
Orbán Viktort, a Fidesz-
KDNP miniszterelnök-jelölt-

jét kéri fel kormányalakításra az
Országgyûlés alakuló ülésén Só-

lyom László – közölte tegnap az
államfõ. A második Orbán-kabi-
netnek akár három erdélyi szüle-
tésû tagja is lehet. 2. és 4. oldal 

„Istentelen” televíziók

A román audiovizuális média kínálatából
szinte teljes egészében hiányoznak a kul-
turális és vallásos tematikájú mûsorok –
áll a CNA legújabb felmérésében. Bár a
nézõk igénylik, a mérések mást jeleznek.
Jó példa erre a TVR Cultural, amelynek
nézettsége gyakorlatilag a nulla körül jár.

új magyar szó
2010. április 29., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
82. (1147.) szám
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1430 ▲
1 amerikai dollár 3,1416 ▲
100 magyar forint 1,5267 ▼

Akinek a fejében a zene

„Mûvészetet csinálni
humor nélkül, szigo-
rúan tilos!” – így véle-
kedik Selmeczi
György zeneszerzõ,
zongoramûvész és
karmester, akinek a
Kolozsvári Állami
Magyar Operával való
húszéves együttmûkö-
dését kedden koncert-
tel ünnepelték.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Tempfli védi Tõkés feleségét

„Hogy képviselhet, védhet valaki méltókép-
pen bármiféle közösséget, közösségünk bár-
miféle ügyét, aki a hozzá legközelebb álló-
val ily módon viselkedik” – teszi fel a kér-
dést Tempfli József nyugalmazott nagyvá-
radi római katolikus püspök abban a Tõkés
László európai parlamenti képviselõnek
címzett levélben, amely tegnap jutott el
szerkesztõségünkbe.

A halasztás fájdalmai
A valutaalap amolyan öngólt lõtt magá-
nak, amit azonban még nyilván kihever;
a kormány viszont a késleltetéssel olyan
helyzetbe juttatja az országot, amelyben

a reformok gazdasági és tár-
sadalmi költsége akár
nagyságrendekkel is meg-
nõhet. A konkrét válság-

kezelõ intézkedéseket meg-
kerülni ugyanis nem le-
het, halogatásukkal vi-
szont fájdalmasabbá le-
het tenni azokat. 

Bogdán Tibor

A kóbor kutyák elaltatásával
kívánja megoldani a fõváro-

si eb-krízist Marius Marinescu
önkormányzati képviselõ. A
törvényjavaslat értelmében „eu-
tanáziát” hajtanának végre
minden beteg, sérült vagy ag-
resszív állaton. A törvényhozó
büntetné a kutyákat elhagyó
gazdákat, de azokat a felelõt-
lennek nevezett állatbarátokat
is, akik nyilvános helyen gon-
doskodnak a kóbor ebekrõl. Az
állatvédõk szerint a sorozatos
kutyatámadások miatt határo-
zott fellépésre és elsõsorban a
kutyatartók mentalitásváltására
van szükség. Hosszú távon a
szakértõk szerint a felelõsségtel-
jes állattartás segíthet. 
7. oldal 

ÚMSZ

Csak második nekifutásra,
kézfelemeléses szavazással

ment át tegnap a képviselõház
plénumában az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség (ANI)
mûködését szabályozó törvény-
tervezet. Máté András RMDSZ-
es képviselõ, a jogi szakbizottság
tagja szerint a szavazást azért kel-
lett megismételni, mert elromlott
a szavazatokat regisztráló elektro-
nikus rendszer. „Valami hiba tör-
ténhetett, hiszen Lakatos Péter
képviselõtársam például az igen
gombot nyomta meg, az ered-
ménykijelzõ szerint pedig nem
vett részt a szavazáson” – magya-
rázta az ÚMSZ-nek a politikus.
Folytatása a 3. oldalon

Riadalom
ANI-ügyben

Orbán Viktor és Sólyom László a Sándor-palotában Fotó: Kánya Gyöngyvér

Bár eddig is riadalomra adott okot az üzemanyag árának a napokban végbement rekord-

emelkedése, egyes szakértõk szerint nincs már messze az idõ, amikor a román kutaknál tíz

lejt kérnek egy liter benzinért. A jelenlegi drágulást a hazai olajtársaságok a lej dollárral

szembeni gyengülésével és az adók emelkedésével magyarázzák. Bár az eladók szerint a

hazai benzinkutaknál átmenetileg megcsappant a forgalom, az üzemanyagtól való függés

egyelõre nem fog csökkenni. A világ csillapíthatatlan „olajszomja” és az egyre zsugorodó

tartalékok megállíthatatlanul növelik a folyékony arany értékét. 6. oldal 

Benzinár: hol a határ?
Ötszöri áremelés után egy év alatt harminc százalékkal lett drágább az üzemanyag 

Leszámolás 
a kóbor ebekkel

„Erdélyi kormány” Pesten



Inczefi Tibor

Hargita megyei falvakban vé-
gez ingyenes szûrõvizsgála-

tot a napokban a Kecskeméti
Megyei Kórház tizenegy szakor-
vosa – Kobátfalva, Székelyvar-
ság és Oroszhegy után ezen a
héten Gyergyócsomafalván.
Amint arról tegnap Bács-Kiskun
és Hargita testvérmegyék ta-
nácselnökei, Bányai Gábor és
Borboly Csaba csíkszeredai saj-
tótájékoztatóján beszámoltak,
az Erdélybõl Magyarországra
kitelepült orvosok száma mint-
egy háromezerre tehetõ, Bács-
Kiskun megyének pedig szinte
nincs is olyan települése, ahol ne
dolgozna legalább egy Románi-
ából kitelepült magyar orvos. A
mostani akció keretében Ma-
gyarország egyik legnagyobb
kórházának, a kecskemétinek ti-
zenegy szakorvosa, teljes labor-
felszereléssel ellátott laboratóri-
umi asszisztensei, illetve egész-
ségügyi szakközépiskolások egy
héten át ingyenes szakrendelé-

sen fogadják Gyergyócsoma-
falva lakosságát, és vizsgálnak
meg naponta mintegy 100-120
beteget. Amint azt a Magyaror-
szágról érkezett orvosoktól meg-
tudhattuk, ugyanazok a népbe-
tegségek vannak jelen a székely-
földi térségben is, mint Magyaror-
szágon. A leggyakoribbak a szív-
és érrendszeri betegségek, ezért a
vérnyomásmérés negyven éves
kor fölött kötelezõ. Elmondták,
hogy ajánlatos lenne kétévente
rutinellenõrzésre jelentkezni, az
asszonyoknak pedig évente egy-
szer – méhnyakszûrésre. 

Lapunk kérdésére Bányai Gá-
bor, Bács-Kiskun megye önkor-
mányzatának elnöke kifejtette,
bár Magyarországon alulfinanszí-
rozott az egészségügyi rendszer,
nem jelenthet nehézséget „kigaz-
dálkodniuk” a Bács-Kiskun me-
gyeieknek, a kecskeméti kórház-
nak ezt a székelyföldi „hálautat”.
Mint fogalmazott, „egy nemzet
fiai vagyunk, s legfeljebb nem
Ázsiába vagy Afrikába megyünk
segíséget nyújtani.” 

Hírösszefoglaló

Folytatódnak az építkezések a
szent város keleti részén,

mondta Nir Barkat jeruzsálemi
polgármester kedden Washing-
tonban. Arra a kérdésre, Izrael
legalább az újabb izraeli–palesz-
tin béketárgyalások megkezdésé-
ig eleget tesz-e Barack Obama
amerikai elnök kérésének, hogy
fagyasszák be az építési terveket
Kelet-Jeruzsálemben, Barkat ezt
mondta: „A válaszom nem, egy-
értelmû nem.” Jeruzsálemi város-
házi tisztségviselõk hétfõn – név
nélkül – azt mondták, hogy Izrael
befagyasztja a szóban forgó építé-
si terveket. Egy dinamikus, élette-
li teli város növekedését nem le-
het feltartóztatni, különösen igaz
ez Jeruzsálem esetében, hangoz-
tatta Barkat. Véleménye szerint
az építkezések befagyasztása oda
vezetne, hogy a zsidók elhagynák
a városrészt, majd az arabok ille-
gális házépítésekbe kezdenének.
Ha Izrael átengedné a Kelet-Jeru-
zsálem feletti ellenõrzést a palesz-

tinoknak, azzal a zsidók számára
trójai falovat hozna a városba,
folytatta a polgármester. Mint
mondta, az õ célja az, hogy Jeru-
zsálem népességét 65 százalék
zsidó és 35 százalék palesztin al-
kossa.

Barkat az amerikai kormányt
is bírálta. Az izraeli bejelentés
után, miszerint további 1600 la-
kást építenek Kelet-Jeruzsálem-
ben, a nyugati szövetséges szem-
rehányásokat tett. Barkat ezt
nyílt arculcsapásként értékelte,
és kijelentette: egy ideig eltart,
amíg Izrael felocsúdik egy olyan
jó barát támadásából, mint az
amerikai kormány. Washington
pedig azt vette sértésnek, hogy
Izrael éppen Joe Biden alelnök
március eleji látogatása alatt ho-
zakodott elõ az új építkezések
tervével.

Nir Barkat tegnap az amerikai
külügyminisztérium munkatár-
saival találkozik. Jelenleg az iz-
raeli védelmi miniszter, Ehud
Barak is az Egyesült Államok-
ban tartózkodik. 
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Röviden

Kálmán Zoltán alprefektus 
Argeº megyében

Emil Boc miniszterelnök tegnap aláírta, az
RMDSZ által javasolt, Kálmán Zoltán ki-
nevezését Argeº megye alprefektusi tisztsé-
gébe. A tisztségviselõ 1964-ben született a
Maros megyei Erdõszentgyörgyön, gépész-
mérnöki diplomáját a Brassói Egyetem me-
chanikai karán szerezte. Jelenleg a Dolj
megyei Környezetvédelmi Ügynökség kör-
nyezeti politikák gyakorlatba ültetésével
foglalkozó intézmény fõtanácsadója, az-
elõtt több éven keresztül a neves amerikai
Cummins Generator Technologies craiovai
üzeme elektromos részlegét vezette. 

RMDSZ-es miniszterek
Verespatakon 

Borbély László környezetvédelmi és Kele-
men Hunor kulturális miniszter ma
Verespatakra látogat. A két RMDSZ-es tár-
cavezetõ megtekinti a selsitei-völgyi, vala-
mint a verespataktorki ülepítõket, utána pe-
dig ellátogat a vízminõség-monitorizáló ál-
lomáshoz. A felsõvárosi kõbánya és a hol-
lókõi természeti ritkaság, a Kilnik-hegység-
beli tárnák, az orleai római galériák és a
község történelmi központja is a kettõs mi-
niszteri vizit helyszínei lesznek. 

Komorowski gyõzhet 
Lengyelországban

Már rögtön az elsõ körben megszerezheti a
szükséges többséget Bronislaw Komorowski
Lengyelország ügyvezetõ államfõje a júniu-
si elnökválasztáson. Komorowskit, Donal
Tusk miniszterelnök közeli szövetségesét a
lengyelek 52 százaléka támogatja a Gazeta
Wyborcza napilap szerdai számában megje-
lent közvélemény-kutatás szerint. Jaroslaw
Kaczynski, a repülõgép-szerencsétlenség ál-
dozatául esett lengyel elnök, Lech Kaczyn-
ski ikertestvére a szavazók 27 százalékának
voksára számíthat. 

Dokumentumokat tettek közzé 
a katinyi mészárlásról  

Az 1940-ben történt katinyi (Katyn) mé-
szárlásra vonatkozó dokumentumokat tet-
tek közzé tegnap Oroszországban az álla-
mi levéltár honlapján. Az eredeti levéltári
iratok megjelenése óriási érdeklõdést vál-
tott ki a világhálón, különösen Lengyelor-
szágban. Dmitrij Medvegyev elnök utasí-
tására föltett dokumentumok között szere-
pel egy Lavrentyij Berijától származó fel-
jegyzés is. Az egykori szovjet titkosrendõr-
ség (NKVD) vezetõje ebben tett javaslatot
a II. világháború kezdetén, Lengyelország
elfoglalásakor foglyul ejtett lengyel tisztek
kivégzésére.

Sarkozy az iráni válságról 
is beszélt kínai kollégájával

Az iráni atomkérdésrõl is tárgyalt egyéb
nemzetközi kérdések között Nicolas
Sarkozy francia köztársasági elnök tegnap
Pekingben vendéglátójával, Hu Csin-tao
(Hu Jintao) kínai államfõvel. „Elmélyült
megbeszélést folytattunk az iráni válságról
és a G20-ról” – mondta a francia elnök új-
ságíróknak hivatalos látogatásának elsõ
napján, a Huval folytatott magánbeszélge-
tést követõen. 

Még keresik a Himalájában 
eltûnt magyar hegymászót

Öt serpa és egy kínai hegymászó kutatja a
Himalájában jégomlás következtében el-
sodort, majd 7000 méteren eltûnt magyar
hegymászó, Várkonyi László nyomát –
tudta meg tegnap az MTI Pekingben. A
tibeti hegymászószövetség elõzõ napi ér-
tesítése után Sárközy Péter pekingi ma-
gyar fõkonzulnak sikerült kapcsolatot te-
remtenie a lhászai illetékesekkel, akik
megerõsítették, hogy a lehetõségekhez ké-
pest igyekeznek az eltûnt magyar alpinis-
tát megtalálni. 

Cseke Péter Tamás,
Kánya Gyöngyvér

Orbán Viktort, a Fidesz–
KDNP miniszterelnök-jelölt-

jét kéri fel kormányalakításra az
Országgyûlés alakuló ülésén Só-
lyom László. Az államfõ ezt teg-
nap, a Sándor-palotában jelentette
be, ahol Orbán Viktor elfogadta a
felkérést, és kijelentette, a leendõ
kormány Magyarország „három-
harmadát” szolgálja majd. „Isme-
retes, hogy az Országgyûlést má-
jus 14-re szándékozom összehív-
ni. A köztársasági elnöknek ezen
az alakuló ülésen javaslatot kell
tennie a jövendõ miniszterelnök
személyére. Az elnök azt javasol-
hatja miniszterelnöknek, aki meg-
felelõ parlamenti támogatást tud
biztosítani a kormányzáshoz. Ma-
gyarországon egy ilyen ember
van, a választásokon gyõztes Fi-
desz – Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Nép-
párt miniszterelnök-jelöltje, Or-
bán Viktor” – fogalmazott sajtó-
nyilatkozatában az államfõ. 

Sólyom László és Orbán Viktor
alig félórás, négyszemközti meg-
beszélést tartott tegnap a köztár-
sasági elnöki hivatalában, a Sán-

dor-palotában. Orbán Viktor
megköszönte Sólyom Lászlónak,
hogy magához kérette és felkérte
a kormányalakítási tárgyalások
megkezdésére. „A kérdéseire egy-
értelmû és jól hallható igen vála-
szokat adtam, ami azt jelenti,
hogy ezt a felkérést elfogadtam,
és a legnagyobb örömmel teszek
neki eleget” – mondta. 

Kormánynévsor mától

A Fidesz vezetõi tegnap sem
osztották meg a közvéleménnyel
a leendõ Orbán-kormány összeté-
telét, Szijjártó Péter szóvivõ ezt
mára ígérte. A kormányzati
struktúra, illetve a személyi össze-
tétel nagy része azonban már ko-
rábban kiszivárgott a sajtóba.
Eszerint a miniszterelnök négy
csúcstárcát és további négy mi-
nisztériumot tervez. Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke koalíciós
miniszterelnök-helyettes lesz.
Varga Mihály Orbán Viktor kabi-
netfõnöki székébe kerül, napi
operatív felelõs lesz, a kapcsolat-
tartó a csúcstárcák és a miniszter-
elnök között, lehet, hogy õ is mi-
niszterelnök-helyettesi pozíció-
ban. Navracsics Tibor kancellá-

riaminiszter, Matolcsy György
nemzetgazdasági csúcsminiszter,
Fellegi Tamás infrastrukturális
csúcsminiszter, Réthelyi Miklós
pedig humán csúcsminiszter lesz.
A magyar diplomácia irányítója
Martonyi János, a belügyminin-
iszter Pintér Sándor, a honvédel-
mi miniszter Hende Csaba lesz,
az agrártárca élére pedig Fazekas
Sándor kerül. A csúcstárcák „mi-
nisztériumait” államtitkárok irá-
nyítják; ismert fideszes politiku-
sok is államtitkárok lesznek a má-
sodik Orbán-kormányban.

