett medi-
terrán ország egyelõre nem
vont ki tõkét Romániából, ér-
dekeltségeik pontosan a
2009-es szinten állnak. A
pénzügyi gondokkal küszkö-
dõ Görögország tegnap
kezdte meg két hétig tartó
tárgyalásait a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF) és az
Európai Unióval az esetleges
hitelfelvételrõl – adta hírül az
MTI. A tárgyalások célja,

hogy lehetõvé tegyék Athén
gyors hitelhez jutását, ha
adósságszolgálatát piaci köl-
csönökkel már nem tudná fi-
nanszírozni. A görög fél egy-
elõre csak a feltételeket hall-
gatja meg, hivatalosan még
nem kérte a „segélyt”, amely
az elsõ évben 30 milliárd
euró lehet az euróövezeti ta-
gok, illetve 10-15 milliárd
euró az IMF részérõl. Ha
Görögország végül az intéz-
ményi hitel felvétele mellett
dönt, ez lehet a legnagyobb
állami megmentési akció.
Athén választhatja azt is,
hogy hátat fordít az IMF-nek
és az EU-pénzeknek, ám ak-
kor a nemzetközi hitelpiacon
kell kölcsönöket szereznie. 

Leépítés: Be(ch)telt a pohár?

ÚMSZ

A legnagyobb vállalato-
kat is alaposan megrázta

a válság, 340 óriáscég hal-
mozott fel hárommilliárd lej
feletti (700 millió eurós)
adósságokat az állam felé –
derült ki az adó- és pénzügyi
hivatal (ANAF) adataiból,
amelyet az Incont.ro idézett.
Ezek mintegy felének mos-
tanra zárolták a számláját is,
ami azt jelenti, hogy az
adott társaságok nem tud-

nak sem béreket folyósítani,
sem az utalásokat fogadni.
A Nelu Iordache román üz-
letember érdekeltségéhez
tartozó Blue Air, miután el-
mulasztotta 2,3 millió lej be-
fizetését, hat hónapos türel-
mi idõt igényelt az államtól
a törlesztésre. A fehérnemû-
és fürdõruhagyártók piacán
egykor vezetõ szerepet be-
töltõ Jolidon 15 millió lejjel
adós a központi költségve-
tésnek. A Nissan autómárka
legnagyobb forgalmazója-

ként ismert Badsi Impex 897
millió lejt nem rendezett az
adókból. A „ranglista” tete-
jén az Országos Kõszén-
kitermelõ Társaság nevû ál-
lami vállalat helyezkedik el,
csillagászati mértékû 3,63
milliárd lejes elmaradásával.
A lista bronzérmese pedig a
román vasút, amely kereken
506 millió lejjel tartozik a
államkasszának. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla, a
képviselõk tavaly november-
ben törvényben határoztak

arról, hogy a vállalkozások
eddiginél szélesebb köre, a
nagy adótartozók is egy évig
terjedõ adóamnesztiát igé-
nyelhetnek. Minden olyan
vállalkozás, amely az adóbe-
vallásával napirenden van,
adóhatósági igazolást sze-
rez, és ha nem áll felszámo-
lás alatt, januártól egy évig
terjedõ haladékot kérhet az
adóbefizetésekre. A lehetõ-
ség azonban nem puszta
ajándék az állam részérõl, a
halasztás keretében be nem

fizetett adó után naponta
0,05 százalék kamatot kell
leróni, ami a felét teszi ki az
eddig érvényben lévõ rátá-
nak. „A jogszabály bármi-
lyen adó esetében könnyítést
biztosít, tehát nemcsak az el-
maradt nyereségadó-befize-
tésekre érvényes, hanem a
kifizetetlen társadalombizto-
sítási hozzájárulásokra is” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Lakatos Péter, a képviselõ-
ház költségvetési bizottsági
tagja. 

Feketelistán a Jolidon és a Blue Air

Elvetve a görög pénzmágnes

Annak ellenére, hogy még nem zárul-
tak le a tárgyalások az autópálya-építõ
Bechtel és állami megrendelõje között,
a cég már hivatalosan is írásba foglalta
több száz dolgozóját érintõ elbocsátási
szándékát – anélkül azonban, hogy a
pontos határidõt megnevezte volna.

Fotó: Baló Levente



Folytatása az 1. oldalról

Sokan azonban attól tarta-
nak, hogy már nem jut hely
a gyereküknek. „Kolozsvá-
ron már hónapokkal a be-
iratkozás elõtt elkezdenek
információt gyûjteni a szü-
lõk és külön ajánlással kerül-
nek be a gyerekek egy-egy
jobb hírû óvónõhöz” – me-
séli tapasztalatait egy helyi
szülõ, aki attól tart, hogy
helyhiány miatt magánin-
tézményhez kell fordulniuk.
„Sokan úgy vélik, jobb az el-
látás a magánóvodákban,
mert könnyebb ellenõrizni
és számon kérni a pedagó-
gusokat, de attól tartok, ne-
künk erre nem lesz pénzünk.
Nem tudom mi lesz, ha nem
férünk be egy állami cso-
portba” – fejtette ki aggodal-
mát az anyuka. 

Életképtelen reform

Az óvónõket és az intéz-
ményvezetõket is felháborít-
ja az új rendelkezés. „Véle-
ményem szerint, ez a tör-
vénytervezet, úgy, ahogy
van, nem életképes, ezért
nem is hiszem, hogy nyár vé-
géig vagy õszig életbe lép. Az
õszi óvodai beiratkozásoknál
Kolozs megyében még a régi
törvény lesz hatályban, ami
egy óvodai csoport maximá-
lis létszámát 25 gyerekben
határozza meg. Persze, ezt a

létszámot is nehéz betartani,
így nem tudom, hogyan le-
het tovább csökkenteni a
gyerekek számát. Tudunk
olyan kolozsvári óvodáról is,
ahol egy csoportban har-
minchárom gyerek is be van
íratva” – mondta Ömböl Ir-
ma, a Kolozs Megyei Tan-
felügyelõség óvodákért fele-
lõs tanfelügyelõje, aki a
pesszimista elõrejelzés elle-
nére sem tart helyhiánytól.
„A megyében az utóbbi
években több óvodai csoport
is indult Szamosújváron,
Bánffyhunyadon és Kolozs-
váron is több intézményben
sikerült új csoportokat elin-

dítani, remélem meg tudunk
felelni az igényeknek” – fo-
galmazott derûlátóan a
szaktanfelügyelõ. 

Elõnyben 
a magánoktatás

Az új törvénytervezet óvo-
dákra vonatkozó kitétele nem
vonatkozik a magánintézmé-
nyekre – figyelmeztet a la-
punknak nyilatkozó Lészainé
Csernátoni Emõke, a kolozs-
vári kétnyelvû Csemete Óvo-
da igazgatónõje. “Úgy gon-
dolom, a magánintézmények
– mint amilyen a Csemete
Óvoda is – megengedhetik

maguknak, hogy a minimális
létszám alatt is indítsanak
csoportokat. Azt hiszem,
hogy az ideális csoportlét-
szám a 15 gyerek; 17 gyerek-
kel jól lehet, 20 gyerekkel
még aránylag jól lehet dol-
gozni, de azon fölül már két-
lem, hogy megfelelõ munka
folyhat” – véli az intézmény-
vezetõ, aki szerint a magán-
óvodák helyzeti elõnyben
vannak az állami óvodákkal
szemben.  A Csemete Óvoda
bölcsõdés csoportjaiban cso-
portonként 10 gyerekkel fog-
lalkozik, az óvodás csoportok
létszáma pedig 17 és 20 kö-
zött ingadozik.  

