
A sanghaji világkiállítás top tízes listájára került a kétezer négyzetméteres romániai almapavilon Fotó: Mediafax
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Hétezren látogatták meg Ro-
mánia óriásalma-építményét

a sanghaji világkiállítás nyitó-
napján hétvégén. A zöldház öt
szintjét pillanatok alatt elárasz-
tották az égetõ napon hármas so-
rokban várakozó vendégek.
Nagybányai pálinkával és ke-

nyérrel fogadták õket a házigaz-
dák, akik hat hónapon át lakják
be a létesítményt és népszerûsítik
Romániát a zömében kínai láto-
gatók elõtt. „Nem tudok semmit
Romániáról, de a stand megláto-
gatása olyan, mintha ellátogat-
tam volna oda” – mondta a
Mediafax tudósítójának egy fizi-
ka szakos helyi diák, azon kevés

látogatók egyike, aki beszélte az
angol nyelvet. A kétezer négy-
zetméteres román pavilon –
amelyet egy nem hivatalos rang-
lista a top tízbe sorol a csaknem
kétszáz közül – egyébként az
orosz, a horvát és a holland
szomszédságában, az „európai
vidéken” helyezkedik el. 
Folytatás a 6. oldalon 

Transeuropa Fesztivál, 
a négysávos rendezvény

Londonban, Bolognában, Párizsban és az
idéntõl Kolozsváron zajlik egy idõben, pár-
huzamosan az Európa-szerte elterjedt
Transeuropa Fesztivál. A  rendezvénynek
minden városban a helyi jellegzetességeket
szem elõtt tartva fogalmazzák meg a célki-
tûzéseit: a kolozsvári kiadás a város multi-
kulturalizmusát akarja népszerûsíteni. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1276 ▼
1 amerikai dollár 3,0973 ▼
100 magyar forint 1,5511 ▲

Új ellenõrzési politika

Körlevélben szólítja
fel a megyei igazgató-
ságok vezetõit Ladá-
nyi Árpád Csaba, a
pénzügyõrség vezetõ-
je, hogy a hangsúlyt
az adócsalás vissza-
szorítására fektessék,
és ne a könyvelési tör-
vénybe foglalt elõírá-
soktól való eltérés mi-
att büntessenek.  

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
PSD: le a pingvinnel!

Több mint tízezren vettek részt a fõváros-
ban a Szociáldemokrata Párt (PSD) május
elsejei felvonulásán, ahol az Emi Boc vezet-
te kormány távozását kérték. A diadalívtõl
a Victoria palotáig tartó zajos menet „Le
Bãsescuval!”, „Le a pingvinnel!”, „Le a ten-
gerésszel!” jelszavakat skandált. 

Május: egy 
A közteherviselés jobb elosztása tehát:
parancs – ha szükséges, a progresszív
adó bevezetéséig elmenõen. A kérdés
az, hogy hol van a munkás a beavatko-
zásnak ebben a képletében. Hogyan –
milyen ideológiai-politikai folyamatok

révén – kerül az õ kezébe a
beavatkozás joga és felelõs-
sége? Mert elõbb-utóbb
odakerül. Most az elége-

detlenség, a sztrájkok-
tüntetések persze még
korántsem ezt jelzik,

pusztán a tehetetlen
harag kitörései.Ágoston Hugó

Jeórjiosz Papandreu minisz-
terelnök szerint „lélegzethez

juttatja Görögországot a szüksé-
ges reformok végrehajtására” az a
többéves pénzügyi támogatási
csomag, amelyrõl a hétvégén szü-
letett megállapodás Athén, vala-
mint a Nemzetközi Valutaalap  és
az Európai Unió között. A görög
kormány rendkívüli athéni ülé-
sén, a televízióban közvetített be-
szédében Papandreu leszögezte: a
megállapodáshoz kapcsolódó szi-
gorú takarékossági program a gö-
rög lakosságtól is nagy áldozato-
kat kíván. A kormányfõ nem is-
mertette a megállapodás részlete-
it, de azt kiemelte, hogy minded-
dig példátlan méretû nemzetközi
támogatási nagyságrendrõl van
szó. 2. és 4. oldal 