Martonyi, Gál, Szõcs

Az új kormányban legkeve-
sebb két erdélyi is tisztséget kap.

Egyikük maga Martonyi János
külügyminiszter, aki Kolozsvá-
ron született, s aki az egyetlen a
tárcavezetõk közül, akit koráb-
ban Orbán Viktor nevesített le-
endõ kabinetje tagjai közül. A
másikuk a marosvásárhelyi szü-
letésû, ám kolozsvári kötõdésû
Szõcs Géza, akirõl már koráb-
ban azt írta a magyarországi
sajtó, hogy a kulturális tárca ál-
lamtitkári posztjának váromá-
nyosa. Neve nem jelenik meg
az utóbbi napokban kiszivárog-
tatott kormánynévsorban –
egyes sajtóhírek szerint Baán
László, a Szépmûvészeti Mú-
zeum igazgatója is esélyes a
tisztségre –, ám tegnapi infor-
mációink szerint bizonyosan
benne lesz Orbán csapatában.
Információnkat tegnap Szõcs
Géza nem kívánta kommentál-
ni. „Csupán azután nyilatko-
zom errõl, ha a kormány név-
sora nyilvános lesz” – mondta
az ÚMSZ-nek az RMDSZ volt
fõtitkára, akit tavaly õsszel Or-
bán Viktor arra kért fel, hogy
készítse el a leendõ magyar
kormány számára a kultúrpoli-
tika kerettervét, ugyanakkor a
Fidesz EP-képviselõi jelöltlistá-
ján is szerepelt.

Korábban a sajtó arról is írt,
hogy a szintén kolozsvári születé-
sû Gál Kinga lehet a határon túli
magyarok ügyeivel foglalkozó hi-
vatal vezetõje. A Fideszes EP-
képviselõt lapunk nem tudta elér-
ni, ám budapesti információk
szerint elutasította az Orbán Vik-
tor által felajánlott tisztséget. Szõcs Géza Martonyi János Gál Kinga

A Fidesz elsöprõ választási gyõzelme elsõsorban Magyarország
számára jelent veszélyt, és csak ez után a Magyarországgal szom-
szédos országok számára – ezt a véleményt fogalmazta meg teg-
nap Kolozsváron Adam Michnik, a Gazeta Wyborcza lengyel
napilap fõszerkesztõje. A Szolidaritás egykori vezetõ egyénisége
a Babeº-Bolyai Tudományegyetemen tartott elõadást. Az ezt
megelõzõ sajtótájékoztatón Michnik kifejtette, hogy a naciona-
lista témakörben számos újabb konfliktus alakulhat ki Magyar-
ország és Szlovákia között, és Orbán gyõzelme nagyon bony-
olulttá teheti Kelet-Közép-Európa helyzetét.

Michnik: a Fidesz gyõzelme veszélyes

„Erdélyi kormány” Pesten

Magyarországi orvosok 

„hálaútja” Székelyföldön

Egymást sértegetik

Jeruzsálem és Washington 

Fotók: MTI 



Folytatása a 3. oldalon

A közjogi méltóságok vagyon- és
érdeknyilatkozatait átvizsgáló in-
tézmény mûködését szabályozó
törvénytervezet az elsõ, elektroni-
kus szavazás alkalmával azért
„bukott meg”, mert nem kapott
minõsített többséget. Második ne-
kifutásra 183 képviselõ szavazott
a jogszabály mellett, ezzel az alsó-
ház „elvégezte feladatát”, az
ANI-törvény átkerül a szenátus-
ba. Mint ismeretes, Traian Bãses-

cu államfõ személyesen kérte a
parlamenti pártokat, hogy tíz na-
pon belül adják vissza hatásköreit
az ANI-nak. Az Alkotmánybíró-
ság korábban törvényellenesnek
nyilvánította az intézmény mûkö-
dését szabályozó jogszabály több
cikkelyét arra hivatkozva, hogy
vizsgálódásai sértik az érintettek
magánélethez való jogát. 

Máté András szerint a tegnap
elfogadott módosításokkal sike-
rült visszaadni az ANI hatásköre-
it. „Nem gyengült le az ügynök-

ség attól, hogy figyelembe vettük
az Alkotmánybíróság észrevétele-
it” – jelentette ki. A politikus
azonban elismerte, van alapjuk
azoknak az ellenzéki aggodal-
maknak, miszerint a jogszabállyal
sincs minden rendben. „Az elfo-
gadott módosítócsomag több tör-
vényt is érint. Ha a szenátus nem
fogadja el a képviselõház változa-
tát, akkor a tervezetnek az alkot-
mány 75. cikkelye értelmében
vissza kell térnie az alsóházba” –
magyarázta a képviselõ. 
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Jóllehet az államfõ – és
kormányzati visszhang-
ja, Emil Boc – a mélyü-
lõ romániai gazdasági-
pénzügyi válság körül-
ményei között továbbra
is a politikai osztály re-
formját, a parlament

karcsúsítását, az alkot-
mány módosítását, újabban az alkotmánybí-
rák jól megcsavart paragrafusaival kupán vá-
gott Feddhetetlenségi Ügynökség felélesztését
tartja az ország égetõ fontosságú problémájá-
nak, a Nemzetközi Valutaalap ismét Buka-
restben vizsgálódó küldöttei aligha ezeket a
„napirendi pontokat” vélik a legsürgetõbbnek.
Márpedig az õ prioritáslistájuk a meghatáro-
zó, tekintve, hogy a pénzintézménytõl várt
újabb kölcsönrészlet nélkül Románia aligha-
nem komoly bajba kerülne – amint arra ma-
ga a kormányfõ is utalt már: akár Görögor-
szág sorsára, vagyis koldusbotra juthatna.
Elég gondot okoz Bukarestnek önmagában
már az is, hogy az újabb, ezúttal 850 millió
eurós összegre legalább június közepéig kell
várnia, hiszen a hátralévõ másfél hónap
töküres államkasszával bizony, egy örökkéva-
lóságnak tûnhet a kormány számára.
Persze a hitelfelvétel önmagában csak tüneti
kezelés, nem oldja meg a válságszülõ problé-
mákat. A valutaalapiak nagylelkûsége pedig
– amellyel sorozatosan megengedték, hogy a
kormány a bérek és nyugdíjak kifizetésére for-
dítsa az újabb és újabb hitelrészletek jelentõs
részét – nem segít a helyzeten; éppen ellenke-
zõleg: árt az országnak. A rendszerint szõrös
szívû bankárok szokatlan engedékenysége
ugyanis lehetõvé tette a bukaresti hatalom
számára azt, hogy elodázza a közszférában az
éppen a valutaalap által megkövetelt fájdal-
mas szerkezeti átalakításokat – mindenekelõtt
a bér- és nyugdíjköltségek szigorú leszorítását
–, amelyeket a magánszektor tavaly már töb-
bé-kevésbé végrehajtott. Mindennek következ-
tében a román gazdaság idei gyarapodása
nemcsak hogy elmaradt a tavaly elõre jelzett
1,3 százaléktól, de a jelek szerint a szerényebb
becslés szerinti 0,8 százalékot sem éri el;
Sebastian Vlãdescu pénzügyi tárcavezetõ már
egyenesen „nulla százalék körüli gyarapodás-
ról” beszél. A nemzetközi pénzügyi szakembe-
rek véleményét mintegy megelõzve az ország
valutaalapi képviselõje, Mihai Tãnãsescu pe-
dig mostanság rótta fel a kabinetnek, hogy re-
formügyekben az idei év elsõ felében „túl nagy
dolgokat” nem hajtott végre.
A hitelezõk „rugalmassága” odavezetett, hogy
a valutaalap közel 13 milliárd eurós hitelébõl
eddig már felvett (és elköltött) több mint 9
milliárd euró paradox módon, a nemzetközi
pénzintézet szándékaival szöges ellentétben,
éppen a válság által megkívánt – nem utolsó-
sorban pedig a pénz fejében elvárt – reformo-
kat hátráltatta. Vagyis a valutaalap amolyan
öngólt lõtt magának, amit azonban még nyil-
ván kihever; a kormány viszont a késleltetéssel
olyan helyzetbe juttatja az országot, amelyben
a reformok gazdasági és társadalmi költsége
akár nagyságrendekkel is megnõhet. A konk-
rét válságkezelõ intézkedéseket megkerülni
ugyanis nem lehet, halogatásukkal viszont
fájdalmasabbá lehet tenni azokat. 

Román lapszemle

A halasztás fájdalmai

Bogdán Tibor

Két éve pereskedik egy aradi nõ a Louis
Vuitton divatcéggel, miután a luxuscik-
keket gyártó vállalat hamisítványok for-
galmazásával vádolta meg a kínai láto-
gatásáról öt nõi táskával hazatérõ üzlet-
asszonyt. (Adevãrul) Egy újabb autó-
gyártó készül romániai üzemet nyitni.
(România liberã) A román kormány
vállalná a Lucian Bute világbajnok ököl-
vívó bukaresti öszszecsapásának meg-
rendezésével járó mintegy 4 millió eurós
költségek jelentõs részét. (Evenimentul
zilei) A hatóságok eljárást indítottak
harminckét nagyszebeni fiatal ellen, akik
a DC++ fájlmegosztó platformon ke-
resztül filmeket, zenét és számítógépes
programokat bocsátottak az érdeklõdõk
rendelkezésére (Evenimentul zilei) 

Csak kézzel sikerült. Felborzolta a kedélyeket az elektromos szavazórendszer meghibásodása

ANI-ügyi riadalom 
A képviselõház végül megszavazta az ANI-törvényt 

Fotók: archív

Fleischer Hilda

„Hogy képviselhet, védhet va-
laki méltóképpen bármiféle

közösséget, közösségünk bármifé-
le ügyét, aki a hozzá legközelebb
állóval ily módon viselkedik” – te-
szi fel a kérdést Tempfli József
nyugalmazott nagyváradi római
katolikus püspök abban a Tõkés
László európai parlamenti képvi-
selõnek címzett levélben, amely
tegnap jutott el szerkesztõsé-
günkbe. Tempflit az késztette a le-
vél megírására, hogy – mint írja –
a volt református püspök nem vet-
te védelmébe válni készülõ felesé-
gét, Tõkés Edithet a sajtóban
megjelent támadások után.

Tempfli: Tõkés 
nem haragszik

„Szó nélkül hagytad fivéred
(Tõkés István – szerk. megj.) nyil-
vánosságnak szánt sorait, mely-
ben méltatlan hangon ír a felesé-
gedrõl. Ha te nem, akkor én eme-
lem fel a szavam a védelmében.
Igen, emberi és asszonyi méltósá-
gában sértõek azok a mondatok,
márpedig én úgy érzem, hogy az
emberi méltóságot minden eset-
ben védenem kell” – fogalmazott
levelében Tempfli, aki szerint Tõ-
kés István „minõsíthetetlen kriti-
kái, bántásai” jogtalanok. A nyu-
galmazott püspök úgy véli, Tõkés
László olyan méltatlan rágalma-
kat hagyott szó nélkül, amelyek
árnyékot vetnek mindarra, amit
fõpapként, közéleti emberként, az
elmúlt évtizedekben tett.

Tempfli József tegnap lapunk-
nak elmondta, Tõkés Edith sorsát
a szívén viseli, különösen azután,
hogy a napokban egyik ismerõsé-
tõl azt hallotta: az asszonyt a tör-
téntek nagyon megviselik. „A le-
vélben szeretetteljesen írtam, a
hangulaton próbálva javítani, csu-
pán baráti aggodalmamnak adva
hangot” – magyarázta az ÚMSZ-
nek a nyugalmazott püspök. 

A volt egyházi elöljárótól meg-
tudtuk: levelét személyesen vitte
el Tõkésnek egy nagyváradi ren-
dezvényre, ám mivel nem sikerült
találkoznia vele, egy hölgyet kért
meg, adja át a címzettnek. Az
EP-képviselõ már másnap, saját
kezével egy oldalban válaszolt is
a levélre. „Ebbõl számomra az

derül ki, hogy Tõkés László nem
haragszik rám, amiért észrevéte-
leimet szóvá tettem. Sõt, elküldte
nekem azokat a sajtóanyagokat
is, amelyek az elmúlt hetekben a
házassága felbontásáról megje-
lentek, s amelyek nem jutottak el
mostanig hozzám, mert nem já-
ratok minden újságot” – mondta
Tempfli József. 

Összeugrasztási kísérlet?

„A levelet egy hölgy csempész-
te a püspök úr asztalára, aki elõ-
ször azt hitte, hogy mentegetõzés
Tempfli püspök úrtól, amiért nem
tudott eljönni a rendezvényre” –
magyarázta tegnap lapunknak
Demeter Szilárd, Tõkés László

sajtóirodájának vezetõje. Közölte,
az EP-képviselõ nem kívánja vá-
laszlevelét a nagyközönséggel
megosztani. Demeter ugyanakkor
furcsállja, hogy a sajtónak elkül-
dött levél mellett szerepelt egy, a
szerkesztõségeknek címzett ma-
gyarázat is, amelyet nem a nyu-
galmazott püspök fogalmazott
meg. „Ezért azt gyanítjuk, hogy
valakik megpróbálják felhasznál-
ni Tempfli Józsefet levelét arra,
hogy összeugrasszák a katolikus
és a református egyházat” –
mondta Demeter Szilárd.

Tõkés István: 
Tõkésné pénzéhes 

Tempfli felháborodását az a
szintén nyilvánosságra került le-
vél váltotta ki, amelyet Tõkés
László idõsebb bátyja, Tõkés Ist-
ván jelentetett meg április elején,
s amelyben „pénzéhesnek, beteg-
nek, aljasnak” minõsíti az euró-
pai parlamenti képviselõ volt fe-
leségét. „Joggal kérdezhetik, az
állítólagos 20 év u.n. rossz házas-
sága után, miért most adja be
Edit aszszony a válópert? Véle-
ményem szerint azért, mert amíg
egy szerény papi fizetés megosz-
tása smafu, addig a mostani EU
parlamentié már döfi, annak 30
százalékáért már érdemes áldo-
zattá válni” – fogalmazott Tõkés
István, aki levelét azzal zárta:
örül, hogy „öccse végre kivásá-
rolhatja magát ebbõl a számára
annál is rémesebb helyzetbõl,
mint amit anno Ceuºescu oko-
zott neki”. 

Tempfli védi Tõkés feleségét

M. Á. Zs.

Egyszerû indítvánnyal „vála-
szolt” tegnap a szociáldemok-

rata–konzervatív pártszövetség
szenátusi frakciója arra, hogy az
egységes nyugdíjtörvény felsõhá-
zi vitáján a kormánypárti hon-
atyák elutasították azt a módosító
indítványt, amely megõrizte vol-
na a hadseregbõl nyugdíjba vo-
nultak kiváltságos helyzetét. A
kezdeményezõk szerint Gabriel
Oprea védelmi miniszternek
azonnal le kellene mondania,
ugyanis kettõs játékot játszik: he-
tek óta „szajkózza”, hogy vissza-
lép a kormányból, amennyiben a
katonák érdekeivel ellentétes
nyugdíjtörvényt fogadnak el, vi-
szont a helyzetet rendezõ módo-
sító indítványt nem szavazták
meg a független szenátorok. A
Realitatea hírtelevíziónak a védel-
mi miniszter leszögezte: azért
nem támogatták a PSD-sek mó-
dosító indítványát, mert várják,
hogy sor kerüljön arra a módosí-
tó javaslatra, amelyet a parlament
védelmi bizottságában már elfo-
gadtak. Az ellenzékiek szerint
azért alkotmányellenes a kor-
mány törvénytervezete, mert az
újraszámolás után a nyugdíjak
zöme csökkenni fog. Emlékeztet-
nek, hogy az Alkotmánybíróság
döntése értelmében az újraszá-
molás utáni nagyobb összegeket
ki kell fizetni, viszont ha kisebb
nyugdíjat állapítanak meg, akkor
a jelenlegi összeget kell utalni. A
PSD indítványa azt is felrója a
kormánynak, hogy nem átallta
„átemelni a 2000/19-es törvény
kilencvenöt százalékát.” 

Függetlenek 
kettõs játéka

Tempfli (balra) szerint Tõkésnek meg kellett volna védenie feleségét 
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Bogdán Tibor

A kommunista hatalom
bukása után az új chi-

ºinãui vezetés a jelek szerint
rendezni – pontosabban: javí-
tani – kívánja az utóbbi évek
során igencsak lehûlt kapcso-
latait Bukaresttel. Erre lehet
következtetni Traian Bãsescu
román államfõ és moldovai
kollégája, Mihai Ghimpu hét
eleji bukaresti megbeszélései-
bõl – még akkor is, ha a
chiºinãui politikus csak meg-
bízott államfõi minõségében
képviselhette országát.