Szakosodnak 
a legkisebbek

Az egyre élesebb „óvoda-
verseny” miatt, egyre tá-
gabb  az intézmények által
kínált szolgáltatások köre.
Számos helyen „túlfoglal-
koztatják” a gyerekeket;
Marosvásárhelyen például
mûködik zeneóvoda, öko-
óvoda környezettudatos pe-
dagógiai programmal és ter-
mészetesen van kitûnõ ered-
ményekkel kecsegtetõ sport-
óvoda is. Nagyváradon az
egyházi képzés bizonyul
népszerûnek. Kecskés Edit,
a nagyváradi Csillagocska
Református Zeneóvoda
igazgatónõje arról számol
be, hogy intézményükben
nagy hangsúlyt fektetnek a
hagyományõrzésre, a vallá-
sos nevelésre és a zenei kép-
zésre, ezért fordulnak a szü-
lõk bizalommal hozzájuk.
A létszámkorlátozást reális-
nak tartják és új csoportok
indításával igyekeznek
megfelelni a szükségletek-
nek.  „Bár húsz fõ alatt le-
het jól dolgozni, mi enged-
ményt teszünk 25 fõig,
hogy ne kelljen elutasítani
senkit” – nyilatkozta Kecs-
kés Edit. Elmondta: figyel-
nek arra, hogy elegendõ
mozgástér és nyugodt kör-
nyezet fogadja a kicsiket, le-
hetõséget adnak a harmoni-
kus fejlõdésre. 
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Verseny indult az óvodákért

Antal Erika

Civil kezdeményezésre
indul egészségmegõrzõ

program Marosvásárhelyen.
A helyi Procardia Alapít-
vány, a Rotary Téka Klub
közremûködésével, mûködik
a 100 métert az egészségért
címû kezdeményezés, ame-
lyet az önkormányzat is tá-
mogat. Az összefogás elsõ
eredménye az a kövesdombi
„egészség-sétány”, ahol inte-
raktív programokat, szabad-
idõs foglalkozásokat kínálnak
a legfiatalabbaknak és a leg-
idõsebbeknek egyaránt.  A
kezdeményezõk abban bíz-

nak, hogy sikerül közösségi
összefogással, megfelelõ kör-
nyezetben népszerûvé tenni
az egészséges életmódot és le-
hetõséget nyújtani a minõsé-
gi, élvezhetõ mozgásformák-
hoz. Dr. Kikeli Pál kardioló-
gus, a Procardia Alapítvány
elnöke, a program kezdemé-
nyezõje lapunknak elmond-
ta, az utóbbi idõben rohamo-
san nõtt a szív- és érrendszeri
megbetegedések száma, ami
elsõsorban a rossz, mozgás-
szegény életmódnak, illetve a
növekvõ stressznek a követ-
kezménye. A negatív folya-
matokba – figyelmeztet a
szakértõ – nem kell és nem

szabad belenyugodni.
„Ahogy Finnországban sike-
rült húsz év alatt megváltoz-
tatni a társadalomnak a saját
egészségéhez való viszonyu-
lását, itt is sikerülnie kell. Ezt
tûztük ki fõ célul” – nyilat-
kozta Kikeli, aki szerint tuda-
tosítani kell az emberekben
az egészségmegõrzés fontos-
ságát, a szív- és érrendszeri,
illetve környezeti kockázato-
kat, rá kell nevelni a helyes
életmódra, a napi mozgásra.
Több helyi civil szervezet is
részt vesz a kezdeményezés-
ben, amelyet – fontosságára
való tekintettel – a média is
kiemelten támogat. 

Munkatársunktól

Egynapos figyelmeztetõ
sztrájkot hirdettek mára

a tanügyi szakszervezetek.
A tiltakozás miatt átszerve-
zést igényel az idei érettsé-
gi: az ország számos iskolá-
jában ma rendezik a digitá-
lis ismereteket felmérõ vizs-
ga negyedik napját. Az ér-
dekvédõk és az oktatási mi-
nisztérium képviselõi a na-
pokban egyeztettek a köve-
telésrõl, de a tárgyalás ered-
ménytelen maradt. A
tanügyminisztérium arra kér-
te a sztrájkolókat, jelezzék
elõre pontosan, hol tagadják
meg a pedagógusok a mun-
kát, hogy a diákokat fel le-

hessen készíteni az eredeti
program módosulására. A
szakszervezetek arra figyel-
meztettek: bár elfogadható
a maturandusok jogaira va-
ló hivatkozás, a tanügymin-
isztérium által szorgalma-
zott bejelentési kötelezett-
ség alkalmas arra, hogy
megfélemlítsék a tiltakozó-
kat. Több megyében nyil-
vántartást vezetnek a tanfel-
ügyelõségek a sztrájkoló ta-
nárokról, akik attól a terve-
zett leépítéseknek tartanak,
részvételük miatt áldozatai-
vá válnak. Eddig 111 tanár
jelezte hivatalosan, hogy
nem vesz részt a mai érett-
ségi vizsgán – jelentette be
az oktatásügyi minisztéri-

um szakállamtitkára és az
Országos Érettségi Bizott-
ság elnöke, Oana Badea. Az
érdekvédõk szerint azonban
ma ennél sokkal többen ta-
gadják meg a munkát. Becs-
lések szerint 136 érettségi
központot érint a tiltakozás,
itt a vizsganap elmarad, és
azt várhatóan pénteken pó-
tolják. Negyven központ-
ban helyettesítõ tanárok pó-
tolják a sztrájkolókat, itt za-
vartalanul folyik a vizsga.
Buzãu, Beszterce, Bihar,
Cãlãraºi, Dâmboviþa, Ilfov,
Maros, Neamþ, Szatmár és
Vâlcea megyékben nem
lesz tiltakozás, itt az eredeti
menetrend szerint folyik az
érettségi. 

Száz méter az egészségért

Sztrájkolnak ma a tanárok

Kovács Zsolt

A háromszéki rendõrpa-
rancsnok határozottan

ellenzi, hogy az Egészség-
ügyi Minisztérium kezde-
ményezésének megfelelõen
rendõrök otthonukban el-
lenõrizzék a betegszabadsá-
gukat töltõ állampolgáro-
kat. Corneliu Câmpeanu
idejétmúlt eljárásnak tartja,
hogy a rendõr megjelenjen
bárkinek az ajtajában és azt
firtassa, hogy jogosult-e
vagy sem betegszabadságra.
„A rendõrség feladata, hogy
bûnözõket fogjon el és sza-
vatolja a közbiztonságot,
nem pedig az, hogy eljárjon
a betegszabadságolások
ügyében” – fejtette ki Cor-
neliu Câmpeanu. A rendõr-
parancsnok szerint a rend-
õrség tevékenységét amúgy
is nehezítik a velük szemben
meglévõ elõítéletek, ezért a
„beteg emberek zaklatása”
lerombolná az elmúlt esz-
tendõkben kialakított bizal-
mat. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium azért határozott
a betegszabadságok szigorí-
tásáról, hogy felszámolja az
egyre nagyobb számban ta-
pasztalható visszaéléseket.
Tavaly ugyanis a statiszti-
kák szerint minden második
lakos vett ki betegszabadsá-
got és a minisztérium 923
millió lejt költött ezeknek a
kifizetésére. 

Az eddigiekhez képest jelentõsen csökkentené az óvodai csoportok létszámát az új tanügyi törvény
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A betegek 
„zaklatását”
nehezményezik
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Röviden Bölcsõ a könyvtárakban

Darvas Beáta, Kovács Zsolt 

Csecsemõknek is kínál
olvasmányt a sepsiszent-

györgyi könyvtár. A Szent
György napok égisze alatt a
Bod Péter Megyei Könyvtár
többek között megszervezi a
Könyvkelengye nevû prog-
ramot, amely egy mini-kiál-
lítás a 0–3 éves gyermekek-
nek szánt, az utóbbi pár év-
ben megjelent könyvekbõl.
A Könyvkelengyét a könyv-
tárban indították el, de a vá-
rosnapok keretében felállí-
tott HÁRIT ifjúsági sátor-
ban rendezik be. A kisbabák-
nak szóló programra a sepsi-
szentgyörgyi újszülöttek „je-
lentkezhetnek” természete-
sen szüleik révén és magyar
vagy román nyelvû könyv-
csomagot kapnak ajándék-
ba, az olvasással kapcsolatos
útmutató és az egész család-
ra érvényes könyvtári belépõ
kíséretében. Szonda Sza-
bolcs könyvtárigazgató a
sajtónak elmondta: a prog-
ram célja, hogy a szülõket a
könyvtárba vonzza és ráéb-
ressze, hogy a gyereket mi-
nél hamarabb rá kell vezetni
az olvasás élményére.
Amennyiben sikeres lesz az
akció, kiterjesztik egész
Kovászna megye területére.

Csereáru 
a megunt könyv

A Szent György napok ke-
retében a Bod Péter Megyei
Könyvtár megszervezi a

Könyvcserebere akciót is,
amelyben arra szólítják fel a
háromszéki megyeszékhely
lakóit, vigyék el a megunt
könyveiket és cseréljék el a
mások által hozottakkal. Az
akciónak ugyancsak az ifjú-
sági sátor ad helyet, szomba-
ton. A hétvégén gyermek-
könyv-böngészõt is szervez-
nek, amikor a könyvtár
szakemberei ötletet adnak a
szülõknek, hogy mit olvas-
sanak totyogó vagy óvodás-
korú gyermekeiknek, a ki-
csik pedig belelapozhatnak a
nekik szóló könyvekbe.