Katonás rendben tartotta
meg alakuló ülését az  Orszá-

gos Szövetség Románia Haladá-
sáért (UNPR) elnevezésû új bal-
oldali párt a fõvárosi Forrada-
lom téren. Meglepetést az új ala-
kulat vezetõségének megválasz-
tása sem okozott, ugyanis az
UNPR elnöke Marian Sârbu
volt munkaügyi miniszter, ügy-
vezetõ alelnöke Gabriel Oprea, a
független honatyák koordináto-
ra, jelenlegi védelmi miniszter és
tiszteletbeli elnöke Cristian
Diaconescu volt külügyminisz-
ter lett. A parlamenti pártok kép-
viselõi nem jósolnak hosszú jö-
võt a frissen létrejött alakulat-
nak, legtöbben úgy vélik, hogy
idõvel „felszívódik” valamelyik
pártba. 3. és 4. oldal 

Tolongás a hazai
baloldalon

Uniós oxigén 
Görögországnak

Román alma, magyar gömböc

Munkatársainktól

„A betegek is, mi is ki va-
gyunk szolgáltatva, és nincs

szerencsés helyzetben az egész-
ségügyi minisztérium sem” –
kommentálta lapunknak egy
Maros megyei háziorvos az
egészségügyi miniszternek azt

a bejelentését, miszerint május
15-tõl életbe lép a betegszabad-
ságolások szigorítása. Cseke
Attila tájékoztatása szerint a
hatóságok követni készülnek
például, hogy hol tölti a gyógy-
uláshoz rendelkezésére álló
idõt a táppénzhez folyamodó
páciens. „Számtalan esetben

próbálnak meg nyomást gyako-
rolni ránk a betegek, akiknek
állapota nem indokolja a beteg-
szabadságolást. Ilyenkor eluta-
sítjuk a kérést. De akad olyan
páciens, aki táppénzre mene-
kül, mert érzi, hogy pihenés
nélkül súlyosan romlik az
egészsége, vagy azért, mert az
állása van veszélyben, mert eg-
zisztenciális szempontból ha-
tárhelyzetben van” – meséli ta-
pasztalatait a szakember, aki
szerint akkor is tudatában van
az orvos az emberi felelõsség-
nek, ha tisztában van vele,
hogy a jogszabályok és a szak-
mai elõírások szerint szigorú-
nak és következetesnek kell len-
nie. A Cseke Attila egészség-

ügyi miniszter által kezdemé-
nyezett módosítások értelmé-
ben a rendõrség vagy a munkál-
tató képviselõi felkereshetik
otthonában vagy az elõzetesen
megadott tartózkodási helyén a
betegszabadságon lévõ alkal-
mazottat, de nem hatolhatnak
be magánterületre, azaz enge-
dély nélkül nem léphetnek be a
lakásba. Május 15-tõl vala-
mennyi táppénzes orvosi ren-
delvény mellé a biztosítottnak
ki kell töltenie egy személyi
adatokat (személyi szám, mun-
kahely, betöltött  munkakör)
tartalmazó nyomtatványt,
amelyben megjelöli betegsége
idejére érvényes tartózkodási
helyét. Folytatása a 7. oldalon 

Táppénzes kommandó
Május tizenötödikétõl lép érvénybe a betegszabadságolások szigorítása

A munkaadók képviselõibõl és rendõrök-
bõl álló „táppénzkommandók” ellenõrzik
május 15-tõl, hogy valóban betegek-e a
táppénzhez folyamodó alkalmazottak.
Cseke Attila egészségügyi miniszter
szerint az ellenõrök engedély nélkül nem
léphetnek be magán lakterületre.
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Naponta ötezer hordó (795
ezer liter) nyersolaj ömlik a