A „nagy testvér” 
öröme…

Bukarest természetesen a
legnagyobb örömmel üdvözli
a „megtévedt kistestvér”
„megtérését”, a mindenkori
román vezetésben ugyanis
még mindig ott él – ha ki-
mondatlanul, félig-meddig
tudat alatt is – Nagy-Romá-
nia román szívet dobogtató
emléke. Bukarest közeledését
így Traian Bãsescu is szorgal-
mazta, szinte államfõi man-
dátumának elsõ napjától,
erõfeszítései azonban – stílu-
sosan fogalmazva – rendre
zátonyra futottak Chiºinãu
elzárkózása miatt. A Moldo-
vai Köztársaság illetékesei
alig titkolták, hogy nem
igénylik a „nagy testvér” ké-

retlen támogatását, annál is
inkább, mert korábbi tapasz-
talataik alapján még jól emlé-
keznek arra, mit jelent Buka-
rest gyámkodása.

A chiºinãui hatalomváltás
után Bukarest felgyorsította
„testvéri akcióit”:  új határ-
átkelõt nyitott Rãdãuþi–Lip-
can térségében, az Országos
Állampolgársági Ügynök-
ség öt területi irodáját indí-
totta be, Marius Lazurca
személyében nagykövetet
küldött a moldovai fõváros-
ba, nemrégiben pedig lehe-
tõvé tette a kishatárforgal-
mat a moldovai állampol-
gárok számára: rövid idõ
alatt már kétezer engedélyt
adtak ki, Traian Bãsescu
ígérete szerint azonban a fo-
lyamat jócskán felgyorsul
majd június végétõl, amikor
is a chiºinãui román konzu-
látus mellett a cahuli és
Bãlþi-i hasonló román intéz-
mény is jogosult lesz a ké-
relmek feldolgozására. 

… és a „kis testvér” 
hálája

Bukarest közeledése ezút-
tal viszonzásra talált
Chiºinãu részérõl. A mostani
államfõi találkozó során
megszületett a két ország
Moldovai Köztársaság euró-
pai integrációját szolgáló
stratégiai partnerségét szen-

tesítõ közös nyilatkozat. Bu-
karest egyébként már koráb-
ban igyekezett elõkészíteni a
talajt a „második román ál-
lam” uniós tagságához.
Traian Bãsescu korábban
azon volt, hogy a Pruton túli
országot az uniós integráció
szempontjából besorolják a
nyugat-balkáni államok cso-
portjába, erõfeszítése azon-
ban nem járt sikerrel. Próbál-
kozásait azonban kitartóan
folytatta. Így az Európai Bi-
zottság elnökével nemrégi-
ben egyeztetett arról, hogy a
Moldovai Köztársaság inf-
rastruktúráját összekössék a
Romániáéval, ezzel pedig
közvetve az EU-éval is. Erre
Bukarest három projektet is
kidolgozott, ezek az
Ungheni– Chiºinãu vagy
Iaºi–Chiºinãu vasútvonal
megépítésére, a két ország
földgázvezeték-rendszeré-

nek, illetve villamos hálóza-
tának összekapcsolására vo-
natkoznak; utóbbi közös 400
kilowattos vezeték révén va-
lósulna meg. 

A Moldovai Köztársaság
részérõl jelzés értékû gesztus
az, hogy az eszmecsere al-
kalmával kijelölte bukaresti
nagykövetét Iurie Reniþã
személyében. Az 52 éves új-
ságíró a bukaresti Közigaz-
gatási és Politikatudományi
Országos Iskola végzõse,
több évet dolgozott országa
külügyminisztériumában,
majd Horvátországban volt
EBESZ-megbízott, jelenleg
pedig a British-American
Tobacco dohánygyártó cég
moldovai kirendeltségének
munkatársa.

A Moldovai Köztársaság-
nak tavaly áprilisa óta nincs
bukaresti nagykövete, miu-
tán a chiºinãui választási za-

vargások nyomán visszahív-
ták az ország képviselõjét,
Lidia Guþut. Ekkor minõsí-
tették nemkívánatos sze-
méllyé Románia chiºinãui
nagykövetét, Filip Teodores-
cut, akinek helyébe Bukarest
már március végén kinevezte
Marius Lazurcát.

A két ország illetékesei ez-
úttal jócskán túlléptek a pro-
tokolláris egyezmények kere-
tein. Elena Udrea román fej-
lesztési és idegenforgalmi
miniszter például moldovai
kollégájával, Marcel
Rãducannal aláírta a kor-
mányközi megállapodást,
annak a 100 millió eurónak a
román fél részérõl történõ té-
rítésmentes folyósításáról,
amirõl még Traian Bãsescu
tett ígéretet, nem sokkal a
chisinãui hatalomváltást kö-
vetõen. Ezt a pénzt a szom-
szédos államban az infrast-

ruktúra és alapszerzõdés ok-
tatás fejlesztésére fordítják –
holott az öszszeg, hasonló
célokra, Romániában is el-
kelt volna. Az oktatási mi-
niszterek kézjegyével ellátott
dokumentum értelmében
Románia ötezerre növeli a
moldovai fiataloknak a ro-
mániai gimnáziumi és felsõ-
oktatásban nyújtott ösztön-
díjak számát. 

A barátság határai

A két ország közötti
(h)idegháború túlságosan is
elnyúlt ahhoz, hogy ne ha-
gyott volna nyomokat a ro-
mán-moldovai kétoldalú vi-
szonyban. Így például nem
született meg a két állam kö-
zötti határegyezmény, bár az
elõzetes egyeztetések során
ezt is tervbe vették a látoga-
tás alkalmával. Mihai Ghim-
pu az országában megmutat-
kozó „politikai ellentétek-
kel” magyarázta az aláírás
elmaradását, anélkül, hogy
azokat részletezte volna. Po-
litikai megfigyelõk tudni vé-
lik azonban, hogy a május 9-
i, gyõzelem-napi moszkvai
katonai díszszemlén való
moldovai részvétel kapcsán
az államfõ és a miniszterel-
nök között kialakult nézetel-
térésekrõl van szó. 

Figyelemre méltó az is,
hogy a vendég – és kedvéért
nyilván a házigazda is –
mindvégig nyomatékosan
hangsúlyozta: a Moldovai
Köztársaság megõrzi semle-
gességét. Ami egyébként ne-
hezen is történhetne más-
ként, miután azt az ország
alaptörvénye szentesíti. Más
kérdés az, hogy miként
egyeztethetõ össze a semle-
gesség egy NATO-tagállam-
mal aláírt stratégiai partner-
séggel… 

Románia–Moldova: szent a béke?
A virághidak rövidre szabott korsza-

ka után a Románia és a Moldovai

Köztársaság között húzódó Prut ha-

tárfolyót jóval tartósabbnak bizonyu-

ló hideg és csúszós jégpáncél borítot-

ta be, amely csak mostanság kezd re-

pedezni – bár most egyelõre töré-

kenysége teszi veszélyessé.

A „helytelen” LMP 

Gyulay Zoltán

Nehéz feladatot vállal
magára az, aki a magyar

politikai palettán ki akarja je-
lölni az alig egy esztendeje
megalakult Lehet Más a Poli-
tika (LMP) pontos helyét.
Hiszen a rendszerváltáskor
kialakult szerkezetbe még
egyetlen ilyen friss szervezet-
nek sem sikerült beépülnie,
teljesen kívülrõl jövõként
most elõször ez a párt jutott
be – a rövid múltat tekintve
mondhatni: bravúrosan – a
magyar parlamentbe.

Hasonló indulás?

Ha a csúfos vereséget szen-
vedett Magyar Szocialista
Pártot (MSZP) helyezzük el
a pártok koordinátarendsze-
rének bal oldalán, akkor az
LMP-hez hasonlóan újonc,

de már régebbi Jobbik a szél-
sõjobbra kerül. Ebben a felál-
lásban pedig a kormányalakí-
tás elõtt álló Fidesz egyértel-
mûen a centrumba (a jobb-
középre) kívánkozik – no de
hol helyezkedik el az LMP?
A név több mint árulkodó:
Lehet Más a Politika, alapító
nyilatkozata szerint ugyanis
a liberális, balközép és közös-
ségelvû politikai hagyomá-
nyokból is építkezõ, de ön-
magában koherens, ökológi-
ai és radikális politikai irány-
vonalat követi.

A további elemzéshez ér-
demes néhány tényt felidéz-
nünk. Az LMP a minapi vá-
lasztásokon 7,48 százalékot
ért el, és 16 mandátumot
szerzett, miközben 1990-ben
a Fidesz 5,44 százalékkal
21, 1994-ben 5,18 százalék-
kal 20 képviselõt küldhetett
a parlamentbe. Csúnya ma-

tematikai szóval élve:
„nagyságrendileg” csaknem
azonos a teljesítmény, és
mára a Fidesz – a Keresz-
ténydemokrata Néppárttal
(KDNP) közösen – minden
idõk legnagyobb, a kéthar-
madot is meghaladó szava-
zati arányú gyõztesévé nõtt.
Ha tehát az LMP-nek sike-
rül vonzó gyakorlati politi-
zálással megkapaszkodnia,
ki tudja, hogy újabb két évti-
zed elteltével mivé válhat.
Ezzel azonban még nem ju-
tottunk közelebb a helymeg-
határozáshoz.

Elnök nélkül lehet?

Az LMP eredettörténetét
felidézve újabb érdekes pár-
huzam ötlik a szemünk elé.
A tömörülés ugyanis 2008-
ban „társadalmi kezdemé-
nyezésként”, tehát még nem

pártszerû, de az európai
zöld pártokhoz közel álló
mozgalomként jött létre
(párttá csak tavaly február-
ban alakult át), méghozzá a
Védegyletbõl kiválva. Lista-
vezetõje, Schiffer András ez
utóbbi mûhelyben is vezetõ
szerepet vállalt (egyebek
mellett a Védegylethez fûzõ-
dik Sólyom László államfõi
jelölése), most pedig tizen-
harmad magával az LMP
választmányának tagja.

Ez a genezis sokban emlé-
keztet, a húsz év után a poli-
tikai életen kívülre került,
Szabad Demokraták Szövet-
ségének létrejöttére: az
SZDSZ elõbb – öndefiníció-
jával – „demokratikus ellen-
zék”-ként (mintegy illegali-
tásban) mûködött, majd
1988-ban létrehozta a Sza-
bad Kezdeményezések Há-
lózatát, amely csak fél év el-
teltével alakult át párttá. Ak-
kor kilenc ügyvivõ állt az
élén, az elsõ elnökét Kis Já-
nos személyében csupán
1990-ben választotta meg. A
kérdés tehát jogos: meddig
lehet más a politika úgy,

hogy egy pártnak (az LMP-
nek) nincs elnöke?

Politikai 
„metamorfózisok”

Az elnevezés vonzó is
akart lenni; azt az üzenetet
kívánta közvetíteni, hogy a
társadalomnak (ma már tud-
juk: 7,48 százalékának) elege
van a hatalmi elit eddig egy-
mást váltó mindkét oldalából
– valami újra, valami másra
van szükség. A felmérések ta-
núsága szerint elsõsorban az
újra, a másra mindig is fogé-
kony fiatalok körében voltak
sikeresek, elvégre õket kevés-
bé kötik a pártszimpátia be-
idegzõdései. Ugyanakkor az
LMP-t több oldalról egyfajta
politikai lélekvándorlás szü-
löttének tekintik, hiszen vá-
randósságának ideje gyakor-
latilag egybeesett az SZDSZ
agóniájával. A várakozó ál-
láspontot az is indokolja,
hogy listavezetõje azt ígéri:
minden oldaltól egyenlõ tá-
volságot kívánnak tartani, s
az adott ügytõl teszik majd
függõvé, hogy melyik oldalt

fogják támogatni. Minden-
esetre az átalakulások az el-
múlt húsz esztendõ során is
hoztak érdekes fordulatokat.
Orbán Viktor torzonborz, ha-
daró beszédû ifjúból úgy vált
konszolidált úriember, ahogy
a pártja kezdeti liberális prog-
ramját odahagyva betört a
konzervatív oldalon támadt
résbe. Nem lehet véletlen,
hogy az egész választási
kampány idején higgadtságot
sugalmazó mélybordó nyak-
kendõt viselt. A szocialista
miniszterelnök-jelölt, Mes-
terházy Attila, levágatta spa-
nyol grandokra emlékeztetõ
bajszát-szakállkáját. Vona
Gábor, a Jobbik elnöke, azt
ígéri, a parlament alakuló
ülésén a bíróságilag betiltott
Magyar Gárda egyenruhájá-
hoz hasonlatos öltözékben
jelenik meg; ehhez képest a
választási második forduló
után egy reggeli tévémûsor-
ban jólszabott öltönyéhez,
vasalt fehér ingéhez világos-
kék selyemnyakkendõt kö-
tött. Az LMP-s Schiffer And-
rás egyáltalán nem hord
nyakkendõt. 

A magyarországi választások után egyértelmûvé vált,

hogy újra kell rajzolni a pártok térképét. Három politikai

alakulat esetében nincsenek kétségek. A Lehet Más a Poli-

tikának azonban egyelõre nehéz helyet találni. 

„Jégtörõ” kézfogás? Mihai Ghimpu moldovai államfõ és Traian Bãsescu román elnök Fotó: Agerpres



Megvan a Fidesz-kétharmad. Orbán Viktor
gyakorlatilag Magyarország teljhatalmú
miniszterelnökének tekinthetõ. A hírre a
piacok is kedvezõen reagálnak. Az Európai
Unió vezetõi jól fogadják a kialakult hely-
zetet. Nyilván úgy tekintik, hogy a szocia-
listák kétbalkezes döntéseinél, társadalmi
támogatást nélkülözõ látszatreformjainál,
bizonytalankodásainál bármi csakis jobb
lehet. 
Ami minket, határon túli magyarokat illet,
a Fidesz sikerében nem csak azért vagyunk
mélyen érdekeltek, mert e siker Magyaror-
szág gazdasági helyzetének, nemzetközi
súlyának helyreállítását is jelenthetné, ha-
nem azért is, mert egy korszerû, a nemzet-
közi közösség által megbecsült, kulturáli-
san és gazdaságilag prosperáló Magyaror-

szág számunkra is könnyebbé
teheti az asszimilációs nyo-
másnak való ellenállást.
Ha Magyarország ismét a
térség egyik mintaállamává

válik, magyarnak lenni
ismét vonzó létállapot-
tá válhat. Azaz Ma-
gyarország, pusztán si-
kereivel is döntõ sze-

repet játszhat a határon túli magyar közös-
ségek megtartásában. 
Persze sok minden függ attól is, hogy a két-
harmados magyar hatalom milyen kapcso-
latrendszert épít ki a határon túli magyar
szervezetekkel. Ha arra törekszik, hogy a
határokon túl ismét saját
belpolitikai céljai érdeké-
ben jól használható klien-
túrát alakítson ki, és kap-
csolatrendszerét erre ala-
pozza, annak – ahogy ko-
rábban – ezután sem lehet-
nek kedvezõ következmé-
nyei. A határon túli magyarság érdekei és a
magyarországi érdekek, ellentétes elõjellel
ugyan, de ugyanúgy szembekerülhetnek
egymással, mint a szocialista uralom ide-
jén. Egy ilyen politika csakis a határon túli
közösségeken belüli destruktív (és nem
konstruktív – mert demokráciában ilyen is
van) konfrontációkat erõsítheti. Márpedig
nyilvánvaló, hogy ezeknek a közösségek-
nek minden korábbinál nagyobb szükségük
van az egységes fellépésre. 
Az egység persze továbbra sem jelentheti
az értékek, érdekek és érzések maradékta-
lan azonosságára alapozott egyöntetûsé-

gét. A határon túli magyar közösségek de-
mokratikus egysége, akárcsak az anyaor-
szági politikai közösségé, csakis a külön-
bözõség, az ideológiai, a kulturális, területi
különbözés alapján valósulhat meg. A Fi-
desz éppen a sokféleségbõl kialakított

nemzeti egység ideáljának
megvalósításával teremt-
het számunkra is jól kö-
vethetõ és produktív mo-
dellt. Annál is inkább,
mert ennek a modellnek a
mibenléte ma még nálunk
sem evidencia. 