A könyvtár hete 
Csíkszeredában

A Kájoni János Megyei
Könyvtár április 28-ig várja
az érdeklõdõket a Könyvtár
Hetének rendezvényeire.
Amint az intézmény értesí-
tõjébõl kiderült, ez a hét a
Megbocsátás hete is a

könyvtárban, hiszen a meg-
késett olvasóknak a könyvtár
elengedi a késedelmi díjat,
bátran visszahozhatják tehát
a régen kikölcsönzött köny-
veket is a hét folyamán. A
szervezõk szándéka az olva-
sás, valamint a helyi kulturá-
lis értékek iránti érdeklõdés
felkeltése is, a héten tartott
könyvbemutatókon Hargita
megyei szerzõk köteteivel is-
merkedhet meg a csíkszere-
dai közönség. A könyvtáros-
ok április 21–23. között kéz-
mûves foglalkozások meg-
szervezésével igyekeznek be-

csalogatni a könyvek világá-
ba azokat is, akik eddig még
nem barátkoztak meg vele. A
könyvtár audiovizuális ter-
mében az érdeklõdõk ügyes
kezû, alkotókedvû könyvtá-
rosok irányításával elsajátít-
hatják például a gyöngyfû-
zés, vagy a dekupázs (decou-
page) technikájának titkait.
A Mikó-vár épületében, a
gyermekkönyvtárban teg-
nap a papírhajtogatás, az
origami rejtelmeivel ismer-
kedhettek meg a kézmûves
technikák iránt érdeklõdõ
gyerekek és felnõttek.

Hétfõn Balázs József
képzõmûvész a szerzõ je-
lenlétében mutatják be
Kisné Portik Irén néprajz-
kutató Rejtélyes számok a hie-
delemvilágban címû köny-
vét. A budapesti Petõfi Iro-
dalmi Múzeum és a Kájoni
János Megyei Könyvtár
együttmûködésének kö-
szönhetõen a programsoro-
zat záró-eseményeként áp-
rilis 27– 28-án Csíkszeredá-
ban, a Szabadság-téren lá-
togatható lesz a „Nyelvet
öltünk!” játékos címet vise-
lõ mozgókiállítás. 

Inczefi Tibor

Kitörõ tapssal és lelkese-
déssel fogadták a szent-

egyházi Gyermekfilharmó-
nia tagjait az aradi Belvárosi
Katolikus Templomban. A
tizenötödik Bánsági Magyar
Napok közmûvelõdési ren-
dezvénysorozat keretében
tartott koncertre, J. S. Bach
Parasztkantátájának jól ismert
dallamaira, székely ruhában
vonult be a százfõs kórus. A
28 éves múlttal rendelkezõ
filharmónia Haáz Sándor
karnagy vezényletével vasár-
nap az orosházi közönséget
örvendeztette meg, majd hét-
fõn este a temesvári Millen-
niumi Templomban tartott
elõadást. „Nagy öröm szá-
munkra, hogy az Összetarto-
zunk szórványprogramunk
által ismételten együtt ünne-
pelhetünk önökkel” – mond-
ta a fellépõket üdvözölve

Marossy Zoltán alprefektus,
majd a kultúra, a nyelv és a
hagyományok megtartó ere-
jérõl beszélt. A székelyföldi
és a szórványmagyarság kö-
zötti összetartozás megerõsí-
tését tûzve ki célul, kedden
délben 2010-re szóló együtt-
mûködési szerzõdést írt alá
Hargita Megye Tanácsa és a
Reconstructio 2005 Egyesü-
let. Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke
felidézte, hogy többek között
eddig képzõmûvészeti kiállí-
tásokat tartottak Zsombo-
lyán, közösen ünnepelték
meg október 23-át, könyv-
adománnyal segítették a ma-
gyar tannyelvû oktatást. El-
mondta, 2010-ben szeretnék
bõvíteni a programokat. Ha-
lász Ferenc, az RMDSZ
Temes megyei szervezetének
elnöke kifejtette, végre Er-
déllyel is hivatalossá vált a
kapcsolatuk. 

II. Rákóczi Ferencre 
emlékeznek

A II. Rákóczi Ferenc vezette
szabadságharcra emlékeznek
szombaton a majtényi síkon,
pontosabban a Majtény köz-
séghez tartozó Domahida
vasútállomása közelében le-
võ kuruc emlékoszlopnál.
Muzsnay Árpád fõszervezõ,
az EMKE partiumi alelnök-
ének és Gheorghe David
polgármester köszöntõje
után Komlódi István nagy-
károlyi történész eleveníti fel
a kuruc szabadságharc fon-
tosabb momentumait. 

Táncmûsor Fenyéden

A fenyédi kultúrotthonban
helybeli, máréfalvi,
zeteváraljai és zetelaki gyer-
mekek közös produkcióját
mutatják be április 25-én, va-
sárnap – tudtuk meg Kovács
Imre fenyédi kultúrigaz-
gatótól, táncoktatótól. Mû-
sorukon kalotaszegi legé-
nyes, szatmári és sárközi pá-
ros, marosszéki, Kis-Küküllõ
menti, moldvai táncok szere-
pelnek. Fellépnek a csoport
szólóénekesei is. 

Kultúr-sokk Váradon

Negyvennyolc kulturális ren-
dezvényt ölel fel és negyven
civil szervezet közremûködé-
sével jött létre 19. alkalom-
mal a Festum Varadinum
rendezvénysorozat Nagyvá-
radon. Az április 25-e és má-
jus 2-a között zajló fesztivál
a szervezõk megállapítása
szerint egyre népszerûbb,
egyre több a résztvevõ és a
program, amelynek össze-
hangolása mögött komoly
szervezési erõfeszítések áll-
nak. A hagyományos ren-
dezvények mellett, számta-
lan újdonsággal is várják az
érdeklõdõket.

Gyorsan fogyó 
POSZT-belépõk

A belépõk kétharmada már
az árusítás elsõ napján elfo-
gyott a X. Pécsi Országos
Színházi Találkozóra (POSZT),
pedig a rendezvény csak jú-
niusban lesz. Az elsõ vásár-
lók hajnali négy órától vár-
tak a kilenc órai pénztárnyi-
tásra – írta tegnap az Új Du-
nántúli Napló. A Kockavetõ, a
Beach, a Kasimir és Karoline
címû elõadásokra pillanatok
alatt elfogytak a jegyek, de
marosvásárhelyi Yorick Stú-
dió 20/20 címû darabja is
rendkívül népszerû a közön-
ség körében; az elõadásra
már csak két-három szabad
sor van. 

Remekmûvek 
a Mikó-várban

Elõzmény nélküli Erdély-
ben, a Csíki Székely Múze-
um május 1-je és július 25-e
között szervezett, a 19. szá-
zadi magyar festészet reme-
keit bemutató kiállítása.  Ti-
zenkilenc neves festõ hatvan-
két alkotását mutatják be,
megcsodálható lesz többek
között Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál és Paál
László mûvészete.

Antal Erika

Haller József grafikáiból
és Gyarmathy János kis-

plasztikáiból nyílt tárlat a
marosvásárhelyi Kultúrpalo-
ta földszinti kiállítótermei-
ben. A két képzõmûvész
nem elõször állít ki közösen,
ezúttal évfordulós alkalom-
ból léptek a képzõmûvészet-
kedvelõ közönség elé. 

Haller József 75, Gyar-
mathy János 55 éves, ebbõl
az alkalomból rendeztek kö-
zös tárlatot, szemléltetve az
50, illetve 30 éves életmû leg-
jellemzõbb korszakait, alko-
tásait. Cora Fodor mûvészet-
történész, majd Nagy Miklós
Kund, a Népújság fõszerkesz-
tõje, mûvészeti író beszélt ar-
ról, hogy mi a közös a két kü-
lön mûfajban dolgozó mû-
vészben. Mindkettejüket az
ember foglalkoztatja. A tárla-
ton látható képeken és szob-
rokon mitikus és bibliai sze-
mélyiségek, ókori figurák, fi-

lozófusok, vagy egy-egy iro-
dalmi mû szereplõje ihlette
alakok elevenednek meg. A
humor, a dráma, a groteszk,
ugyanakkor az ember iránt
érzett szeretet jellemzi alko-
tásaikat, irónia, de ugyanak-
kor önirónia is az emberrõl, a
világról, amelyben élünk.
„Õk ketten a következetesen,

lendületesen és fiatalosan
dolgozó alkotók. Két huma-
nizmussal telített mûvész,
akik úgy tárják elénk a hibá-
kat, hogy megbocsátunk ne-
kik. A témájukkal mindig
vissza-visszatérnek az idõbe,
de mindig hozzátesznek va-
lami újat is” – fogalmazott
Nagy Miklós Kund. 