Mexikói-öbölbe abból a British
Petroleum brit olajtársaság tulaj-
donában lévõ mélytengeri kútból,
amelynek olajfúrótornya múlt
csütörtökön süllyedt el. Évtizedek
óta ez lehet a legnagyobb olajfolt,
amely az Egyesült Államokat fe-
nyegeti. Az amerikai parti õrség
becslése szerint április 20-a óta
több mint hatmillió liter kõolaj
ömlött a tengerbe. Az amerikai
hatóságok újabb tengeri olaj-, il-
letve gázkitermelõ platformokat
zárhatnak be a Mexikói öbölben a
további katasztrófák megelõzésé-
re – jelentette be szombaton az
amerikai bányahatóság (MMS)
egyik szóvivõje. Washingtonban
közben arról tájékoztattak: Ba-
rack Obama amerikai elnök a sú-
lyos környezetszennyezés helyszí-
nére látogat, hogy személyesen
tájékozódjék a környezeti kataszt-
rófáról. A hét végén egyébként az
Obama-kormány több tagja is a
szennyezés fenyegette körzetbe
érkezett. A mûholdakról gyûjtött
felvételeken az látszik, hogy az
olajfolt sokkal gyorsabban terjed,
mint azt korábban gondolták. He-
lyi idõ szerint csütörtökön készí-
tett mûholdfelvételeken az olaj-
szennyezõdés közel 3000 négy-
zetkilométerre terjedt ki, de pén-
tek estére már elérte a 9900 négy-
zetkilométert
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Pokolgépet találtak a rend-
õrök a New York-i Times

Square-en helyi idõ szerint szom-
bat este egy parkoló terepjáróban.
Michael Bloomberg, az amerikai
metropolisz polgármestere tegna-
pi sajtótájékoztatóján úgy fogal-
mazott: halálos támadást sikerült
megakadályozni egy éber utcai
árusnak és a biztonsági hatósá-
goknak köszönhetõen. A robba-
nószerkezetet a tûzszerészeknek
sikerült hatástalanítani. 

Egyelõre nem tudni, hogy ki
állhat a robbantási kísérlet mö-
gött, és miért akarták mûködésbe
hozni a robbanószerkezetet. A je-
lek szerint a házi készítésû robba-
nószerkezetet amatõr módon sze-

relték össze – tette hozzá Bloom-
berg. „Nagyon szerencsések va-
gyunk. Hála az éber New York-
iaknak és a profi rendõröknek,
feltehetõen halálos kimenetelû tá-
madást sikerült megakadályozni”
– mondta a polgármester. 

Raymond Kelly New York-i
rendõrfõkapitány elmondta: há-
rom propángáztartályt, két ötgal-
lonos (19 literes) benzines kannát,
tûzijátékokhoz használt petárdá-
kat, két, elemekkel ellátott ébresz-
tõórát és vezetékeket találtak az
autóban. Ezenkívül a rendõrök
eltávolítottak a jármûbõl egy
fegyvertároló széfre emlékeztetõ
zárt fémdobozt is, amelyet a tûz-
szerészek egy biztonságos helyen
fognak felrobbantani. 

Elõször egy utcai pólóárus –

egy vietnami veterán – figyelt fel
helyi idõ szerint este fél 7 körül a
gyanús terepjáróra, egy sötétzöld
Nissan Pathfinderre, amely üre-
sen, járó motorral és vészvillogó-
val állt a 45. utcában, a Hetedik és
a Nyolcadik sugárút között. Az
árus szólt egy lovas rendõrnek,
aki észrevette, hogy füst és lõpor-
szag árad a jármû hátsó részébõl.
Azonnal erõsítést kért, terrorelhá-
rítók, tûzoltók, mentõk érkeztek a
helyszínre. A környék tele volt ta-
xikkal, turistákkal és a színházak-
ba sietõ emberekkel.