A demokratikus egység megteremtésére a
kétharmados hatalom minden korábbinál
jobb esélyeket kínál. A Fidesz megenged-
heti magának, hogy az ellenzék, sõt az el-
lenfelek irányába is megtegye azokat az
engedményeket, amelyeket korábban a
szocialista liberális koalíciók tõle megta-
gadtak: hogy ugyanis az ellenfélnek és
nem ellenségnek tekintett ellenzék ideoló-
giáját, történelmi emlékezetét, törekvéseit
elvben ugyanolyan legitimnek ismerje el,
mint a sajátját. Ezeknek az ideológiáknak
a képviselõit, ezeknek a történelmi emlé-
keknek a fenntartóit és törekvéseknek a

megvalósítóit kell egységes nemzeti közös-
séggé integrálni. Az a három-, sõt négy-
harmados magyar hatalom, melyrõl Orbán
Viktor beszél, csak és csakis ebben az eset-
ben jöhet létre. 
A szocialisták és liberálisok katasztrofális
kudarcának okai éppen abból fakadtak,
hogy ezt az elemi igazságot képtelenek vol-
tak felfogni és elfogadni, mindent és min-
denkit a saját képükre és hasonlatosságuk-
ra akartak – fasisztázással, kirekesztéssel,
megvetéssel – átformálni. Ez a magyar tár-
sadalom összetettségébõl, az egymást ki-
egészítõ törekvések erõs eltéréseibõl követ-
kezõen nem volt és továbbra sem lesz le-
hetséges. A Fidesz, ha tanult a szocialisták
által bemutatott elrettentõ példák sorozatá-
ból, nem ilyen nemzeti egységre és együtt-
mûködésre törekszik. 
Az persze még egyáltalán nem bizonyos,
hogy tényleg tanult volna, sõt számos jel
utal arra, hogy a tanulság egyelõre náluk is
várat magára. Mindenesetre nekünk, hatá-
ron túli magyaroknak – és persze saját ma-
gának is! – a mindenkori magyarországi
hatalom egy ilyesfajta tanulság politikai,
kulturális és gazdasági konzekvenciáinak
életbeültetésével használhatna a legtöbbet. 

Nem ismerek írót az egész világirodalomban, akinek elbeszélõ
hangja annyira közel állana az élõszóhoz, mint a Mikszáthé.
Mintha csakugyan eleven beszéd csengene fülembe olvasása-
kor, folyton modulálódva: az elbeszélés folyamában nyugod-
tan, kényelmesen ömlik, egy-egy jelenetnél ellágyul, halk, de
érzésemet éppen ezért erõsen ingerlõ remegések járják át, egy
másiknál gyorsabb ütembe lendül, - szóval él és a maga kifeje-
zõ eszközeivel kíséri a történet folyamát. Mintha nem is volna
köztünk az a nagy távolság, amely az írót az olvasótól elvá-
lasztja, hanem elõttem ülne az író és mondaná nekem a mon-
danivalóját. Ez Mikszáth közvetlensége, minden jellemvonása
között a legjellemzõbb. (…)
Az elõadás közvetlenségét a nyelv természetes könnyedségén
és plaszticitásán kívül fõleg a hang eleven, emberi volta adja
meg. Mintha minden szó egyenesen az ajkról lebbent volna
papirosra, még rajta van - hogy úgy mondjam - a test melege.
Ezzel életet kap a szó, nem marad csupán bizonyos képzetek
és fogalmak kifejezõje, hanem kifejezi ezeknek a képzeteknek
és fogalmaknak a hangulatát s a beszélõ személlyel való titok-
zatos kapcsolatait is. A szó mögött ott áll mindig az ember is,
aki kimondta. Az élõszó hallásakor ez mindig így van, írott
szó csak akkor idézi elõ ezt a hatást, amikor nagyon közvet-
len. A száraz, élettelen stíl csak fogalmakat közöl velem, a
közvetlen stíl ezenfelül megrezdít lelkemben bizonyos húro-
kat, úgy hogy nem maradhatok közömbös, vagy rokonszenvet,
vagy ellenszenvet kell éreznem. 

Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán, Nyugat, 1910, 8.szám 

A nemzeti együttmûködésrõl
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Melyik ország található hatszáz mérföldre az orosz
határtól, és melyik fõváros van majdnem kétezer
mérföldre Moszkvától? A válasz Kirgizisztán és leg-
nagyobb népességû városa: Biskek. 
Fontos a kirgiz fõváros és a rajta lévõ manaszi-bázis?
Igen, ugyanis ezt az afganisztáni hadszínteret szolgá-
ló légi-felvonulási, utánpótlási utat 2001 óta béreli
Amerika. Található az érdekszférát védõ orosz
légibázis is a közelben? Igen, biztosításként, annak el-
lenére, hogy a jelenleg exiliumban lévõ egykori kirgiz
elnököt, Kurmanbek Bakijevet, politice is gyõzködte
Moszkva, hogy ne újítsa meg Washingtonnal a bérle-
ti szerzõdést. A tét kétmilliárd dollár értékû orosz se-
gély volt, azonban az elnök ingadozásától megriadt
amerikaiak jócskán megfejelték ezt a díjat és egyelõre
maradtak. Április elején azonban szinte huszonnégy
óra alatt véget ért Bakijev hatalma, s a polgárháború-
san ingadozó országból menekülnie kellett a keleties
furfanggal üzletpolitizáló államfõnek. 
Az események gyors lezajlására tán magyarázatként
szolgál az, hogy Bakijev 2005-ös hatalomra jutása
után elnyomta az ellenzéki erõket, de nem egészen
érthetõ, hogyan sikerült a zavaros belpolitikai vizek-
be azonnal betelepíteni az orosz cápákat is. 
A föderáció biztonsági szervei mintha éppen ezek-
nek az ellenzéki erõknek a meghívására érkeztek
volna az országba, feltehetõen a „biztos, ami biztos”
alapon, mi több egy „külföldön” történõ akcióra, ké-
szenlétbe helyeztek mintegy két századnyi orosz elit
deszantost is. Tény azonban, hogy a kirgizisztáni át-
menetileg állandó kormányhoz sietve befutottak az
ismétlõdõ segélyajánlatok mind Washington, mind
pedig Moszkva részérõl, s az már csak habot jelent a
tortán, hogy mindkét fél humanitárius akkordokat
ütött meg, kiemelve: dehogy is kíván beavatkozni az
ország belügyeibe. 
Moszkva ugyanakkor sietett elismerni a kormányt,
miért is ne tette volna, hiszen ez a kis ország minden
bizonnyal sarokköve lehet a Kazahsztán, Üzbegisz-
tán, Tádzsikisztán, és nem utolsó sorban Kína által
meghatározott régiónak. 
Amerika pedig az afgán hadszíntér ellátásában érde-
kelt, ugyanúgy, ahogy Oroszország az afgán drogpiac
terjedésének sorvasztásában, vagy a vahhábita

csecsenek és tálibok közti elvbarátság
blokkolásában. 

Kérdés marad, hogy amíg a kirgizek
maguk nem zárják le a nem kimondot-

tan Kreml-párti fehérorosz
Lukasenkonál vendégeskedõ Bakijev

ügyiratát, mennyire lehet rendezett-
nek tartani a helyzetet, illetve hogy
Lukasenko ki akarja-e, vagy tudja-e

játszani ezt a nem várt kártyát. Ady András

Lap-top
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A Fidesz megengedheti
magának, hogy az ellen-
zék, sõt az ellenfelek
irányába is megtegye 
az engedményeket.

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A világosság érdekében az eredetiséget is fel kell
áldozni” Ion Luca Caragiale

Szakemberhiány

Emberi hang

Bakizás 
lesz belõle?

A nap címe. ANI: kiherélve, de szilikon-
nal, Gabriela ªtefan, Gândul.

Magyarázat. Tudjuk, ki herélte ki (az Al-
kotmánybíróság), tudjuk, ki látta el szi-
likonbetéttel (a kormány), a kérdés az,
hogy mi most a Feddhetetlenségi Ügynök-
ség. Ezt kérdezi a szerzõ is: „Egyféle archí-
vum, valamilyen titkosszolgálat – vagy
mindkettõbõl egy kevés?” Mindig a szinté-
zis hívei voltunk. 

Nagyon szorítják… A Jurnalul naþional
(Claudiu Sãftoiu volt elnöki tanácsos és
kémelhárítás-fõnök tévében kifejtett véle-
ménye alapján) arról ír, hogy az innen-on-
nan, de legfõképpen a szocialistáktól dezer-
tált parlamenti „függetlenek” új pártja tit-
kosszolgálati, vagyis a politikai szférán kí-
vüli csoportok kreációja. Persze ezt kezdet-
tõl fogva sejtettük, meg azt is, hogy kinek a
sugallatára, mi célból történik az egész;
amit talán hozzá lehet tenni: a szerencsét-
len politikából meggazdagodtak nyilvánva-
lóan zsarolás hatására álltak át – ez meg-
magyarázza némelyikük furcsa (ijedt és ré-
veteg) viselkedését, hirtelen váltását. Más
források biztosnak mondják, hogy a PSD
további tagjai készülnek átállni, maga
Miron Mitrea is, de csak a felesége után,
aki (még) szocialista képviselõ. Ugyanak-
kor hallani, hogy a PSD „térképet” készít,
mindegyik szökevényrõl nyilvánosságra
hozva, hogy voltaképpen mi volt távozásá-
nak a kényszerítõ oka. 

Markó az Igazságnál. Az Adevãrul vendége
volt Markó Béla miniszterelnök-helyettes.
Ovidiu Nahoi és Ion M. Ioniþã faggatták,
egyszerû és kemény kérdésekkel. Mi a szö-
vetségi elnök álláspontját ismerjük – a ro-
mán olvasó számára feltehetõen nem egy
válasza revelációnak tûnik kendõzetlen
õszinteségében. Alkotmány(módosítás),
parlamenti küszöb, Székelyföld, autonó-
mia, kormányátalakítás, magyar miniszte-
rek. És természetesen az államelnök… 

A nap álhíre. Egy alvilági banda feljelen-
tette az Alkotmánybíróságot. Indoklás: az
ANI hatáskörének leszûkítésével (miután a
nagy vagyonok mértékét és pontos elérhe-
tõségét többé nem hozzák nyilvánosságra)
nehéz munkával megszerzett jövedelemtõl
estek el. 



Baló Levente

Ennyit még sosem köl-
töttünk üzemanyagra: je-

lenleg öt lej fölött van a ma-
gas oktánszámú, jobb minõ-
ségû benzin ára. Míg két év-
vel ezelõtt kétségbe vonták
Dinu Patriciu befektetõ jósla-
tát, miszerint az üzemanyag
ára eléri az ötlejes küszöböt,
a szakértõk ma nemcsak
hogy nem intenek nyuga-
lomra, hanem további, a
mostaninál akár kétszer na-
gyobb növekedést is kilátásba
helyeznek. A román olaj-
mágnásnak tartott Patriciu
már korábban rámutatott ar-
ra, hogy a kormánynak vál-
toztatnia kellene az üzem-
anyagra kirótt adókon és já-
rulékokon, hogy ezt a ten-
denciát ellensúlyozza.

Ötszöri drágítást követõen
az üzemanyag jelenlegi ára
harminc százalékkal lett ma-
gasabb, mint az egy évvel ko-
rábbi, és még a 2008-as szin-
tet is meghaladja, amikor a
nyersolaj világpiaci ára törté-
nelmi csúcsot döntött, elérve
a hordónkénti százötven dol-
lárt. A jelenséget a Petrom
kõolajtársaság képviselõi a
lejnek a dollárral szembeni
gyengülésével magyarázzák,
illetve az adók emelkedésével
(amelyek, lejben kifejezve, ti-
zenhárom százalékot nõttek
a gázolaj, húsz százalékot pe-
dig a benzin esetében). A má-
sik nagy hazai olajtársaság, a
Rompetrol kútjainál már ko-
rábban megfigyelhetõ volt a
drágulás, mivel a kizárólag

külföldi lelõhelyekrõl beszál-
lító vállalatnak idõben a vi-
lágpiaci szinthez kellett igazí-
tania árpolitikáját – írta a
Ziarul Financiar a cég nyilat-
kozatára hivatkozva.

Közel a tízlejes ár?

Az üzemanyagárak válto-
zását sok tényezõ befolyásol-
hatja: egyrészt a kereslet és a
kínálat állandóan változó vi-
szonya, az árfolyamin-
gadozás, a globális nyers-
anyagpiac alakulása, vala-
mint a kitermelõtársaságok
profitpolitikája, amelyek az
egyre növekvõ befektetéseket
nagyobb eladási árakból kí-
vánják finanszírozni. Szá-

mos szakértõ szerint a világ
2010-ben eléri kitermelõka-
pacitásának csúcspontját,
így a következõ években a fo-
kozatosan csökkenõ fel-
színre hozatalnak kell kielé-
gítenie az egyre növekvõ
„olajéhséget”.  Minél hama-
rabb megtörténik a válságból
való kilábalás, annál hama-
rabb nõ meg a kereslet, és ez-
zel egy idõben az árak – mu-
tatott rá Cristian Orgonaº
gazdasági elemzõ. Szerinte
nincs már messze az az idõ,
amikor az olaj hordónkénti
ára kétszáz dollárra drágul (a
jelenlegi 85-rõl), így akár 3-5
éven belül globális szinten
megduplázódnak az árak.
Ez alól Románia sem lesz ki-
vétel, ahol majd tíz lejt is el-
kérhetnek egy liter üzem-
anyagért.

Apad a román tartalék

Románia kõolajtartaléka
körülbelül 87 millió tonnára
(550 millió hordóra) tehetõ,
melybõl a Petrom jelenleg évi
4,5 tonnányit termel ki. Az
ország szükséglete azonban
pontosan ennek kétszerese:
kilencmillió tonna. A román

kõolaj ugyanakkor egyre drá-
gábbá válik, mivel az utóbbi
években a Petrom kitermelé-
sének csökkenése együtt járt
a fejlesztésekre fordított be-
fektetések növekedésével.  

Bár az országban az
üzemanyag ára valamivel ol-
csóbb a külföldinél, az or-
szág vásárlóereje függvényé-
ben a benzin és a gázolaj
négy-ötször drágább, mint
külföldön, mivel a romániai
kereset az európai uniós át-
lagfizetések húsz százalékát
éri csak el – magyarázta
Liviu Voinea, az Alkalma-
zott Gazdaságtan Csoport
ügyvezetõ igazgatója az
Incont.ro portálon. Az
Eurostat adatai szerint míg
egyhavi átlagfizetés arányá-
ban Romániában 321 liter
benzint lehet vásárolni, a
magyar polgár 515 litert en-
gedhetne meg magának, Né-
metországban pedig 2032 li-
terre futná a keresetbõl.

„Az árkülönbség megérzõ-
dik, különösen ha az ember
nagy mennyiségekben vásá-
rol – mondta el az ÚMSZ-
nek Dimény Sándor, a zilahi
Nedertrans szállítmányozó
cég vezetõje. – Három teher-

autónk jelenleg mintegy tíz-
ezer kilométert tesz meg he-
tente. Bár  a drágulás fokoza-
tosan történt, hetente pár
banit, a cég pénzügyeire gya-
korolt hatása ugyanaz. Mivel
egész Európában emelkedtek
az árak, még mindig itthon
éri meg tankolni, 12 euro-
centtel olcsóbban jutok a
gázolajhoz, mint külföldön.”
A szállítócégek helyzetét a
nagy konkurenciaharc is ne-
hezíti: mivel sok a szolgálta-
tó, az ügyfelek megszerzése
érdekében nagyon levitték az
árakat. 

Csökkenõ kútforgalom

Még január folyamán arról
számolt be lapunk, hogy a
határközeli Nagyváradon vi-
rágzik a benzinturizmus, mi-
vel a Magyarországról érke-
zõknek jobban megéri itt tan-
kolni.  A magyar rendszámú
autók tulajdonosai száz lej-
nél is nagyobb összegeket
költöttek egy-egy tankolás al-
kalmával. Azóta nagyot
csökkent az eladás, az embe-
rek az olcsó termékeket kere-
sik – tudtuk meg tegnap a
megkérdezett benzinkúti al-
kalmazottaktól. Átlagosan
harminc-ötven lej értékben
tankolnak egy alkalommal,
azaz nyolc-tíz litert, ennél
többre nem nagyon futja.