A közös téma hozta egy nevezõre a két mûvész stílusát

A kortárs erdélyi magyar valamint a
román irodalom – a Budapesti Ro-
mán Kulturális Intézet közremûködé-
sével – is jelen lesz a ma délután kez-
dõdõ és vasárnap estig tartó XVII.
Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válon, amelynek a 2009-ben Romá-
nia volt a díszvendége. A negyven- öt-
venezer kötetet és több mint kétszáz
újdonságot kínáló fesztiválra össze-
sen huszonöt ország neves szerzõit
várják, bár a vendégek létszáma az
európai légtérzár miatt egy kicsit
megcsappant és többeknél még kér-

déses, hogy megérkeznek-e. Szerencsé-
re a fesztivál díszvendége, a héber nyel-
ven alkotó, izraeli író Amos Oz már
tegnap Magyarországra érkezett, csak-
úgy mint a csíkszeredai Pallas-
Akadémia Könyvkiadó igazgatója és
fõszerkesztõje, akik már a kezdetek óta
résztvevõi a fesztiválnak. A díszvendég
Izrael mellett, a seregszemlén elõször
állít ki arab ország, Szaúd-Arábia, elõ-
ször köszönthetünk brazilokat, viet-
námiakat, valamint osztrák kiadót Bu-
dapesten, de mintegy régi ismerõsként
jelen van a Romániai Magyar Könyves

Céh és újoncként a  HungaLibri is. A
budai Millenáris Park tágas köztereit
és belsõ termeit belakó, a kortárs nem-
zetközi valamint magyar irodalmat be-
mutató fesztivál 378 programot; dedi-
kálásokat, felolvasásokat, kiállításokat,
koncerteket és szakmai fórumokat kí-
nál. A kis pavilonokban vagy a pavilo-
nok elõtti tereken pedig többek között
Szabó T. Annával, Láng Zsolttal, Dra-
gomán Györggyel, Nagy Koppány
Zsolttal, Böjte Csaba ferences rendi
szerzetessel és Kányádi Sándorral ta-
lálkozhatunk. (Kánya Gyöngyvér)

Könyvszemle Budapesten is

Kézmûves foglalalkozásokkal csalogatják be a könyvtárba a csíkszeredaiakat

Emberközpontú grafikák

A szerzõ felvétele

Könyvbemutatók, könyvtári foglalko-
zások és minden korosztályt érintõ
kiállítások tarkítják a csíkszeredai
Kájoni János Megyei Könyvtár ápri-
lis 28-ig tartó rendezvényeit. A
könyvtár hetén a sepsiszentgyörgyi
Bod Péter Megyei Könyvtár Könyv-
kelengyével készült a legkisebbeknek.

Székely ruhás kórus
az aradi templomban
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Röviden

F. I.

Holnap lesz öt éve annak,
hogy a YouTube-on – mely

2005 február 14-i alapítása óta a
világ legsikeresebb webes videó-
platformjává nõtte ki magát –
megjelent az elsõ videó. A
2005. április 23-i elsõ feltöltés
Jawed Carimnak, a YouTube
társalapítójának állatkerti ka-
landjairól szól. A mindössze 19
másodperces történelmi beszá-
molóra 1,9 millióan voltak kí-
váncsiak az elmúlt öt év során.
Ezzel szemben Lady Gaga
mindössze négy hónappal ez-
elõtt feltöltött videoklipjét közel
180 millióan nézték meg.

Valentin-napi indulás

A domaint 2005. február 14-
én jegyeztette be Chad Hurley,
Steve Chen és Jawed Karim,
akik a Paypal cég alkalmazottai-
ként eldöntötték, saját maguk-
nak termelnek hasznot. A kez-
detben közösségi oldalként mû-
ködõ YouTube-ot a tulajdonosok
saját állításuk szerint azzal a cél-

lal hozták létre, hogy ismerõseik
és barátaik feltölthessék és meg-
oszthassák egymással saját ké-
szítésû videóikat. 

Az oldal innentõl kezdve
azonban önálló életre kelt, és
gyakorlatilag bárminemû rek-
lám nélkül óriási ismertségre
tett szert, hisz egy egyszerû re-
gisztráció után bárki felteheti sa-
ját készítésû videóját, különbö-
zõ tévécsatornák felvett prog-
ramjait. 

A Time szerint a médiával
szembeni türelmetlenség és elé-
gedetlenség, illetve a technikai
fejlõdés összjátékával magya-
rázható a hirtelen jött és egyre
nagyobb iramban növekvõ nép-
szerûség, mely „megnyitotta a
cenzúrázatlan videók áramlásá-
nak a korszakát”. 

A számok tükre

2005 novemberében a
YouTube mindössze 200 ezer re-
gisztrált felhasználóval rendel-
kezett, akik összesen két millió
videót töltöttek fel. A Google
egyik befektetõje, a Sequoia

Capital 3,5 millió dolláros tá-
mogatásának köszönhetõen az
oldal hamarosan lekörözte a
CNN nézettségét. 

A december 15-i hivatalos rajt
utáni napokban már 25 millió
videó közül lehetett válogatni,
melyek naponta mintegy 20
ezerrel bõvültek. A havi stream-
ing (tömörített multimédiás in-
formáció interneten keresztül
való kézbesítése – szerk. megj.)
2006-ra közel egy millió dollár-
ba került, így a Sequoia vezetõi
ismét a tárcájukba nyúltak, ez-
úttal nyolc millió dollárt utaltak
a YouTube csupán húsz-harminc
fõs csapatának. 

Április 6-án felkerült az oldal-
ra a The Evolution of Dance címû
videó, amelyre 137 554 258 láto-
gató volt kíváncsi. Három hó-
nappal késõbb bejelentették: az
oldalon naponta százmillió vi-
deót néznek meg. Október 9-én
a Google 1,6 milliárd dollárért
megvásárolta a videóplatfor-
mot, ám ez még jelenleg sem
hozott nyereséget a cégnek, an-
nak ellenére, hogy tavaly októ-
ber 9-én Chad Hurley bejelentet-

te, naponta több mint egymilli-
árd videót néznek meg az olda-
lon, ami percenként 11 574
egyedi látogatót jelent.

A mérhetõ fejlõdés

A YouTube saját adatai sze-
rint minden percben húszórá-
nyi videó kerül fel az oldalra,
ami napi 28 800 órát jelent, így
évente 10,5 millió órányi moz-
góképpel bõvül a platform. A
Der Spiegel címû német lap szá-
mításai szerint ez a videómen-
nyiség 1200 TV-csatornának
szolgáltatna elegendõ anyagot,
napi 24 órás mûsorszolgálta-
tással. A YouTube-on jelenleg
1700 évre elegendõ videó közül
lehet válogatni, az oldal látoga-
tottsága azonban napról napra
emelkedik. 

A Nielsen piackutató adatai
szerint márciusban egyedül
Nagy-Britanniából 17 millióan
kattintottak a YouTube oldalaira,
azaz kétszer többen, mint a
BBC, a Channel 4 és az ITV ke-
reskedelmi televíziók online vi-
deóira. 

Kínai akcentust „kapott” igen heves migrénjé-
tõl egy brit nõ. A 35 éves illetõ sohasem járt Kí-
nában, és nem is tanult kínaiul, másfél éves ko-
ra óta Délnyugat-Angliában, Plymouthban él.
Fejfájása oly heves volt, hogy mentõt hívtak
hozzá. Az eset elszenvedõje kezdetben viccesnek
találta a dolgot, ám hamarosan idegesíteni
kezdte a saját hangja. A világon nem elõször
történik, hogy valaki súlyos agyi eseménytõl
máshogy, számára addig teljesen idegen nyel-
ven kezd el beszélni. Egy hete például tökéletes
némettudással ébredt kómájából egy 13 éves
lány Horvátországban, viszont elfelejtett horvá-
tul. 
Vajon van olyan migrén, amelyik hatására a
feleség el tud hallgatni arra a kilencven percre?