Az egyik kútnál fizetõ so-
fõr meggyõzõdéssel állítja,
hogy az üzemanyag tovább
fog drágulni. „Nincs mitõl
megfordulnia a tendenciá-
nak. Tudom, hogy világszer-
te drágul az üzemanyag. Na-
ponta ötven lejre tankolok,
gyakran nem marad már
semmi a pénztárcámban –
fogalmaz a taxis, aki naponta
120-130 kilométert vezet le. –
A legrosszabb az, hogy ép-
pen most drágul, amikor krí-
zis van, és amikor mindenhol
visszaesés tapasztalható. Ha
nem ilyen válságos idõszak-
ban történik, akkor talán ész-
re sem vennénk, de legalább-
is nem sújtana ennyire.” 
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Csillapíthatatlan „olajszomj”

Míg 1970 és 1979 között harmincnyolc százalékos nö-
vekedést ért el a globális üzemanyagkereslet (napi 47
millió hordóról 65 millióra), a nyolcvanas évek eleji
olajkrízis alatt az igény visszaesett napi 59 millió hor-
dóra. Bár drasztikusan csökkent az ár is, még mindig
háromszáz százalékkal drágább volt az 1970-es szint-
nél. 1994-2008 között 24 százalékos növekedést ért el a
globális kereslet, melynek következtében két évvel ez-
elõtt napi 86 millió hordóra volt szükség. Az „olaj-
szomj” ezen szintjét a gazdasági válság is mindössze 7-
8 százalékban tudta csökkenteni. (khris.ro)

„Immunis” a gazdaság

Bár a lejre biztosan hat a gö-
rög válsághelyzet, az ország
gazdaságára nézve nem lesz
jelentõs ez a hatás – fejtette
ki Mugur Isãrescu, a román
jegybank kormányzója egy
tegnapi sajtóértekezleten.
Szerinte a hellén tõkével
mûködõ román bankok jól
tõkésítettek és jól ellenõrzöt-
tek, így minden Görögor-
szág felõl érkezõ hatás igen
korlátozott marad.

50000 új értékjegy

Ötvenezerrel növelik a
roncsprogram keretei között
igényelhetõ értékjegyek szá-
mát, miután a kormány teg-
napi ülésén jóváhagyta a
környezetvédelmi miniszté-
rium erre vonatkozó kérel-
mét – írta az Agerpres. Bor-
bély László miniszter szerint
ezzel hatszázmillió lejre
emelkedett az intézkedésre
szánt pénzösszeg.

Törékeny helyzet 

Továbbra is törékeny lába-
kon áll a kelet-európai álla-
mok gazdasági fellendülése,
annak ellenére, hogy a vál-
ság nehezén már túljutottak
– írja a Moody´s hitelfelmé-
rõ intézet legújabb elemzésé-
re hivatkozva a Bloomberg. A
régiót a globális gazdaság fe-
lõl érkezõ kockázatok vethe-
tik vissza, ám gondok adód-
hatnak a strukturális problé-
mák megoldásával is.

Ellenséges korrupció

A korrupció és a vállalko-
zások bizonytalansága a
külföldrõl érkezõ befekteté-
sek elsõ számú ellensége –
nyilatkozta tegnap az
Agerpresnek Spanyolország
bukaresti nagykövete,
Estanislao de Grande
Pascual. A diplomata aggo-
dalmát fejezte ki az Alkot-
mánybíróságnak az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügy-
nökségrõl (ANI)   hozott
döntésével kapcsolatban.

Szenved az euró

Az utóbbi egy év legalacso-
nyabb szintjére esett vissza
az euró dollárral szembeni
árfolyama, továbbá a keleti
tõzsdék is jelentõs anyagi
veszteségeket szenvedtek
el, miután a befektetõk
óvatosabbá váltak a kocká-
zatosnak vélt értékpapírok-
kal szemben – írta a
Mediafax a Reutersre hivat-
kozva. A fõ kiváltó ok az,
hogy a Standard&Poor’s
hitelminõsítõ rontott Gö-
rögország és Portugália
országminõsítésén.

EU-India egyezmény 

Az Európai Unió és India
közötti szabadkereskedelmi
egyezmény aláírását szor-
galmazta Winkler Gyula
európai parlamenti képvise-
lõ kedden New Delhiben,
ahol a közösség képviselõi
Preneet Kaur külügyminisz-
terrel találkoztak – értesült
lapunk. 

Röviden

Szakemberek szerint három-öt év múlva tíz lejre drágulhat a benzin ára 

Kovács Zsolt

Tizenkét heti „terep-
munka” után tegnap

Baróton tartották a három-
széki Alutus Régió Egyesü-
let Leader-szemináriumso-
rozatának zárórendezvé-
nyét. Az Olt menti és erdõ-
vidéki településeket összefo-
gó, Leader-térség státusra
pályázó egyesület elnöke,
Demeter János lapunknak
elmondta: az elmúlt három
hónap alatt meglátogatták
az összes részt vevõ telepü-
lést, és a helyszínen népsze-
rûsítették a gazdaságfejlesz-
tési lehetõségeket. Szerinte
már az is példaértékû, hogy
a programban részt vevõ két
háromszéki térség nem egy-
más ellen dolgozik, hanem
erejüket egyesítve.

Mivel az Európai Unió
pályázati kiírása szerint a
Leader-térségnek alulról
kell építkeznie, a fejlesztési
elképzeléseket a helyi lakos-
ságnak kell felvázolnia. Az
észrevételek, ötletek alapján
szeptemberig kell elkészül-
nie a térség gazdaságfejlesz-
tési stratégiájának, melyet
pályázat formájában legké-
sõbb október végéig lehet
benyújtani. Az országban
nyolcvan ilyen régiót támo-
gat az unió – térségenként
mintegy hárommillió eurós
összeggel. 

„Ez egy gazdaságfejlesz-
tõ program, amelynek célja
a részt vevõ településeken
pozitív fejlõdést létrehozni,
és munkahelyeket kell te-
remteni” – magyarázta De-
meter János. Mint arról la-

punk korábban beszámolt,
Hargita megyébõl három,
Maros megyébõl hat, Ko-
lozs megyébõl öt, Szatmár
megyébõl három, Bihar me-
gyébõl két  pályázatot adtak
le az uniós programban va-
ló részvételre. 2013-ig ösz-
szesen 0,275 milliárd euró
hívható le a Leaderen ke-
resztül. (Vidékfejlesztési cé-
lokra a közösségi alapokból
összesen tizenegymilliárd
euró áll Románia rendelke-
zésére.) Az Alutus Régió
Egyesület, amely az egyet-
len Kovászna megyébõl ki-
kerülõ Leader-pályázó, ta-
valy szeptemberben az Olt
menti és erdõvidéki civil
szervezetek, vállalkozók és
önkormányzatok összefo-
gása révén, hatvan alapító
taggal jött létre. 

Sínen a háromszéki Leader-pályázat

Fotók: ÚMSZ/archív

Benzinár: hol a határ?
Ötszöri áremelés után egy év alatt 30 százalékkal lett drágább az üzemanyag

Demeter János: már az összefogás példaértékû



Kovács Zsolt

„Eutanáziával” rendezné a
kóbor kutyák egyre több
bosszúságot okozó ügyét
Mihai Atãnãsoaie bukaresti
prefektus. A képviselõház elé
kerülõ új törvénytervezet le-
hetõvé tenné a gazdátlan
ebek elaltatását, a gondatlan
kutyatartók megbírságolását.
A tervezet szerint a jövõben
büntethetõ az is, aki köztéren
eteti és gondozza a gazdátla-
nul kóborló kutyákat.
Atãnãsoaie úgy véli, az általa
támogatott törvényjavaslat
megfelel az európai normák-
nak, és alkalmas arra, hogy
rendezze a fõvárosi kutya-
problémát. A tavalyi évben
több mint tizenegyezer ku-
tyatámadást regisztráltak Bu-
karestben, a sérültek ellátása
és kezelése négyszázezer
euróval terhelte meg az
egészségügyi kasszát. 

A Marius Marinescu
Nagy Románia párti képvi-
selõ által benyújtott törvény-
javaslat értelmében a jövõ-
ben elaltatható minden be-
teg, sérült vagy agresszív
kóborkutya. Azok az ebek,
amelyek egészségesek és a
magatartásuk is megfelelõ,
szintén elaltathatók, ha a tör-
vény által megszabott határ-
idõn belül nem jelentkezik
senki az örökbefogadásukra.

Látszatmegoldás 

Az állatvédõket felháborít-
ja a javaslat. „Ez a javaslat
egy újabb cirkusz, semmi-
lyen tényleges megoldást
nem biztosít” – jelentette ki
lapunk érdeklõdésére Horia
Kraus, aki a Sepsiszent-
györgy melletti Szépmezõn
mûködteti az ország egyik
legismertebb kutyamenhe-
lyét. Kraus és munkatársai az
állatvédelemben és a reinteg-
rációban bíznak. Az évekig
Bukarestben élõ állatvédõ ta-

valy tért vissza Sepsiszent-
györgyre, és az önkormány-
zat támogatásával hívta élet-
re a Nez Perce nevû kutya-
menhelyet. Lapunk érdeklõ-
désére elmondta: tapasztalat-
ból tudja, hogy országos vi-
szonylatban a fõvárosban
fordítják a legtöbb pénzt a
kóbor ebek problémájának
rendezésére, ennek ellenére
nem jutnak semmire. 

„Mindig a mostanihoz ha-
sonló módon fognak neki:
hozzá nem értõ politikusok
osztják az észt” – fejtette ki

Horia Kraus, aki szerint Bu-
karestben a Vier Pfoten egye-
sület által szorgalmazott má-
sik megoldás, a kóbor kutyák
sterilizálása sem vezethet
eredményre, hiszen 150 ezer
eben képtelenség ilyen mûté-
tet végrehajtani. A három-
széki szakember emlékezte-
tett, alig egy hónapja 500 kó-
bor ebet sterilizáltak egy bu-
karesti parkban és lehetõség
nyílt az örökbefogadásukra
is. Az akció csõdöt mondott,
mert a fõvárosi kutyatulajdo-
nosok kapva kaptak az alkal-

mon, és saját házi ebüket az
egyesület költségén sterilizál-
tatták a nyilvános akción. 

Elaltatni muszáj

Horia Kraus szerint a fõ-
városban a Sepsiszentgyör-
gyön alkalmazott reintegrá-
ciós módszer se vezetne
eredményre, mivel nagyon
elszaporodtak a kóbor ebek,
ezért elkerülhetetlen, hogy a
beteg és agresszív egyedeket
elaltassák. Háromszéken a
probléma hosszú távú meg-
oldásában látják a lehetõsé-
get, a cél a lakosság mentali-
tásváltása. A Nez Perce
egyesület gyerekek számára
szemlélteti, mit jelent a fele-
lõs állattartás: eddig három-
száz diákot fogadtak a szép-
mezõi telepen, hogy a kutya-
gondozás feltételeit ismertes-
sék. A kutyamenhely meg-
nyitása óta eltelt félévben
mintegy 200 ebet fogtak be.
Egy szakemberekbõl álló
csoport felméri a befogott
kutyák állapotát, fertõtlení-
tik és ivartalanítják az állato-
kat, majd ellenõrzik az ag-
resszivitásukat, szocializáló-
dási és reintegrálódási képes-
ségüket. Az idomítható, szo-
cializálható ebeket örökbe
adják. Horia Kraus szerint
eddig az ebek 35 százaléká-
nak találtak gazdát. 
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HIRDETÉS

Leszámolás a kóbor ebekkel
Elaltatással rendezné a gazdátlan kutyák ügyét egy új törvénytervezet

Röviden

Online adóbevallás 

Meghosszabbított órarend
szerint veszik át az adóbe-
vallást a gyors ügyintézés
érdekében az adóhivatalok:
naponta este hatig lehet a
nyomtatványokkal jelent-
kezni. Ezt a Maros megyei
adóhivatal igazgatója,
Andrei Moscviciov jelen-
tette be tegnap. Mint
elmondta: arra kérik az
adózókat, hogy töltsék le a
formanyomtatványt az in-
tézmény honlapjáról Az in-
tézmény vezetése bízik ab-
ban, hogy az érintettek idõ-
ben eleget tesznek bejelen-
tési kötelezettségüknek, és
kevesen hagyják utolsó
percre azt. Tavaly több ez-
ren adták le az utolsó
napon az adóbevallási íve-
ket. Idén május 17-ig lehet
benyújtani az adóbevallást. 

Tumorrekord

Példátlan méretû daganatot
távolított el a temesvári me-
gyei kórház sebész-onkoló-
gus csapata egy 65 éves Szi-
lágy megyei férfi májából. A
húsz centiméteres átmérõjû
tumor eltávolítása több órát
vett igénybe. A beteg azért
kérte a temesvári kórház se-
gítségét, mert az elváltozás
jellege miatt máshol nem
vállalták a beavatkozást. A
férfi túlélési esélyei rendkí-
vül rosszak voltak, ám a
mûtét után állapota látvá-
nyosan javul.

Sike Lajos

Miután a szenátus elfo-
gadta a Szatmár megyei

Ráksa község megalakulásá-
ra beterjesztett indítványt,
közigazgatási szempontból
elválik egymástól a zömében
a románok lakta település és
a „magyarként” számon tar-
tott Avasújváros. A két jelen-
tõs avasi helységet a Ceau-
ºescu-rendszerben kapcsolták
össze, ám a helyi adók fel-
használásának aránya állan-
dó konfliktusforrást jelentett.
A vádak szerint Ráksa „el-
szívta” Avasújváros elõl a be-

vételt. A szétválást az is indo-
kolta, hogy Avasújváros fel-
ügyelete alá további hat, ki-
sebb-nagyobb falut rendeltek,
így olyan hatalmas közigaz-
gatási egység jött létre, ame-
lyet nehéz irányítani.

A három éve kiírt (máso-
dik) népszavazáson a ráksa-
iak többsége is a szétválásra,
illetve az új Ráksa község
megalakulására adta voksát.
Az országos politika azonban
úgy alakult, hogy a parla-
ment hosszú idõn át még
csak napirendre sem tûzte a
kérdést. Günthner Tibor szat-
mári RMDSZ-es szenátor így

is sikernek tartja a törvényho-
zás megkésett pozitív dönté-
sét, annál is inkább, mivel az
utóbbi években egyetlen új
községalapítást sem hagytak
jóvá. Bûte Pál RMDSZ-es
önkormányzati képviselõ ar-
ra figyelmeztetett, hogy a há-
rom hónapon belül esedékes
avasújvárosi önkormányzati
választás akkor lehet eredmé-
nyes az itt élõ magyarok szá-
mára, ha a helyi politika
egységes. Az összefogás fon-
tosságára figyelmeztetett Do-
hi Szabolcs, az Avasújváros-
hoz tartozó Kõszegremete
RMDSZ-es elnöke is. 

Román–magyar avasi válás  

Sintértempó. Ha életbe lép az új eb-törvény, nem kegyelmeznek többé a gazdátlan kutyáknak

Sipos M. Zoltán

Törvénytelenül emelte a
kolozsvári önkormányzat

a Mehedinþi utcai ANL- laká-
sok bérleti díját visszamenõ-
leg – állítják a testület nemze-
ti liberális tagjai. Steluþa
Cãtãniciu önkormányzati
képviselõ sajtótájékoztatón fi-
gyelmeztetett arra, hogy a ta-
nács nem adott felhatalma-
zást a bérleti díjak emelésére.
„Úgy gondolom, súlyos sza-
bályszegés történt. Minden
ilyen jellegû határozathoz el-
engedhetetlenül szükséges a
helyi tanács felhatalmazása
is.  Felháborító, hogy az itt la-
kóknak 2008 augusztusáig,
visszamenõleg 250 lej havi
hátralékot ki kell fizetniük.
Ez a döntés nagyfokú érzé-

ketlenségre és arroganciára
enged következtetni” – fogal-
mazott élesen az önkormány-
zati képviselõ. Az említett
tömbháznak jelenleg 110 bér-
lõje van, aki a hó végéig nem
törleszti a hirtelen jött elma-
radást, jövõ hónap elején köl-
tözhet.  Megkeresésünkre a
polgármesteri hivatal elutasí-
totta a városi tanácsos vádja-
it. „Nem értjük Steluþa Cãtã-
niciu tanácsos asszony állás-
pontját, már csak azért sem,
mert õ maga is tagja a testü-
letnek.  A bérleti díj emelését
egy 2008-as kormányrendelet
írja elõ, ennek megfelelõen az
említett tömbházakban lakást
bérelõ, 35 évesnél idõsebb la-
kók emelt összeget kötelesek
fizetni” – nyilatkozta lapunk-
nak Oana Buzatu, önkor-

mányzati szóvivõ, aki szerint
a lépés logikus és védhetõ.
Azt a célt szolgálja, figyel-
meztetett Buzatu, hogy az
igazán rászorulók „védettek”
legyenek, a kezdõ és fiatal la-
kók vehessék igénybe az
ANL-s otthonokat. A
Mehedinþi utcai bérlõk meg-
lepõdtek a polgármesteri hi-
vatal döntésén, mint mond-
ják, felkészületlenül érte õket
ez az intézkedés. „Mi tavaly
nyáron kötöttünk bérleti szer-
zõdést a polgármesteri hiva-
tallal, de senki sem figyel-
meztetett arra, hogy meg fog
nõni a bérleti díj. Több mint
kellemetlen ez az ügy, na-
gyon úgy néz ki, hogy hama-
rosan az utcára kerülünk” –
panaszkodott  lapunknak egy
Mehedinþi utcai lakos. 