(efi)

Száz szó

Öt éve indult a YouTube
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Alakul a TIFF-zsûri

A romániai és a nemzetközi filmes szakma
kiválóságai alkotják a május 28. és június 6.
között Kolozsváron zajló kilencedik Tran-
silvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF)
zsûrijét. Bár az ötödik személy kiléte ezidáig
ismeretlen, az már most biztos, hogy Chris-
tine Dollhofer, az ausztriai Linzben sorra
kerülõ Crossing Europe fesztivál igazgatója,
Martin Blaney, a Screen International címû
folyóirat munkatársa, Monica Bârlãdeanu
román színésznõ, a Bobby Pãunescu által
tavaly rendezett Francesca fõszereplõje és
Geoffrey Gilmore, a New York-i Tribeca
fesztivál mûvészeti igazgatója is zsûritag
lesz. A szervezõk április 30-ra ígérik a ver-
senyfilm-címek nyilvánosságra hozatalát.

Szemlenyertes Cannes-ban

Szimler Bálint Itt vagyok címû rövidfilmjével
a „Cinéfondation”-ban, a filmfõiskolák leg-
jobbjainak versenyében mutatkozhat be a
filmvilág elsõszámú nemzetközi fórumán, a
63. Cannes-i Filmfesztiválon, miután febru-
árban a budapesti Filmszemlén elnyerte a
rövidfilm kategória fõdíját. A májusi can-
nes-i filmfesztiválon a nagyvilág filmfõisko-
lásainak legjobbjait felvonultató versenyben
vehet részt. Az 1998-ban alapított „Cinéfon-
dation”-ban 2004-ben Mundruczó Kornél,
majd 2006-ban Kocsis Ágnes vett részt.

CPJ: 88 sajtógyilkosság Irakban

A sajtó munkatársainak tevékenysége to-
vábbra is Irakban a legveszélyesebb – állítja
a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ)
2010-es jelentése. A Bizottság az Újságírók
Védelméért nevû, New York-i székhelyû
szervezet listáját toronymagasan vezeti Irak
a büntetlenségi index alapján: a közel-keleti
országban az utóbbi évtizedben 88 sajtó-
munkás lett gyilkosság áldozata, és a ható-
ságok egyik esetben sem tudták kézre keríte-
ni az elkövetõket. Szomália tavalyi harma-
dikként került a dobogó második fokára, 9
esettel, a Fülöp-szigetek pedig a 2009. no-
vemberi mészárlás után ugrott a hatodikról
a harmadik helyre. 

ÚMSZ

A gyimesfelsõloki Antal Ti-
bor és a nyárádkarácsony-

falvi Diós Brigitta-Borbála
Dancs Market Records gondo-
zásában megjelent autentikus
népzenei albumát mutatják be
Erdély legnagyobb városnapi
rendezvényen, a sepsiszent-
györgyi Szent György Napo-
kon. 

Antal Tibor fiatal gyimesi ze-
netanár Jaj, de  bajos egynek ket-
tõt szeretni címû második albu-
mának csángó dalai a gyimesi
ember lelki világáról szólnak,
boldog és szomorú pillanataiba
adnak betekintést. Tiboron kí-

vül a korongon, Tímár Viktor
népzenész is közremûködik.

Diós Brigitta-Borbála a tava-
lyi Szent György Napok fiatal
tehetségek számára rendezett
Talent Show címû mûsorának a
gyõztese. A vásárhelyi Mûvé-
szeti Líceumban tanuló 16 éves
lánynak a népdaléneklés is jól
megy, számtalan díjat nyert kü-
lönbözõ rangos fesztiválokon.
A Kertem alját Nyárád vize mosít-
ja címû albumán Maros-,
Nyárád-, Küküllõ-menti, Széki
és Kalotaszegi népdalok csen-
dülnek fel.

Az elõadók élõ produkcióját
szombaton és vasárnap tekint-
hetik meg az érdeklõdök. 

Rács mögött a Douglas-gyerek
ÚMSZ

Öt évi börtönbüntetést sza-
bott ki egy New York-i bíró-

ság Cameron Douglasra, az Os-
car-díjas Michael Douglas fiára,
akit kábítószer-kereskedelem
miatt tartóztattak le tavaly nyá-
ron. A 31 éves Douglas-fiú ol-
csón megúszta, mivel ezért a
bûncselekményért akár tíz évet
is kaphatott volna. Cameron ja-
nuárban tett részletes beismerõ
vallomást. Ügyvédei szerint
2006 óta kereskedett metamfeta-
minnal és kokainnal, az üzletet
egy elegáns manhattani szállo-
dából intézte, ahol lakott. A
keddi tárgyaláson az elítélt bo-
csánatot kért a családjától a
„rémálomért”, amelyet okozott.
Mint mondta: tisztában van
azzal, hogy nehéz lesz, de
igyekszik megragadni a most
megkapott utolsó lehetõséget.

Az eljárás során ügyvédei leg-
feljebb 3 és fél év börtönbünte-
tést kértek, de Richard Bergman
bíró 300 ezer dolláros pénzbün-
tetést és öt év szabadságvesztést
szabott ki Cameronra, de ebbõl
letöltöttnek vette az eddig letar-
tóztatásban töltött csaknem egy

évet. Fia érdekében Michael
Douglas is szót emelt: a
Cameronra váró büntetés enyhí-
téséért levélben folyamodott a
bírósághoz. Az apa azzal men-
tegette fiát, hogy „kivételezett,
mégis nehéz gyerekkora volt,

melyre nemcsak nagyapja és
dédapja árnyéka borult rá, ha-
nem az alkoholizmussal és kábí-
tószerezéssel terhelt családi
örökség is.” 

Michael Douglas levelében
nem titkolta, hogy a kilencvenes

években alkoholizmusa miatt
maga is elvonókúrára kénysze-
rült, féltestvére, a szintén szen-
vedélybeteg Eric Douglas pedig
alkohol és gyógyszerek véletlen
túladagolása következtében
hunyt el 2004-ben. 

Lemezbemutatók Sepsin

Az Oscar-díjas Michael Douglas magát is felelõsnek érzi Cameron drogüzletei miatt
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 Zenei Műhely
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Magyar elsők (ism.
sor.)
15.35 Nyelvében él a
nemzet (dok. sor.)
16.20 Mi vagyunk az unió
17.40 Beavatás
17.55 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
22.05 Híradó, Sport
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 A főnökök főnöke
(olasz tévéfilm sor.)
23.30 Drót (am. tévéfilm
sor.)
0.30 Kikötő
1.00 Kettőből egy (olasz
filmdráma)
2.45 “Gondolatok a digitá-
lis könyvtárban”
3.25 Kikötő – Friss

Prima tv, 20.30
Riválisok 3 - Nincs visszaút

Amikor Tommy Lee látogatóba érkezik anyjához és húgához,
megdöbbenve tapasztalja, hogy egy garázda banda tartja
rettegésben a kisvárost. A banda vezetőjétől pedig nem ide-
genek a rasszista érzelmek sem, ezért Tommy családja külö-
nösen is veszélyeztetett. A férfi egy ideig ki akar maradni az
egészből, mondván, hogy sógora, a helyi seriff majd elintézi
a bandát. Ez azonban nem így történik.

Viasat 3, 22.20
A közellenség

Mit tehet egy ember az egész világ ellen? És mit tehet egy
ember, ha az egész világ összefog ellene? Robert Dean
ügyész végzi a munkáját, szereti a feleségét, neveli két
rosszcsont kölykét. De valakik figyelni kezdik, vadásznak rá,
meg akarják ölni. Egyszer csak az összes hivatalos és nem
hivatalos titkos szervezet a nyomába ered. Mindenki cél-
pontjává válik és ő nem tehet mást, menekül, ahogy bír.

m2, 23.00
Takva - Az istenfélõ Muharrem

Történet egy vallásos muszlim férfiról, akinek hite nem
egyeztethető össze a mai kor felfogásával. Muharrem csen-
des férfi, aki Isztambulban alázatos és magának való életet
él. Muharrem rendkívüli odaadása felkelti egy vallási közös-
ség vezetői figyelmét. Egy állást ajánlanak neki: be kell haj-
tania a közösség ingatlanainak bérleti díját. Muharrem hirte-
len a modern világban találja magát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
11.15 English 4 You
11.40 Nyugat 100
12.05 ARCpoétika –
Dömölky János
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kerekek és lépé-
sek
15.30 1100 év Európa
közepén
16.00 Rajnán innen, Du-
nán túl...
16.30 Magyar bulizene
17.25 Egy lépés előre
(sp. sor.)
18.15 Óceániai csavargá-
sok (ism. sor.)
18.45 Ez történt Ma Reg-
gel
20.20 Kilincs és 
a macska
20.30 A kis királylány
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó lova-
sa (auszt. filmsor.)
22.15 24 (amerikai tévé-
film sor.)
23.00 Takva - Az istenfé-
lő Muharrem (filmdráma)
0.35 McLeod lányai (ka-
landfilmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.35 Linda McCartney
története (kan.-am. film-
dráma)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. film-
sor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
22.20 CSI: A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.20 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.40 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (am. akció-
film-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.40 Teleshop
12.45 Holdtölte (ameri-
kai filmdráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (am.-kan.
filmsor.)
17.00 Életünk napjai
(amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm
sorozat)
22.25 NCIS: Los Ange-
les (amerikai krimisor.)
23.30 A férjem védel-
mében (amerikai tévé-
film sor.)
Közben. Kenósorsolás
0.30 Gyilkos körök
(francia filmsor.)
1.30 Tények Este
2.30 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
3.20 Csillagközi rombo-
ló (amerikai-angol akció-
film-sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Arcok a liftben
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.00 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.00 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó
19.00 Értékmentés más-
ként
19.30 Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek
Mondatvadászat
22.00 Híradó
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések
0.00 Péntek (ism.)

8.20 Columbo: Negatív
reakciók 10.10 Gyilkos
sorok 11.05 Smallville
11.55 Szívek szállodája
12.55 Nagy házalakítás
13.55 A pokol konyhája
14.45 Nyomtalanul
16.30 CSI: A helyszíne-
lők 17.25 Ki ez a lány?
(am. vígj. sor.) 18.15 A
pokol konyhája 19.10 A
nagy házalakítás 20.05
Ki ez a lány? (amerikai
sor.) 21.30 Helyszínelők
22.20 A közellenség
(am. thriller)    

7.00 Sport Hírek 8.00 Hí-
rek 9.00 Hírek 10.10 Kü-
lön kiadás 11.10 Informá-
ció 12.10 Labdarúgás:
Atletico - Liverpool 13.10
A fény harcosai 14.10 Kü-
lön kiadás 15.00 Hírek
16.00 Labdarúgás - Eu-
ropa League 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Hírek
19.05 Információ 20.00
Labdarúgás - Europa
League 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Póker Világ-
bajnokság 0.00 A kezdők
klubja   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsor.) 11.15 Szenve-
dély (sorozat) 14.00
Aniela (sorozat) 15.30 El-
rabolt sorsok (sorozat)
16.30 Maria Mercedes
(filmsorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (filmsor.)
19.30 Kaméleonok (soro-
zat) 20.30 Kész képre-
gény (auszt. rom. vígjáték,
1998) 22.30 Viperafészek
(filmsorozat) 0.30 Igaz tör-
ténetek (ism.)   

8.05 Leépített szépség
(amerikai kalandf.)
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.00 A Midsomer
gyilkosságok (angol kri-
misorozat) 15.00 Szánon
nyert örökség (amerikai-
kanadai kalandf.) 17.00
Jackie, a jó fiú (akció-
vígj.) 18.35 Add a lóvét,
öreganyám! (vígj.) 20.15
Már megint bérgyilkos a
szomszédom (akció-vígj.)
22.10 A vörös sárkány
legendája 23.45 A penge
szövetsége   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Idegen vej (sor.) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának (show)
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém (show) 14.45
Egy másik sors (sor.)
16.00 Terefere Bahmuval
(show)  18.30 D-Hírek
19.15 Menyet anyának
23.00 A gyilkosság hely-
színe (am. thriller, 1996)
1.00 Szenvedélyes törté-
netek 1.30 Menyet anyá-
nak (show)   

9.00 A Partiőrség (auszt.
sorozat) 10.00 Foyle hábo-
rúja (angol sor.) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
filmsor.) 13.00 Őrangyal
(sorozat) 14.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
15.00 Foyle háborúja (so-
rozat) 17.00 Válaszút előtt
(amerikai filmdráma)
19.00 A Partiőrség (soro-
zat) 20.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus 21.00 Bű-
nös szándék (sor.) 22.00
Esküdt ellenségek (film-
sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-
magyar filmsorozat)
11.00 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
14.35 Körzeti magazin
15.40 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm soro-
zat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
22.00 Az Este - Péntek
22.40 Egy élet ára (ka-
nadai thriller)
0.25 Prizma
0.35 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.45 Memento
0.50 Teadélután
1.55 Nappali

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (amerikai filmsor.)
11.15 100%-os jótállás
12.15 Mágikus szem
12.45 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsorozat,
ism.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.35 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Leománia
17.50 UEFA Champions
League Magazin
18.25 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.10 Egyszer az élet-
ben
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (amerikai-kanadai
filmsorozat)
0.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
0.15 Fortapache (olasz
film, 2009)
2.05 Női röplabda

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Agatha Christie:
Tükrökkel csinálják (ameri-
kai-angol krimi, 1985, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes
15.00 Divertis - szórakozta-
tó műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok - Ste-
fan Banica Jr. és Iulia Vatur
szórakoztató műsora

1.00 Visszaszámlálás (spa-
nyol filmsor.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (sor.)

12.00 Reality show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor (ismétlés)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Labdarúgás: FC Di-
namo - FC Poli Iasi
22.30 Halálos merülés
(amerikai akciófilm, 1997)
0.30 Zuhanás (német
filmdráma, 2004)

6.00 Saman király (an-
im. sor.)
6.30 Tarzan (sorozat)
7.00 Supernanny (reali-
ty show)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Focus Monden
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 Egy jobb életért
(kanadai krimi, 2008,
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleés-
gek (amerikai film-
sorozat)
16.00 Nincs örökség
balhé nélkül (amerikai-
horvát akció-vígjáték,
2001)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Riválisok 3 -
Nincs visszaút 
(amerikai akciófilm,
1995)
22.30 A tábornok lánya
(amerikai-német thriller,
1999)
1.00 Hírek, időjárásje-
lentés
2.00 Riválisok 3 - Nincs
visszaút (amerikai akció-
film, ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
54-es Chevy
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Pergamenüzem
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók

12.00 Mocsári favágók -
Nyakig mocsokban
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Dominikai Köztársaság
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Pisztolymásolat
17.00 Állítólag – Mítoszok
újra a górcső alatt
18.00 Amcsi motorok
19.00 Fegyvertények - Tűz-
erő
20.00 A túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült? -
Porlasztók
22.00 Time Warp 
22.30 Rács mögött külföld-
ön - Mark
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Dühöngő világ

5.25 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.10 A hang és a csend
(koprod. film, 1993, 2.
rész, ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin
(filmsor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Kulturális maga-
zin
13.15 A románok hagyo-
mánya
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Ász (amerikai
film, 3. rész)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin
(sor.)
18.50 Csodák (filmsor.)
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie Oliver (sor.)
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, Sport, idő-
járás
23.05 Coca-levelek har-
ca (német film, 2008)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Műve-
lődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió kü-
szöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató
műsor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma a Csilla nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Csilla írói névalkotás a
csillag szóból. Elõször Du-
gonics András használta
az 1788-ban megjelent
Etelka címû regényében.
Holnap Béla napja lesz.

Évforduló
• 1937-ben született Jack
Nicholson, Oscar-díjas
amerikai színész.
• 1977-ben született Csányi
Erika, magyar színésznõ,
énekesnõ.
• 1994-ben hunyt el Ri-
chard M. Nixon, az Ame-
rikai Egyesült Államok 37.
elnöke.
• 1970 óta a Föld napja.

Vicc
A paraszt szánt a földjén.
Arra megy a barátja.
– Hé, Józsi! Meghalt az
anyósod!
A paraszt nem válaszol,
csak szánt tovább.
–Hé, Józsi! Süket vagy?
– Nem, csak elõbb a mun-
ka, aztán a szórakozás.