Kilakoltatott ANL-s bérlõk?
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Röviden Akinek a fejében a zene
Interjú a kolozsvári születésû Selmeczi György zeneszerzõvel, karmesterrel

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Milyen érzés volt ott ün-
nepelni, ahol húsz év alatt
karmesterként, rendezõként
és zeneszerzõként is meg-
fordult?
– Természetesen nagyon jó
érzés volt. Ennek a húsz év-
nek a kulcsa igazából egyfaj-
ta nagyon erõs szellemi, ér-
zelmi kapcsolat a mindenko-
ri társulattal, hiszen húsz év
alatt már egy új generáció is
felnõtt, akikhez ugyanolyan
erõs szakmai viszony fûz,
mint az elõdeikhez, kamasz-
korom társulatához. Mivel
édesapám a Kolozsvári Ma-
gyar Operánál volt karmes-
ter, ezért itt gyermekesked-
tem, itt nõttem fel. Erõs kötõ-
dés alakult ki bennem a hely

iránt, az iránt a szellemi erõ-
tér iránt, amit a Kolozsvári
Magyar Opera jelentett és re-
mélem, hogy a mai napig is
jelent. 

A kedd esti ünnepi elõ-
adáson Bartók Béla A kék-
szakállú herceg vára és az
ön Szirén címû operája
hangzott el, de kevesen vol-
tak. Ez általános jelenség?
– A sors különös szeszélye
folytán öt jelentõs, nagyzene-
karos, magyar érdekeltségû
rendezvény volt kedden este
pontosan egy idõben. Igazán
szórakoztató volt, hogy a fil-
harmónia igazgatója rohan-
gált a két ház között, hogy a
saját rendezvényén is jelen
lehessen, és az operában is. A
végén már mi is csak röhög-

tünk, hiszen mi magunk is
máshol lettünk volna, ha tu-
dunk. 

Ezek szerint úgy gondol-
ja, ma is szeretnek operaelõ-
adásokra járni az emberek?
– Világszerte óriási reneszán-
sza van a mûfajnak, nyilván
hozzánk is hamarosan be fog
gyûrûzni, hogy operába jár-
ni jó, élvezetes és fontos. Hi-
szen nemhogy csökkenne az
operába járók száma a világ-
ban, hanem folyamatosan
nõ. Éppen az a furcsa, amire
senki nem számított, hogy a

drámai színház egyre inkább
szorul be a száz-kétszáz fõs
stúdiókba, a nagyszínházak
pedig a zenés mûfajokon
osztoznak. Egyre több ope-
raspecialistát képeznek a vi-
lágban. A Kolozsvári Állami
Magyar Opera azonban, vé-
leményem szerint, több mint
opera. Emblematikus intéz-
mény, egyfajta szellemi cent-
rum, egyedülálló, kitüntetett
fóruma a kortárs magyar ze-
nének. 

Tegnap még Kolozsvár,
ma Budapest, májusban
Szabadka és ismét A kék-
szakállú herceg vára. Mi jön
utána?
– Nagyon örvendetes, hogy
májusban elõször rendezik
meg a magyar napokat Sza-
badkán, amelynek a Kéksza-
kállú lesz a nyitó darabja. De
természetesen ez egy másik
elõadás lesz, mint amit há-
rom éve a kolozsváriaknak
rendeztem, de hát minden
bokorban van egy kékszakál-
lú, és én magam is többször

rendeztem, még Észtország-
ban is, és többször is dirigál-
tam, hiszen egy alapdarabról
van szó, amelyre mindenütt
kíváncsiak az emberek. Rög-
tön utána robogok zsûrizni
Komáromba, a Lehár Ferenc
Operett Énekversenyre, ahol
négy erdélyi magyar fiatal is
érdekelt. És elárulhatom,
hogy amennyire szabad ne-
kem onnan a zsûribõl szur-
kolni, annyira fogok is.

Tehát igen sok elfoglalt-
sága van, de mindent öröm-
mel végez, és még egy kis
humort is belecsempész
mindenbe.
– Nyilván rég elpatkoltam
volna, hogyha nincsen hu-
morom. A humor hiánya
tönkretesz mindenfajta mû-
vészi megnyilatkozást. Az al-
kotók még a legdrámaibb pil-
lanatokban is valahol a hát-
térben, maguk mögött ott
kell, hogy tudják a humort.
A mi korunk legnagyobb tra-
gédiája, hogy kiveszett belõle
a humor. 

Mit hordoz éppen a fejé-
ben?
– Most éppen a 2011-es Tava-
szi Fesztiválra írom a Spiri-
tiszta címû operámat, így a fe-
jemben annak szólistáit hal-
lom. Minden szerepet egy
konkrét, általam ismert,
énekmûvészre írok, ezért
gyakran van úgy, hogy rájuk
gondolok. Tehát nemcsak a
hegedût, hanem magát a he-
gedûst is hallom. Mindig
ezekben a nyílt, felvállalt em-
beri kapcsolatokban valósul
meg a mûvészet. 

Sztrájkol a rendezõ

„Én, Ioan Ieremia, a Te-
mesvári Mihai Eminescu
Nemzeti Színház fõrende-
zõje és igazgatója éhség-
sztrájkkal tûntetek a
Hausvater és Demeter csa-
lád eljárása ellen” – ezzel a
táblával állt ki tegnap dél-
elõtt a Temesvári Opera
épülete elé Ioan Ieremia.
Az intézmény volt rendezõ-
je azt sérelmezi, hogy a
színház vezetõje Adriana
Hausvater és „bûntársa”,
Demeter András, volt mû-
velõdési államtitkár, nem
adja meg neki a lehetõséget
egy utolsó darab színrevitel-
éhez, amivel méltóképpen
búcsúzhatna el a pályájától.  

Mûhelymunka Csehovra

Kortárs képzõmûvészeti
mûhely elõzi meg a temes-
vári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház következõ
bemutatóját. A tizenhat fi-
atal képzõmûvészt ezúttal
A. P. Csehov Cseresznyéskert
címû darabja ihleti és a
mûhelymunka eredményét
a 30-i bemutató elõtt az
emeleti elõcsarnokban mu-
tatják be. 

Sorompók nélkül 

A májustól októberig tartó
Szatmári Kulturális Napok
keretében a Szamos-parti
városban az idén is megren-
dezik a Sorompók Nélkül
nevû színházi fesztivált.
Stier Péter, az Északi Szín-
ház ügyvezetõ igazgatója,
lapunknak elmondta, hogy
a fesztivált május 14. és 23.
között tartják és összesen ti-
zenhat elõadást nézhet meg
a nagyérdemû.

Antal Erika

Pál-Antal Sándor törté-
nész, nyugalmazott le-

véltáros legújabb, Marosvá-
sárhely történetét a kezde-
tektõl 1848-ig ismertetõ kö-
tetét mutatták be kedden
este a Kultúrpalota kister-
mében a Kemény Zsig-
mond Társaság áprilisi ös-
szejövetelén. Káli Király
István, a Mentor Könyvki-

adó igazgatója és Sebestyén
Mihály történész méltatta a
szerzõt és a frissen megje-
lent könyvet, hangsúlyoz-
va, hogy – bár korábban is
történtek erre kísérletek –
ez az elsõ korszerû össze-
foglalója a város múltjá-
nak. Pál-Antal Sándor saját
munkája kapcsán megje-
gyezte, hogy igyekezett
nem elhallgatni a politikai
vagy nemzetiségi szem-

pontból úgynevezett kényes
kérdéseket sem és a kötet-
ben bemutatott hétszáz év
története kiegyensúlyozott
szemléletrõl tanúskodik.
Munkájában a szerzõ elsõ-
sorban a marosvásárhelyi
és marosszéki székelyek és
magyarok múltját foglalja
öszsze, ugyanis az évszá-
zadok során ez a két nép-
elem játszotta a város törté-
netében a fõ szerepet. 

Selmeczi György húsz éve dolgozik együtt
a Kolozsvári Állami Magyar Operával, szí-
nesítve annak repertoárját és növelve a tár-
sulat szakmai színvonalát. Ezt az odaadó
és önzetlen munkát köszönte a zeneszerzõ-
nek Románia egyetlen magyar operájának
vezetõsége kedden. Az ünnepi alkalomból
tartott elõadáson elhangzott Bartók Béla A
kékszakállú herceg vára címû egyfelvoná-
sos operája, valamint az ünnepelt karnagy,
zeneszerzõ Szirén címû mûve is. Mindket-

tõt Selmeczi György vezényelte. Az elõ-
adásra csak kevesen mentek el, ám ez nem
befolyásolta az ünnepi hangulatot: az ér-
deklõdõ közönség elismerõ tapsviharral kö-
szöntötte az ismert és elismert zeneszerzõt,
és köszönte meg 20 évnyi kitartó munkássá-
gát, amit a Kolozsvári Magyar Opera szol-
gálatában végzett. A kolozsvári születésû
komponista az elmúlt húsz évben több mint
húsz mûvet rendezett és vezényelt a kincses
városban. (Sipos M. Zoltán)

Húsz éves opera-zeneszerzõ kapcsolatot ünnepeltek

Helytörténet egy levéltárostól Kultúra versus tömegízlés

Totka László

„A kultúra egyre inkább
elválik a közízléstõl. Las-

san a színház sem a katarzis
otthona, oda is csak szóra-
kozni járnak az emberek és
ódzkodnak attól az ener-
giabefektetéstõl, amely a kul-
túra „mélységeinek” megér-
téséhez szükséges. A társa-
dalom hozzászokott az „elõ-
rerágott”, kész dolgokhoz,
amelyek kényelmesen, erõfe-
szítés nélkül fogyasztható-
ak” – hangzott el Romhányi

András felmérésekre
alapozó elõadásában. A bu-
dapesti Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus képviselõje Kul-
túra és önkormányzatiság cím-
mel Nagyváradon érteke-
zett, a Festum Varadinum ci-
vil társadalomnak szentelt
napján. Az elõadáson az is
elhangzott, hogy a kultúra
presztízse nagyon lecsök-
kent, és a magyar kultúra
csak akkor volt erõs, amikor
a politikai ellenállás fegyvere
volt. Az emberek szinte ön-

ként mondanak le értékeik-
rõl a kisebb ellenállás irányá-
ba haladva, így egyfajta er-
kölcsi válság jött létre. „A ké-
nyelmesebb, olcsóbb, gazda-
ságosabb az érték” – vázolta
a helyzetet a magyarországi
szakember, aki szót ejtett a
civil szervezetek fontosságá-
ról is. A témához ezután töb-
ben is hozzászólhattak,
ugyanis Villányi Zoltán szer-
kesztõ-rendezõ Nagyvárad-
ról szóló filmjének vetítését
kerekasztal beszélgetés kö-
vette. 

„Mûvészetet csinálni humor nélkül,
szigorúan tilos!” – így vélekedik
Selmeczi György zeneszerzõ, zongo-
ramûvész és karmester, akinek a
Kolozsvári Állami Magyar Operával
való húsz éves együttmûködését ked-
den koncerttel ünnepelték. 

Romhányi András (jobbra) a kultúrafogyasztók elkényelmesedésére világított rá A szerzõ felvétele
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Röviden

Péter Árpád

A romániai rádiók és tévék
kínálatában a szórakoztató

mûsorok háttérbe szorítják a
kulturális, illetve vallásos mûso-
rokat, derül ki az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA)
kedden közzétett felmérésébõl,
melynek során mintegy 118 té-
vé- illetve rádióadó mûsorát
vizsgáltak. 

„A nézõk, hallgatók inkább
azokat az adásokat részesítik
kitüntetett figyelemben, ame-
lyek valamilyen mondén ese-
ményt taglalnak, sztárok, poli-
tikusok botlásait, korrupciós
ügyeket, gyilkosságokat stb.
mesélnek el. De ez csöppet sem
meglepõ, hisz a hazai kereske-
delmi adók kínálatából szinte

teljességgel hiányoznak az
olyan adások, amelyek kulturá-
lis eseményekrõl számolnának
be, vagy vallási vonatkozású
kérdéseket taglalnának” – érté-
keli az eredményeket Mihai
Mãlaimare CNA-tag.

Indexen a kultúra

A kábeles, illetve a mûholdas
tévéadók körülbelül 30 százalé-
ka közvetít rendszeresen kultu-
rális adásokat, míg a rádiók ese-
tében ez az arány 35 százalék
körül mozog.  A felmérés sze-
rint a színház az egyik legelha-
nyagoltabb téma, a Pro TV mû-
sorrácsából például teljességgel
hiányoznak is az ilyen tematiká-
jú adások, a nagyobb kereske-
delmi adók közül egyedül az

Antena 2 javít valamennyit az át-
lagon a maga heti 40, színházról
szóló percével. A CNA közle-
ménye megállapítja, hogy az au-
tentikus folklórt ismertetõ mû-
sorok, illetve a nagyriportok
szinte teljességgel hiányoznak a
legtöbb kereskedelmi tévéadó
mûsorrácsából.

„Mivel manapság az emberek
keveset vagy egyáltalán nem ol-
vasnak, a tévék feladata kellene
legyen a nevelés. Egyetemista-
ként eljárhatok kiállításra, szín-
házba, de mi van azzal a nyug-
díjassal, akinek sem a zsebe,
sem az egészsége nem engedi
meg, hogy élõben fogyassza a
magas kultúrát” – teszi fel a kér-
dést az ÚMSZ-nek nyilatkozó
Alfalusi Miklós. A szociológiát
tanuló egyetemi hallgató úgy vé-
li, „a ma embere számára fontos
lenne olyan kulturális mûsoro-
kat sugározni, amelyek gondola-
ti összefüggésekrõl szólnak, ar-
chetípusokat, axiómákat stb.
elemeznek, hisz sokan látják, de
már nem értik a körülöttük tör-
ténõ dolgokat”.

Annak ellenére, hogy az
egyes felmérések szerint a té-

vénézõk és rádióhallgatók ve-
võk lennének a kulturális te-
matikájú mûsorokra, a televí-
ziók és rádiók felmérései azt
mutatják, hogy ha elindítanak
egy ilyen mûsort, annak né-
zettsége jóval alulmúlja a vá-
rakozásokat. Beszédes példa a
kizárólag kulturális mûsorokat
sugárzó TVR Cultural,
melynek nézettsége gyakorla-
tilag a nulla körül jár.

… és a vallás is

A vallásos mûsorok médiá-
ban való jelenléte még a kultu-
rális mûsorokénál is alacso-
nyabb – tudjuk meg a felmérés-
bõl. A nagy kereskedelmi csa-
tornák mûsorrácsáról teljesség-
gel hiányzik ez a mûsortípus.
Vallásos témájú adásokat legfõ-
képp az egyházak által alapí-
tott, mûködtetett rádiók közve-
títenek, itt megemlítjük a Mária
Rádió, a Trinitas, az Alfa Omega,
a Speranþa vagy a Credo Tv, adá-
sait, melyek hetente 4500–
9000 percnyi, szorosan vallá-
sos témájú mûsort is leközöl-
hetnek. 

A 31 éves nejlonharisnya-gyáros
Marcello Menegatto lett a liguriai
Seborga új hercege, aki alattvalóinak azt
ígérte, függetlenné teszi az 1963-ban ön-
magát hercegséggé kikiáltó települést. 
Seborga elsõ uralkodója I. Giorgio, 47
év uralkodás után tavaly novemberben
hunyt el. Az Imperia közeli település
300 lakosa a gyász elteltével utódot vá-
lasztott. A szavazásra jogosult 156 sebor-
gaiból 89 voksolt Menegattóra,  aki egy-
elõre nem döntötte el, hogy I. Marcello
névvel kíván-e uralkodni, vagy elõdjét
követi, és II. Giorgióként ül Seborga
(nem létezõ) trónjára, és fogadja a
principe megszólítást. 
Van egy ország, melynek volt egy cipész-
bõl lett diktátora, jelenleg pedig egy ha-
jóskapitányból avanzsált politikusnak
szavazott bizalmat.  