Recept
Hagymás sült csülök
Hozzávalók: 2 sovány, bõ-
rös csülök, 80 dkg tisztított
burgonya, 2 nagy fej vörös-
hagyma, 2 dl tejföl, ízlés sze-
rint só és bors, 4 gerezd fok-
hagyma.
Elkészítése: A burgonyát
megtisztítjuk és nyersen kari-
kákra vágjuk. Megsózzuk,
majd az elõzõleg beáztatott
cseréptálba beleszórjuk. A
gondosan megtisztított csül-
köket a csont mentén felvág-
juk és a félbevágott fokhagy-
magerezdekkel megtûzdelve
megsózzuk, ezután pedig rá-
fektetjük a burgonyára. Beta-
karjuk a vékony karikára vá-
gott vöröshagymával, majd a
megsózott és megborsozott
tejfölet rálocsoljuk. A tál,
ugyancsak beáztatott, tetejét
rátéve hideg sütõbe tesszük
és a lángot fokozatosan
emelve, összesen 2,5-3 órán
keresztül pároljuk a közepes-
nél valamivel kisebb lángon.
Ezután a tál tetejét levesszük
és piros-ropogósra pirítjuk a
csülök bõrét.

2010. április 22., csütörtök   www.maszol.ro

Mindenki a maga módján ál-
modja meg az életét. Nincs ke-
servesebb dolog annál, mint
amikor mások álmait va-
gyunk kénytelenek élni. Nincs
két egyforma élet és nincs két
egyforma álom. Ennek ellenére
nagyon sokan vannak, akik
nem tudják saját életüket élni,
mert rá vannak kényszerítve
arra, hogy engedjenek mások
elképzeléseinek. Nem mintha

mások álmai az életrõl jobbak
lennének, hanem mert õk erõseb-
bek. Az álmok ugyanakkor nem
mindig a helyes utat mutatják.
Sokszor ugyanis nem álmodunk,
hanem álmodozunk, amibõl vi-
szont nem lesz boldog élet, csu-
pán keserves küszködés. A bölcs
ember nem csak a saját és más
álmai között tud különbséget
tenni, de helyesen ítél álom és ál-
modozás között is.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A csillagok állása szerint van né-
mi esélye a nyerésre. Tehát bát-
ran próbálkozhat egy-két szeren-
cseszelvény kitöltésével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egyetértést várnak Öntõl, de
várjon egy kicsit, mielõtt vála-
szolna, hogy letisztulhasson véle-
ménye az ügyben.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Remek alkalma adódik arra,
hogy rendbe hozza egy elhanya-
golt kapcsolatát. Senkit ne vádol-
jon, aki nem ad arra okot, fõleg,
ha közel áll Önhöz az illetõ.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Belép egy hosszantartó, eredmé-
nyes pénzügyi idõszakba. Hatá-
rozottnak és bizakodónak érzi
magát a családi költségvetés for-
rásainak felhasználására.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Választás után ráhangol, hogy
eleget tegyen a legkülönfélébb he-
lyi megbízásoknak. Nagyon se-
rény és örül, ha ismerõsei kérik a
segítségét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Megszállottként dolgozott sokáig
és most felszabadultan akarja él-
vezni az életet. Kötetlen témájú
összejövetelt tervezhet vagy részt
vehet effélén.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Utazási terveket készít, feltehetõ-
leg májusra. Kényelmesnek és
könnyûnek tartja a foglalásokat
és a kedvezmények elérését. Vi-
gyázat, megkárosíthatják!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy bizalmasához fûzõdõ elõíté-
let-mentes kapcsolat segít feltár-
ni egy intim, meghitt viszonyt.
Ezáltal közelebb kerülnek egy-
máshoz.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kapcsolatba kerül egy sokkal na-
gyobb mértékû fellendülési alap-
elvvel. Áhított céljait alapos fel-
készülés és komoly erõfeszítés ré-
vén elérheti.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagok óriási lehetõségeket
jeleznek a mai napra. Minden
tényrõl gyõzõdjön meg saját
maga, semmit ne bízzon a vélet-
lenre.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Komoly terveket szõhetnek ked-
vesével és az érzelmek terén ha-
talmas lehetõség és nagy boldog-
ság vár Önre.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai napon igyekezzen leküz-
deni a korlátokat. Az Ön körül
történõ események kissé lehan-
golják, de igyekezzen derût vinni
az életébe. Egészségére fokozot-
tan ügyeljen.

Horoszkóp
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Röviden
Németországba mennek Geráék

Újabb német együttes vár Gera Zoltán an-
gol labdarúgócsapatára az Európa Liga elõ-
döntõjében. A magyar légiós bízik abban,
hogy a Juventus és a Wolfsburg után a
Hamburgot is le fogják gyõzni. A Fulham
ma este idegenben kezd, akárcsak a Liver-
pool, amelyik Spanyolországban, az
Atlético Madriddal mérkõzik meg.

Gyõzött az SZKC

Legyõzte a vendég Resicabányai UCM-t a
Székelyudvarhelyi KC élvonalbeli férfi kézi-
labda-csapata a bajnokság 23. fordulójában.
A hargitaiak 33-30-ra nyertek. A Steaua–
Konstancai HCM-rangadót már korábban
lejátszották és az 23-23-as döntetlennel zá-
rult. A bukarestiek a KEK elõdöntõjében
lépnek pályára vasárnap és a spanyol
Fraikin BM Granolliers csapatát fogadják
18:45 órától. Emiatt, a szurkolók kérésére a
Steaua–Temesvári FC-mérkõzés idõpontját
is megváltoztatták, így a drukkerek mind-
két eseményen részt vehetnek.

Május 15-én lesz 
a BL-döntõ visszavágója

Befejezõdtek tegnap a bécsi tárgyalások és
immár az is eldõlt, hogy május 15-én 20:45
órától rendezik meg Bukarestben a
Râmnicu Vâlcea-i Oltchim–Viborg nõi
kézilabda-Bajnokok Ligája döntõ visszavá-
góját. A dániai mérkõzés május nyolcadi-
kán 17:15 órától lesz.

Ismét megbüntették Becalit

A labdarúgóliga (LPF) fegyelmi bizottsága
megint megbüntette George Becalit, a
Steaua labdarúgóklubjának tulajdonosát és
ezúttal tizenkét hónap eltiltással és három-
százezer lej pénzbírsággal sújtotta õt, az
LPF vezetõségét sértõ nyilatkozatai miatt.
A bukaresti piros-kékek finanszírozóját a
múlt héten hat hónapra tiltották el és 150
ezer lejre bírságolták meg Florin Prunea, a
Dinamo menedzserének rágalmazása miatt.

Marian Barbu lett az Astra edzõje

Marian Barbu lett a Ploieºti-i Astra futball-
csapatának új vezetõedzõje és feladata, hogy
megmentse a prahovaiakat a másodosztályba
való visszaeséstõl. Barbu azt a Nicolo Napo-
lit váltja a kispadon, akit azért menesztettek,
mert engedély nélkül elhagyta a csapatot.

Csökkenthetik Mutu fizetését

Az olasz Gazzetta dello Sport címû sport-
napilap információja szerint a Fiorentina
felére akarja csökkenteni Adrian Mutu fize-
tését, legalábbis amíg a szibutraminfo-
gyasztása miatt eltiltás alatt áll. A román
válogatott labdarúgó szerzõdésérõl május
elsején tárgyal a firenzei klub vezetõsége.

Érvényesült a papírforma 
Nyíregyházán

A vártnak megfelelõen a címvédõ Debre-
cen gyõzött Nyíregyházán, az élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójából
elmaradt és kedden bepótolt mérkõzésen.
A hajdúságiak 3-0-ra nyertek, ám még min-
dig a Székesfehérvár mögött állnak a máso-
dik helyen a tabellán.

Nincs veszélyben 
a Dél-Koreai Nagydíj

A Forma–1-es Dél-Koreai Nagydíj szerve-
zõi cáfolják azokat a híreket, amelyek sze-
rint a pálya nem készül el idõben és így
nem lehet megrendezni az idei világbajnok-
ság 17. futamát. „Emlékszem, amikor Tö-
rökország elõször rendezett futamot, vagy
tavaly, amikor elõször rendezték meg az
Abu-Dzabi futamot, akkor ugyanezeket a
pletykákat lehetett hallani” – nyilatkozta az
autosport.com portálnak Csung Jung Cso, a
szervezõbizottság vezetõje. 

Veszélyben a Barcelona
Cristian Chivu Internazionaléja két góllal verte a katalánokat

Labdarúgás

ÚMSZ

Ami nem sikerült az AC
Milannak, vagy a Real Mad-

ridnak, az sikerült Cristian
Chivu Internazionaléjának és
kedd este 3-1-re legyõzte a Bar-
celona FC futballcsapatát. A
Bajnokok Ligája elõdöntõben
rendezett elsõ mérkõzésen
ugyan a katalánok szerezték
meg a vezetést a 19. percben, a
támadó felfogásban futballozó
milánóiak Sneijder révén a 30.
percben egyenlítettek, majd
Maicon (48. perc) és Milito (61.
p.) volt eredményes. Az izlandi
vulkánkitörés következtében le-
zárt légiközlekedés miatt, tizen-
négy órás buszozás után pályára
lépõ spanyol címvédõ nehezen
viselte a vereséget, a csapatból
többen a portugál játékvezetõt
okolták a vereségért. Egy meg-
adatlan tizenegyest és egy olasz
lesgólt róttak fel neki. Xavi
Alonso be is szólt José
Mourinhónak, az Inter portugál
vezetõedzõjének, hogy „könnyû
nyerni portugál játékvezetõvel”.
A tréner a találkozó utáni sajtó-
tájékoztatón csak annyit mon-

dott errõl, hogy „a Barca nem
tud veszíteni.” Ugyanakkor
megdicsérte tanítványait és kije-
lentte: „Rászolgáltunk a gyõze-
lemre, a csapat halálos elszánt-
sággal, a végsõkig harcolt.” Pep
Guardiola, a spanyolok edzõje

bár gratulált az ellenfeleinek,
óvatosságra is intette azokat, hi-
szen mint mondta: „Még nem
estünk ki, a visszavágón tovább-
juthatunk.” A két együttes
amúgy már a csoportkörben is
találkozott egymással és akkor a

milánói gól nélküli döntetlen
után a katalánok 2-0-ra gyõztek
hazai pályán. Az elõdöntõ vis-
szavágóját jövõ szerdán rende-
zik. A tegnapi Bayern
München–Lyon-összecsapást
lapzártánk után rendezték. 

Az Internazionale padlóra küldte a Barcelonát. Messiék kétgólos hátrányban várják a visszavágót Fotó: Agerpres

Juan Antonio Samaranchot 
gyászolja a sportvilág
Hírösszefoglaló

Nyolcvankilenc éves korá-
ban, tegnap elhunyt Juan

Antonio Samaranch, a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB)
korábbi vezetõje, leköszönése
óta örökös tiszteletbeli elnöke.
„Nagy veszteség ez a sport vilá-
gának és az olimpiai mozgalom-
nak – mondta Doina Melinte, a
romániai Országos Sport- és If-
júsági Hatóság elnöke – Szemé-
lyesen ismertem, érmet kaptam
tõle.” Samaranchot kedd dél-
után, koszorúér elégtelenség mi-
att utalták be egy barcelonai ma-
gánklinika sürgõsségi osztályá-
ra, de amióta leköszönt a NOB
élérõl már többször kezelték
szívproblémákkal.

A spanyol sportdiplomata
1966-ban vált a NOB tagjává,
majd 1968 és 1975, valamint
1979 és 1980 között a testület
protokollfõnökeként, 1970-tõl
1978-ig, illetve 1979 után végre-
hajtó bizottsági tagként, 1974-
tõl 78-ig alelnökeként tevékeny-
kedett. Az irányítást 1980-ban,
rendkívül feszült politikai lég-
körben vette át. Egyik fõ érde-
mének éppen azt nevezik, hogy
pénzügyileg megerõsítette a
NOB-ot és ismét vonzóvá tette
mindenki számára az olimpiát.
„Samaranch volt az az ember
aki egy új dimenzióba terelte az
olimpiai játékokat, megértette,
hogy a sport a professzionaliz-
mus felé tart. Teljesen másképp
irányította a NOB-ot, elindította
a modernizálás útján” – mondta
Octavian Morariu, a Román
Olimpiai- és Sportbizottság el-
nöke. Samaranch 2001-ig látta
el a vezetõi feladatokat, de befo-
lyását visszavonulását követõen
is megõrizte, többek között utó-

da, Jacques Rogge megválasztá-
sában is szerepet játszott.
Samaranch ellenzõi azt rótták
fel neki, hogy nem vette elég ko-
molyan a doppingellenes harcot,
egy orosz könyv szerint pedig, a
szovjet titkosszolgálat (KGB)
ügynöke volt.

Közgazdász lévén több bank-
ban végrehajtó bizottsági tag
volt, majd Spanyolország
moszkvai és ulánbátori nagykö-
vete volt. A hat nyelven – katalá-
nul, spanyolul, franciául, ango-
lul, oroszul és németül – beszélõ
Samaranch hazájában is több
tisztséget töltött be: a Spanyol
Olimpiai Bizottság tagja, sport-
államtitkár, a Spanyol Korcso-
lyázó Szövetség elnöke, a Medi-
terrán Játékok szervezetének al-
elnöke volt, illetve vezette a spa-
nyol küldöttséget az 1956-os
Cortina d’Ampezzó-i téli, vala-
mint az 1960-as római és 1964-
es tokiói nyári olimpián. 

Szentgyörgyi „All Sztárok”
Kosárlabda

Kovács Zsolt

A Sepsi BC nõi kosárlabda-
csapatának hat játékosát és

edzõjét választották be az idei
All Star Game együtteseibe. A
legjobb hazai játékosok kereté-
ben Florina Diaconu, Vass Ildi-
kó és Bianca Vescan kapott he-
lyet, amíg a román élvonalban
kosarazó külföldiek alakulatá-
ban a szerb Irena Matovici, az
amerikai Kristen Rasmussen és
a brazil Alessandra Santos de

Oliviera lép majd pályára vasár-
nap, a Drobeta Turnu Se-
verinben rendezendõ gálán. Az
idegenlégiósok csapatát a Sepsi
BC jelenlegi edzõje Veres Attila
és a korábbi trénere, Stacey
Nolan irányítja majd. Az All
Star Game csapatainak összeál-
lítását a szurkolók, a sajtó képvi-
selõinek és a kosárlabda-szövet-
ség vezetõinek a szavazatai
alapján állították össze. A leg-
jobb kosaras lányok közti mér-
kõzést vasárnap 17 órától az
RTV kettes csatornája élõben
közvetíti. 

Samaranch 21 évig volt NOB-elnök

Elõre léptek az egyetemisták
Labdarúgás

V. Ny. R.

Nem hibázott a Kolozsvári
Universitatea a másodosztá-

lyú labdarúgó-bajnokság tegnapi
25. fordulójában és 4-2-re gyõzött
Râmnicu Vâlceán. A szamos-
partiak ezzel megelõzték a most
szabadnapos Piteºti-i Argeºt és
elõreléptek az összetett harmadik
helyére. A Marosvásárhelynek
sem tudott problémát okozni a
Temeskovács, ugyanis 2-0-ra
gyõzték azt le idegenben és ezzel

megõrizték második helyüket a
tabellán. Az élen továbbra is az
Aradi UTA tanyázik, amely teg-
nap játék nélkül nyerte 3-0-ra a
korábban kizárt Petrozsényi Jiul
elleni bajnokit. Nagyváradon is
ünnepeltek a tegnap, a Bihar FC
ugyanis 3-1-re verte az élvonalból
kiesett Otopenit és így a tizedik
helyen álló Sebes-Körös-partiak
három pontnyira állnak a kiesõ
helyektõl. A többi eredmény:
Nagybánya–Lupény 1-1, Mio-
veni–Torda 1-0, Szilágysomlyó
–Déva 2-1, Craiova–Drobeta Tr.
Severin 3-0 (játék nélkül). 

Csak a címvédõ Ploieºti-i Asesoft-nak sikerült három mérkõ-
zésbõl kiharcolnia az elõdöntõbe jutást az élvonalbeli kosár-
labda-bajnokság rájátszásának elsõ szakaszában. A prahova-
iak a hazai pályán jegyzett két gyõzelmük után Piteºti-en is
felülmúlták 85-70-re az Argeº BC-t, így a tegnapi negyedik
összecsapást már nem kellett lejátsszák. A másik három ös-
szecsapáson azonban még nem dõlt el kedd este a továbbju-
tás: a Temesvári FC 100-97-re legyõzte a vendég Nagyszebent
és így 2-1-re a javára fordította az összetettet. Bukarestben a
Steaua 104-102-re múlta felül a Medgyest, a Marosvásárhely
pedig 75-71-re verte a Kolozsvári U-Mobitelcot, így az egyik
fél három gyõzelméig tartó sorozat tegnap is folytatódott. A
mérkõzések lapzártánk után értek véget.

Továbbjutott a címvédõ
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