(efi)
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Elhetelték 
a tévé és rádió törvényét

Jövõ keddre vagy szerdára halasztotta a
szenátus a két közszolgálati adó mûkö-
désérõl szóló új törvény megszavazását –
tudta meg lapunk Bokor Tibor RMDSZ-
es szenátortól. „A mai ülés tulajdonkép-
pen egy szakmai beszélgetés volt, melyen
a törvénykezdeményezõ elmondta, hogy
mit szeretne, a szakszervezetek, illetve a
jelen levõ tizenegynéhány különbözõ ér-
dekvédelmi szervezet pedig sérelmeiknek
adtak hangot” – ismertette a szenátusi
ülés eseményeit Bokor, akitõl azt is meg-
tudtuk, hogy többen sérelmezték, hogy
nem volt elég idõ a törvény áttanulmá-
nyozására, ezért úgy döntöttek, hétfõig
módosító javaslatokat lehet benyújtani.

Ceauºescu életérõl szól 
a TIFF zárófilmje

Andrei Ujicã rendezõ Cannes-ban bemu-
tatott Nicolae Ceauºescu önéletrajza
(Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu) címû
filmje zárja a 9. Transilvania Nemzetközi
Filmfesztivált (TIFF), amit május 28. és
június 6. között szerveznek meg Kolozs-
váron. Az alkotás a közszolgálati televí-
zió és az Országos Filmarchívum képei
segítségével rajzolja meg a diktátor port-
réját, a romániai közönség számára telje-
sen új megvilágításban. A fesztivál meg-
nyitóját a város fõterén tartják, ahol sza-
badtéri mozi mûködik majd. Ceauºescu
az építõtelepeken vagy hivatalos látogatá-
sain látható, de szerepel a filmben a há-
zaspár fölötti ítélkezés pillanata is. A
filmben olyan képek is feltûnnek, amelye-
ket eddig nem tettek közzé. A nyitófilm
Fatih Akin legújabb produkciója, a Soul
Kitchen (Lélekkonyha) lesz, amely 2009-ben
a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a zsû-
ri különdíját.

Angelina megkérte Brad kezét

F .I.

Elsõ helyezést ért el a széke-
lyudvarhelyi Szabó Attila A

szent hegy címû alkotása a VI. Gö-
csej Filmszemlén. A zalaegersze-
gi városi televízió által szervezett
amatõr filmfesztiválon – melyre
összesen 83 alkotást neveztek be,
ezeknek többsége dokumentum-
film, illetve kisjátékfilm volt – ti-
zenhárom különdíjat is kiosztot-
tak, ezek egyikét szintén az ud-
varhelyi filmes kapta. A mustrára
érkezett harminchárom doku-
mentumfilm döntõ többsége a
mai társadalmi viszonyokat tük-
rözi, ezért is figyelemre méltó,
hogy Szabó Attila medvéket

„szerepeltetõ” természetrajzi
filmelemeket tartalmazó alkotá-
sának sikerült elvinnie a pálmát. 

A 40 perces film Szeley-Szabó
László munkásságának állít em-
léket, részben az õ, mintegy ti-
zenöt év alatt filmezett archívu-
mát használja, de vannak benne
frissen forgatott „jelenetek” is,
melyek Ferencz Hunor és Simó
Csaba operatõrök alkotásai – tud-
tuk meg Szabó Attilától, aki nem-
csak rendezte, hanem írta és vág-
ta is a filmet. 

„A film bemutatja, hogy az el-
múlt húsz év alatt hogyan vált
egy szakrális vonzatokkal rendel-
kezõ hegybõl pokollá a Hargita.
Bár, úgy tûnik, hogy a brassói

tömbház harmadik emeletén ne-
velt, kukázó, csapdába ejtett,
vagy elejtett – barnamedvéké a
fõszerep, nem csak rájuk figye-
lünk. A természet romlásának
szimbólumai is megjelennek, sze-
repet kapnak az ember által oko-
zott károk, az õrült iramú pusztu-
lás” – meséli lapunknak Szabó,
akinek azért is sokat jelent a díj,
mivel ez az elsõ filmje. Mint el-
mondta, A szent hegy befejezése
után az 1989. december 22-i
székelyudvarhelyi eseményekrõl
is készített filmet, melyet a Ma-
gyar Televízió tûzött mûsorra, „de
igazából a medvés film a szívem
csücske, és nem a díj miatt” – tet-
te hozzá. 

Házaspár lesz „brangelináékból”? Angelina Jolie és Brad Pitt a világ egyik leghíresebb sztárpárosa

Díjat hoztak a hargitai medvék

ÚMSZ

Angelina Jolie Velencében
megkérte Brad Pitt kezét – leg-

alábbis a legújabb „Brangelina”
pletyka szerint. A színésznõ je-
lenleg a The Tourist címû filmjét
forgatja, az olaszországi kiszállás-
ra Brad Pitt is elkísérte. Korábban
Brad forszírozta az esküvõt, fõ-
ként hogy megszületett elsõ kö-
zös gyermekük, a most három-
éves Shiloh. Akkor Angelina ha-
tározottan kijelentette, hogy nem
hisz a házasságban. Késõbb úgy
döntöttek, hogy addig nem háza-
sodnak össze, amíg a melegek
nem törvényesíthetik kapcsolatu-
kat. A sztárpárhoz közelálló for-
rások szerint, viszont Angelina
újból beleszeretett Brad-be és ak-
kora a harmónia köztük, mint
kapcsolatuk elején. Most Angie
az, aki alig várja, hogy kimond-
ják a boldogító igent. Sõt, egyes
lapok tudni vélik, egyenesen
Angelina volt az, aki megkérte
Brad kezét, annyira szerelmes.
Az esküvõ állítólag Pitt legjobb
barátja, George Clooney villájá-
ban lesz a Comói-tónál. 

A román audiovizuális média kínálatából
szinte teljes egészében hiányoznak a kul-
turális és vallásos tematikájú mûsorok –
áll a CNA legújabb felmérésében. Bár a
nézõk azt vallják, hogy igénylik, a nézett-
ségi mutatók mást jeleznek.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Filmes Műhely
10.35 Magyar elsők
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A világörökség kin-
csei
15.40 50 éves a nyitrai
magyar pedagógusképzés
16.15 Nyelvében él a
nemzet
17.45 Beavatás
18.00 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.35 Dunáról fúj a szél
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
22.05 Híradó, Sport
22.25 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.40 A főnökök főnöke
(olasz tévéfilm sor.)
23.30 Drót (amerikai té-
véfilm sorozat)
0.35 Kikötő
1.10 Ripley a mélyben
(német-amerikai thriller)
2.50 Vers
2.55 Himnusz

RTL Klub, 15.35
Sherlock Holmes - Királyi kaland

Sherlock Holmes-t és Dr. Watsont a német koronaherceg
keresi fel és arra kéri a két nyomozót, hogy szerezzék meg
azokat a kompromittáló felvételeket, melyet róla és Ms.
Irene Adler operaénekesről készítettek. Holmes azonban
tudja, hogy a herceg elhallgat valamit és az ügyhöz a nem-
zetbiztonsági hivatalnak is köze van. Irene ugyanis több
mint operaénekesnő: agyafúrt bűnöző.

m2, 21.25
Maupassant történeteibõl: 11-es szoba

A történet Perthuis-le-Longban játszódik, főszereplője
Amandonné, a bírósági elnök felesége. A bájos asszonyka,
aki szörnyen unja a férjét, a városban állomásozó ezredből
válogatja a szeretőit; amint az egyik ezred elvonul, jön egy
újabb, újabb tisztekkel. Ilyenkor az elnökék bált adnak és
Amandonné tánc közben levizsgáztatja a tiszteket, aki nem
elég diszkrét, nem felel meg.

film+, 22.10
Váltságdíj

Tom Mullen sikeres ember, otthon szép felesége, fia várja.
Ám egy napon a fia gyermekrablók kezébe kerül, egy FBI-
akció után rá kell döbbennie, nem elég a pénz, a hatalom és
a befolyás. Végül egyedül kénytelen szembeszállni az em-
berrablókkal, ezért döbbenetes lépésre szánja el magát. Be-
jelenti a tévében, ha a fiát nem kapja vissza, a követelt
váltságdíjat vérdíjul tűzi ki a gyermekrablók fejére.

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
10.55 English 4 You
11.40 Nyugat 100
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kerekek és lépé-
sek
15.40 1100 év Európa
közepén
16.05 Rajnán innen, Du-
nán túl...
16.35 Magyar bulizene
17.35 Egy lépés előre
(sp. sor.)
18.20 Brugge (francia
dokumentumf.)
18.50 Ez történt Ma
Reggel
20.30 A kis királylány
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Maupassant törté-
neteiből: 11-es szoba
(francia tévéf., 2008) 
22.15 24 (amerikai tévé-
film sor.)
23.10 Prágai történet
(dán filmdráma)
0.40 McLeod lányai
(ausztrál filmsor.)
1.25 Bolyai-díjas 
tudósok

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 Sherlock Holmes -
Királyi kaland (am.-kan.
krimi)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (filmsorozat)
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 (amerikai-kanadai
sorozat)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.20 Reflektor - Sztár-
magazin
1.35 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
11.30 Teleshop
12.35 Reggeli egy isme-
retlennel (német vígj.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (am.-kan.
filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (am. 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 sor.)
22.25 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
23.25 NCIS (am. krim-
isor.)
0.25 A férjem védelmé-
ben (am. tévéfilm
sorozat)
Közben. Kenósorsolás
1.25 Tények Este
2.20 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
3.10 Gyilkos körök
4.00 Csillagközi romboló
(am.-angol akciófilm-
sorozat)

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 Negyedik
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 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések
0.00 Péntek (ism.)

8.20 Columbo: Negatív re-
akciók 10.10 Gyilkos so-
rok 11.05 Smallville
11.55 Szívek szállodája
12.50 Nagy házalakítás
13.50 A pokol konyhája
14.45 Nyomtalanul
16.30 CSI: A helyszínelők
17.25 Ki ez a lány? (ameri-
kai vígj. sorozat) 18.15 A
pokol konyhája 19.10 Fe-
leségcsere 20.05 Ki ez a
lány? (amerikai sorozat)
21.30 CSI: A helyszínelők
22.20 Mátrix (amerikai
fant. akcióf.) 

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.10 Pon-
tos sportidő 12.10 Labda-
rúgás: Europa League
13.10 Külön kiadás 14.10
Tenisz: Roma 16.00 Lab-
darúgás - Europa League
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információ 20.00
Labdarúgás - Europa
League 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Póker Világ-
bajnokság 0.00 Lányok
egyenruhában   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsorozat) 11.15 Szen-
vedély (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 (film-
sor.) 20.30 Szerelem-be-
teg (amerikai vígjáték,
2006) 22.15 Viperafészek
(filmsor.) 0.15 Igaz törté-
netek (ism.)  

8.05 Sárkányok háborúja
(amerikai-cseh fant. ka-
landf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 A Mid-
somer gyilkosságok (an-
gol krimisorozat) 15.05
Don Juan deMarco (film)
16.50 Habostorta (kan.-
amerikai vígj.) 18.35 Las
Bandidas (akció-vígj.)
20.15 Én a vízilovakkal
vagyok (olasz akció-vígj.)
22.10 Váltságdíj (am. ak-
cióthriller) 0.30 A rette-
gés háza (amerikai
thriller)   

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 bestia (amerikai
horror, 2006) 1.00 Szen-
vedélyes történetek 1.30
Menyet anyának (reality
show)   

9.00 A Partiőrség (auszt.
sor.) 10.00 Foyle háború-
ja (angol sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
filmsorozat) 13.00 Őran-
gyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus 15.00 Foyle háborúja
(sorozat) 17.00 Hoz-
zámjössz? (amerikai vígj.)
19.00 A Partiőrség (sor.)
20.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus 21.00 Bű-
nös szándék (filmsor.)
22.00 Esküdt ellenségek
(filmsor.)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-
magyar filmsor.)
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
15.35 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 
sorozat)
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
22.30 Ápolónők Mexikó-
ban (am. filmdráma)
0.05 Prizma
0.15 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.25 Memento
0.35 Teadélután
1.35 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 Vízilabda: Romá-
nia - Nagybrittania
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 életben
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (amerikai-kanadai
filmsorozat)
0.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
0.15 New York hajnali
háromkor (am. filmdrá-
ma, 1967)

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: Va-
csora tizenhármasban
(amerikai-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 - szórakoz-
tató 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
20.30 Érted táncolok -
Stefan Banica Jr. és Iulia
Vatur szórakoztató műsora
1.00 Visszaszámlálás
(spanyol filmsor.)
2.00 Bad Karma - Vissza-
járó lelkek (amerikai hor-
ror, 2002)

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: Astra
Ploiesti - CFR Cluj
22.30 Rendőrök (hong-
kongi akciófilm, 1992)
0.30 Psycho (amerikai
thriller, 1998)

2.30 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígjátékso-
rozat)

6.00 Saman király
(sorozat)
6.30 Tarzan (sor.)
7.00 Senki sem tökéle-
tes (sor.)
7.30 Apák és kicsinyeik
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Focus Monden
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 Mayerthorpei tra-
gédia (kanadai dráma,
2008, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (amerikai film-
sorozat)
16.00 Tiniélet (amerikai
dráma, 2005)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Fejcserés táma-
dás (amerikai akció-víg-
játék, 2001)
22.30 Foglakozása: Fej-
vadász (amerikai akció-
film, 1987)
0.30 Hírek, időjárásje-
lentés
1.30 Tiniélet 
(amerikai dráma, 2005,
ism.)
3.30 Foglakozása: Fejva-
dász (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Piszkos elnökök
11.00 Amcsi motorok
12.00 Mocsári favágók -
Gépbajok
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Alaszkai-hegység
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Töltött olívabogyó
17.00 Állítólag – Bűnügyek
és mítoszok

18.00 Amcsi motorok
19.00 Fegyvertények - A
harctér királyai
20.00 A túlélés törvényei -
A kulisszák mögött
21.00 Hogyan készült? -
Önjáró fűnyírógépek
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 Rács mögött külföld-
ön - Denis és Donald
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát
2.30 A túlélés törvényei 

5.25 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.10 Az idő rabjai 
(kanadai családi kaland-
film, 2003, 2. rész, ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Enigma a Kárpá-
tokban (ism.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Kulturális magazin
13.15 A románok hagyo-
mánya
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 Röplabda
18.00 Euronews
18.15 Ten years after Ro-
mánia
18.50 Csodák (film-
sorozat)
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie Oliver
(sorozat)
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, Sport, idő-
járás
23.05 A mártír visszatér
(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 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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   

Marosvásárhelyi rádió  11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
12.00 Híradás, Művelődési hírek Vendégségben a Marosvásár-
helyi Rádió  13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Dél-
utáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoz-
tató műsor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei

PÉNTEK
2010. április 30.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Péter nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Péter férfinév, a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik. A
Bibliában Péter apostol ne-
ve Kéfa, Kéfás, ennek gö-
rög fordítása a Petrosz,
amely a görög petra (szik-
la) szóból ered. Nõi párja:
Petra.
Holnap Katalin napja lesz.

Évfordulók
• 1970-ben született Uma
Thurman amerikai film-
színésznõ.
• 1970-ben született Andre
Agassi amerikai profi teni-
szezõ.
• 1980-ban halt meg Alfred
Hitchcock angol születésû
amerikai filmrendezõ.
• 1982 óta ezen a napon
ünnepeljük a tánc illetve
táncmûvészetek világ-
napját.

Vicc
Egy nõ lép be egy orvosi
rendelõ ajtaján, amikor
szembejön vele egy férfi,

aki hirtelen holtan esik össze.
A nõ kétségbeesetten rohan
be az elsõ vizsgálóba, ami út-
jába esik, és gyorsan hadarja
az orvosnak:
– Doktor úr, jöjjön gyorsan,
egy férfit láttam kimenni az
épületbõl, az ajtónál hirtelen
összeesett és meghalt! Mond-
ja, most mit tegyünk?
Az orvos gondolkodik, majd
közli:
– Elõször is fordítsuk meg,
mintha nem kimenni, hanem
bejönni akart volna.

Recept
Csõben sült patisszon
Hozzávalók: 1 patisszon,
olaj, zsemlemorzsa, 1 tejföl,
1 tojás, reszelt sajt.
Elkészítése: A patisszont
hosszú, közepes csíkokra
vágjuk, majd sós vízben
megfõzzük. Olajban megpi-
rított morzsába forgatjuk,
tepsibe vagy tûzálló tálba
rakjuk. A tejfölt a tojással
és reszelt sajttal összekever-
jük. Ráöntjük a patisszon-
ra, sütõbe tesszük és átfor-
rósítjuk.
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A sikeres emberek egy helytelen
irányba tett lépést értékes ta-
pasztalatként élnek meg, míg a
sikertelenek a rossz irányt ku-
darcként fogják fel. A siker egy
olyan kõfal, amelynek építõkö-
veit kitartó munkával hordják
össze és sok türelemmel építik
fel. A szerencse vagy a véletlen
hozta siker csak fényében és ra-
gyogásában valóságos, lényegé-

ben viszont illúzió. Mert siker
csak az lehet, amit bölcsen, türe-
lemmel és kitartással épít meg az
ember. A siker építésének munká-
jában a kudarcok is fontos építõ-
elemek. Ahogy egy falban is kell
lennie fél téglának, úgy a siker is
tartalmaz nem kevés sikertelensé-
get. A siker jobbára azon múlik,
hogy akkor is kitartsunk, amikor
mások már feladták.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A kozmikus erõk óriási energiát
adnak Önnek ahhoz, hogy kap-
csolatait megújítsa. Több test-
mozgásra aktivizálják a bolygók.
Másokért önfeláldozásra képes.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kellemes nap vár Önre, szeren-
csésre fordulnak dolgai. Anyagi
ügyei jól alakulnak, de befekteté-
sek terén legyen körültekintõ. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nyugalmas napra számíthat.
Kissé zárkózottabb a megszokott-
nál, de ez végül is hasznára vá-
lik. Kitûnõ ötletek jutnak eszébe,
amelyeket véghez is visz.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Lehet, hogy páran Önnek tá-
madnak. Küzdjön meg az igazá-
ért! Ha felveszi az odadobott
kesztyût, végül meghitt beszélge-
téssé válhat a vita.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Türelmes és kitartó, mint a föld-
be került mag, mert érzi, hogy ér-
demes. Közben ragaszkodik az
igazsághoz, melynek meg is lesz
az eredménye.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A gyõzelem még nem jelenti azt,
hogy kényelmesen hátradõlhet a
karosszékben. Figyelje a környe-
zetének változásait. Magában ér-
tékelje az emberek pálfordulását.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Változó hatásoknak lesz kitéve
április utolsó napjaiban. Né-
hány megszerzett elõnyrõl le-
mondhat, de ez az áldozat a ké-
sõbbiekben még hasznos lehet.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Unalmasan telik a napja, nincs,
ami feldobná. Az eseménytelen-
ség azonban kevés ahhoz, hogy
kedvét szegje, mert a tavasz vará-
zsa csodálatra méltó.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A szeszélyes tavaszhónapban
egyszer jókedve van, máskor meg
nem. Maradjon nyugton, így
tud gondolkodni és érvelni, ha
oktalan támadás éri.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A jelenlegi bolygóállások arra
figyelmeztetik, hogy energiáit
ne aprózza el. Munkáját végez-
ze figyelmesen és pontosan.
Párkapcsolatában legyen nyílt
és õszinte.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Bolygója hatására kiváló megér-
zései segítik fontos döntései alkal-
mával. Beszédstílusával, tárgya-
lókészségével mindenkit elbûvöl
és maga mellé képes állítani.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nyugalmas és érzelmekben gaz-
dag napja lesz. Testileg és lelkileg
energikus, aktív a napi teendõk
terén. A külvilág impulzusaira
befogadó.

Horoszkóp
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Röviden
Stadionbezárással 
büntették a Steauát

Egy bajnoki fordulóra szóló stadionbezá-
rással büntette a Steaua futballklubját a
Profi Labdarúgóliga fegyelmi bizottsága,
amiért a bukaresti csapat szurkolói rend-
bontást követtek el a Temesvári FC elleni
3-3-as döntetlennel zárult mérkõzésen. A
Steauának a 31. fordulóban esedékes
Ploieºti-i Astra elleni hazai pályás mérkõ-
zését kell majd idegenben lejátszania. 

Nadallal játszik Hãnescu

Miközben a svájci világelsõ Roger Federer
már a második körben elbúcsúzott a római
mestertornától, addig a harmadik helyen
kiemelt Rafael Nadal tegnap továbbjutott a
teniszverseny harmadik körébe. A spanyol
klasszis ellenfele ma épp Victor Hãnescu
lesz, akit a 39. helyen rangsorolnak.

Kilenc csapat Európában

Öt nõi és férfi röplabdacsapat képviseli
jövõre Romániát az európai kupákban. A
nõi bajnok, a Galaci Metal CSU a Bajno-
kok Ligájában szerepel majd, míg a má-
sodik és a harmadik helyezett, azaz a
Konstancai Tomis és a Bukaresti Dinamo
a CEV-kupáért száll harcba. A negyedik
és az ötödik helyen végzett Bákó és a
Craiova a Challenge Kupában versenyez
majd. A férfiaknál bajnok Zilah és a má-
sodik helyezett Konstancai Tomis a CEV-
kupában szerepelhet, míg a harmadik és
a negyedik helyezett Dinamo, illetve a
Dési Unirea a Challenge Kupában lesz
érdekelt.

Elõre léptek a trikolórok

Négy helyet javított Románia felnõtt férfi
labdarúgó-válogatottja, és immár a 28. he-
lyen áll a nemzetközi szövetség (FIFA) leg-
frissebb világranglistáján. Magyarország
négy helyet rontott, és jelenleg az 56. a sor-
ban. A lista élén ismét a brazilok állnak,
megelõzve a spanyol, a portugál, a hol-
land, az olasz, a német, az argentin, az an-
gol, a horvát és a francia csapatot.

Tragédia a sportcsarnokban

Edzés közben meghalt Ismael González,
25 esztendõs spanyol tízpróbázó.
González a rúdugrást gyakorolta a
Sabadell városához közeli atlétikai cent-
rumban, amikor a tragédia bekövetkezett.
Egyik edzõtársának elmondása szerint az
asztúriai sportoló elsõ kísérleténél még
minden rendben volt, és a második ugrásá-
nak futott volna neki, amikor hirtelen el-
kezdett támolyogni, majd összeesett. A
gyorsan érkezõ segítség sem használt,
Gonzálezt nem sikerült újraéleszteni.

Remizett Topalov és Anand

A bolgár Veszelin Topalov kedden remizett
a címvédõ Viswanathan Ananddal a Szófi-
ában zajló, 12 játszmás sakkvilágbajnoki
döntõ harmadik mérkõzésén. A vb honlap-
ja szerint Topalov a 46. lépésben egyezett
meg a döntetlenben indiai riválisával, így
jelenleg mindketten 1,5-1,5 pontnál tarta-
nak. A tegnapi negyedik parti lapzártánk
után fejezõdött be. A finálé gyõztese 1,2
millió, vesztese 800 ezer eurót kap.

Továbbjutott a Red Wings

A Nyugati fõcsoport elõdöntõjébe jutott a
tavaly Stanley-kupa-döntõs Detroit Red
Wings csapata, miután fölényes, 6-1-es
gyõzelmet aratott a Phoenix Coyotes felett.
A két gárda egymás elleni párharcában az
utolsó mérkõzésen dõlt el a továbbjutás
sorsa. A hat mérkõzés után 3-3-ra álló csa-
tában egyik csapatnak sem volt két gólos
elõnye, felváltva nyerték egymás ellen a
mérkõzéseiket. A Red Wings a San Jose
Sharks alakulatával fog megmérkõzni az
elõdöntõben.

Lausanne az új állomás
Többmilliós kártérítést követel a Rapid a Varga–Bãlan-ügy miatt

Labdarúgás

ÚMSZ

A Lausanne-i Nemzetközi
Sportdöntõbírósághoz (TAS)

fordult a Rapid futballklubja a
Varga–Bãlan-ügyben, és eurómil-
liós kártérítést követel azoktól,
akik szerinte hibát követtek el az
eset elbírásában. Ezt tegnap je-
lentette be George Copos, a bu-
karesti egyesület többségi tulajdo-
nosa. „Nem akarom azt monda-
ni, hogy a labdarúgóligától vagy
a bizottságoktól akarunk kártérí-
tést, nem akarom leleplezni a ter-
vünket. De akik hibáztak, azok-
nak fizetniük kell” – magyarázta
meg a klubtulaj.

Az, hogy a TAS-hoz fordul-
tak nem jelent különösebb meg-
lepetést, hiszen már az eset ki-

robbanásakor jelezték: hajlan-
dóak a végsõkig elmenni, hogy
bebizonyítsák igazukat. Aho-
gyan Copos tegnap megfogal-
mazta, meggyõzõdése, hogy a
Rapid „jóhiszemûen és a romá-
niai szabályzatot betartva csele-
kedett.” Ismert ugyanis, hogy az
élvonalbeli bajnokság huszadik
fordulójában a Rapid hazai pá-
lyán 1-0-ra legyõzte a vendég
Temesvárt, de a Béga-partiak
megóvták a mérkõzést, amiért a
vasutasok csapatában pályára
lépett Dacian Varga és Tiberiu
Bãlan. A Profi Labdarúgóliga
(LPF) illetékes bizottságai Mari-
an Iancu egyesületének adtak
igazat, a két futballistának sze-
rintük sem volt érvényes játék-
engedélye, és emiatt 3-0 arányú
végeredménnyel a Temesvár ja-
vára írták a három pontot. „A

Román Labdarúgó-szövetség el-
ismerte, hogy a két játékos át-
igazolása törvényes volt, és
adott nekik játékengedélyt. Mi
már kaptunk egy érdekes levelet
az FRF-tõl, de azt még nem
árulhatom el, mit tartalmaz” –
nyilatkozta Copos, hozzátéve:
nem érti, hogyan lehetséges,
hogy a liga ellentétes álláspon-
ton van, és továbbra sem hajlan-
dó engedélyt adni a két labdarú-
gónak. „Egyes emberek vissza-
élésérõl van szó, mi pedig bûn-
vádi eljárást akarunk indítani az
eljárásuk ellen. A játékosok pe-
dig az LPF-t perelik be, amiért
megtagadja tõlük, hogy hivatá-
sukat gyakorolják” – mondta a
klubvezetõ.

A hétvégi Dinamo elleni
rangadón a vasutasok szeretnék
Vargát és Bãlant is pályára kül-

deni, s noha az FRF a pártjukon
áll, az LPF még nem válaszolt a
kérvényükre. Pénzügyileg vi-
szont némiképp fellélegezhet-
nek, mivel Copos kifizette a
klub mintegy ötmillió eurós ál-
lamadósságát, és megkapta az
élvonalbeli induláshoz szüksé-
ges licencet a jövõ szezonra.
Nem úgy a Dinamo, amelyrõl
Vasile Turcu kijelentette: „Ha
nem fizeti ki a tartozásait, életbe
lép a csõdeljárás, és nem fogja
megkapni az élvonalbeli licen-
cet. Ha tartozol a banknak, az
nem hajtja be? Én hiteleztem a
klubnak úgy, mint egy bank tet-
te volna. Ha õk nem akarnak
engem a klubban, és van pén-
zük, én mit csináljak?” Turcu,
mint ismert, néhány héttel ez-
elõtt jelentette be, hogy kiszáll a
részvényesek körébõl. 

BL-döntõbe jutottak a bajorok

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Ivica Olic mesterhármasával
a Bayern München lemosta

a pályáról a házigazdáját a Baj-
nokok Ligája-elõdöntõ kedd esti
visszavágóján, amivel 3-0-ra
nyert. Franciaországban 4-0-s
összesítettel búcsúztatták a Lyon
futballcsapatát. A mérkõzés tel-
jes képéhez az is hozzátartozik,
hogy a házigazdák, a középhát-
véd Cris kiállítása után, harminc
percen keresztül emberhátrány-
ban futballoztak, amitõl teljesen
szétesett a játékuk. Claude Puel,

a Lyon vezetõedzõje a találkozó
végén elismerte: „A Bayern volt
az erõsebb. Mi több alkalmat is
elszalasztottunk, amikor egyen-
líthettünk volna. Õk viszont
mindig tudták, mzit kell tenni,
amikor náluk volt a labda, de ak-
kor is, amikor nem.” A német
gárda futballistáit is meglepte a
visszavágó, hiszen nem számí-
tottak ennyire sima gyõzelemre.
„Nem gondoltam volna, hogy
ennyire egyoldalú lesz a meccs,
és így fogunk nyerni, ráadásul az
én három gólommal. Egyszerû-
en hihetetlen! A teljes csapat szu-
perfutballt mutatott be, nekem
roppant könnyû volt a dolgom”

– mondta a 30 éves horvát csatár.
A 2001 óta elõször döntõs ba-

joroknak rossz hír, hogy az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség há-
rom mérkõzésre tiltotta el Frank
Ribéryt, így õ a fináléban sem
szerepelhet. A francia támadó a
Lyon elleni BL-elõdöntõ német-
országi mérkõzésén azért kapott
piros lapot, mert megtaposta
Lisandro Lopez bokáját. Ribéry
emiatt még a kedd esti visszavá-
gón sem léphetett pályára. 

A BL-döntõ május 22-én lesz
Madridban, a Bayern ellenfele a
tegnapi lapzártánk után rende-
zett Barcelona–Internazionale-
párharc továbbjutója lesz. 

Csányi jelölteti
magát elnöknek
Labdarúgás

ÚMSZ

Csányi Sándor, az OTP el-
nök-vezérigazgatója elfo-

gadta a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) felkérését, és je-
lölteti magát a szervezet elnöki
posztjára, és ezzel megszûnt az
elnökválasztás elõkészítéséért
felelõs ad hoc bizottság. Ezt teg-
nap Nemes Ferenc, az MLSZ
megbízott vezetõje jelentette be
tegnapi sajtótájékoztatóján,
amelyen azt is elmondta: a szö-
vetség május 29-én alapszabály-
módosító közgyûlést tart, ezt
követõen pedig körülbelül har-
minc napon belül összehívják a
tisztújító közgyûlést. „Csányi
Sándorral átbeszéltük a magyar
labdarúgás jelenlegi helyzetét,
ugyanakkor személyi kérdések
nem kerültek szóba. Az MLSZ
támogatja Csányi Sándort, a
magyar futballtársadalom várja
õt” – mondta Nemes. Noha le-
hetõség van arra, hogy mások is
versenybe szálljanak a Kisteleki
István februári lemondásával
megüresedett tisztségért, nehéz
elképzelni, hogy olyan támoga-
tottságuk lenne a szavazáson,
mint amilyen Csányinak van.
Az OTP-vezérigazgatóját már
korábban is próbálták az MLSZ
élére csábítani, ám akkor vis-
szautasította a felkérést. Az
alapszabályt módosító közgyû-
lésre most azért van szükség,
mert sajtóértesülések szerint
Csányi kisebb elnökséggel kí-
ván dolgozni. Az 57 éves üzlet-
embert márciusban kérte fel az
MLSZ, hogy vállalja el a tiszt-
séget, akkor hangsúlyozta: vég-
leges álláspontjának kialakítá-
sához teljesen tisztán kell látnia
a szövetség helyzetét. Kisteleki
lapunknak korábban kijelentet-
te: utódjának sokkal egyszerûbb
dolga lesz, mint amilyen négy
évvel ezelõtt neki volt. Az
MLSZ tegnapi elnökségi ülésén
arról is döntött, hogy a jövõ évi
élvonalbeli bajnokság õszi idé-
nye hoszszabb lesz. A téli szü-
net elõtt tizenhét fordulót, míg
tavasszal tizenhármat rendez-
nek majd. 

Ivica Olic mesterhármasát dicsérték és a döntõbe jutást ünnepelték a Bayern München játékosai

A labdarúgó-Európa Liga elõdöntõjének mind-
két angol csapata hazai pályán harcolhatja ki a
továbbjutást, amennyiben legyõzi ma este ellen-
felét. A Gera Zoltánnal felálló Fulham története
legnagyobb sikerét harcolhatja ki, és bár már a
legjobb négy közé jutása is bravúrnak számít, ko-
moly esélye van a Hamburg ellen. A május 12-i,
németországi finálé házigazdája ugyanis hazai
pályán csak gól nélküli döntetlent ért el az elsõ

mérkõzésen. A másik ágon az Urziceni-i Unireát
és a Lisszaboni Benficát korábban már elbúcsúz-
tató Liverpool lesz a házigazda, és noha az elõ-
döntõ spanyolországi állomásán 1-0-ra kikapott a
Madridi Atléticótól, Rafael Benitez vezetõedzõ
optimista. „Bízom magunkban. Szurkolóink
masszív támogatásával a hátunk mögött bárkit
meg tudunk verni az Anfielden” – mondta. A ta-
lálkozót a Sport.ro 22 órától élõben közvetíti.

Angliában dõl el a továbbjutás

Fotó: Agerpres
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