A hatóságok több órára lezár-
ták és kiürítették a zsúfolt teret és
környékét a 43. és a 48. utca, illet-
ve a Hatodik és a Nyolcadik su-
gárút között. A közúti forgalmat
elterelték, járókelõket sem enged-
tek a helyszínre. Kiürítettek több
lakóházat és irodaépületet. Miu-
tán a szakértõk megbizonyosod-
tak róla, hogy a robbanószerkezet
nem léphet mûködésbe, elszállí-
tották a jármûvet, és ezután ismét
megindulhatott mind a gyalogos,
mind az autós forgalom a turisták
körében népszerû negyedben.
Kelly szerint a pokolgéppel az el-
követõk célja az lehetett, hogy ha-
talmas tüzet okozzanak. Ha fel-
robbant volna, a szerkezet ko-
moly károkat okozott volna a kör-
nyezõ épületekben – mondta.

David Paterson, New York ál-
lam kormányzója terrorcselek-
ménynek nevezte a Times
Square-en meghiúsított robbantá-
si kísérletet. 
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Röviden

Nulla százalékra módosítaná
az IMF idei évi elõrejelzését 

A Nemzetközi Valutaalap a jelenlegi 0,8
százalékról nullára módosíthatja Románia
idei éves növekedési kilátásait – szellõztet-
ték meg azok az üzletemberek, akik részt
vettek egy tárgyaláson a nemzetközi pénz-
intézet vezetõivel. A HotNews.ro informáci-
ói szerint az egyeztetésen az áfa (TVA)
emelésének a lehetõsége is szóba került. A
forgalmi adó növelésének tervét azonban
Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter nyi-
latkozatában cáfolta. Jeffrey Franks, az
IMF küldöttségvezetõje arra a kérdésre,
hogy ajánlaná-e a kormánynak az adóeme-
lést, a héten lezáruló látogatás eredménye-
képpen megjegyezte: „Mondjanak más le-
hetõséget!” 

Hatmilló eurót költöttek el 
a romániaiak május elsején

Nyolcvanhatezer román állampolgár töltöt-
te május elsejét a hazai üdülõk valamelyi-
kében, tizenegyezren külföldön „majálisoz-
tak” – közölte tegnap a Turisztikai Cégek
Munkáltatói Szövetsége (FPTR). A szerve-
zet adatai szerint szombaton a hazai ven-
déglátóipar közel  ötmillió eurós bevételt
könyvelhetett el, egymillió eurót külföldön
hagytak a vakációzók. A várakozásokat jó-
val meghaladta a tengerpartra utazó turis-
ták száma: a szállodák 20 ezer szobát ké-
szítettek elõ fogadásukra, végül 35 ezer
szálláshelyre volt igény. Május elsején a
hegyvidéki vendéglátó-ipari egységek is 80-
90 százalékban megteltek.

Szanyi nyert a 19-es kerületben

Szanyi Tibor, az MSZP jelöltje nyerte a vá-
lasztásokat Budapest 19-es számú egyéni
választókerületében –  a XIII. kerületben –,
miután a szavazatszámláló bizottság bele-
keverte a külképviseleteken leadott szavaza-
tokat a 45. szavazókörben már leadott vok-
sokat tartalmazó urnába és összeszámolta
azokat. A Valasztas.hu adatai szerint Szanyi
Tiborra (MSZP) a végeredmény szerint
10.480, Szalay Péterre (Fidesz-KDNP)
10.246, Tordai Bencére (LMP) pedig 1.741
ember szavazott, ezzel Szanyi Tibor nyerte
a választókerületi mandátumot.

Kolumbiai lázadók 
megöltek öt katonát

Öt katonát megöltek, és hatot megsebesí-
tettek a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres
Erõk (FARC) nevû szélsõbaloldali gerilla-
szervezet fegyveresei – közölte szombaton
a kolumbiai hadsereg. Az incidens az ecu-
adori határ mellett fekvõ dél-kolumbiai
Putumayo tartomány hegyvidékén történt.
A katonák egy illegális kokaültetvényt
számoltak fel, amikor a lázadók pokolgé-
pes támadásokat intéztek ellenük. Álvaro
Uribe kolumbiai államfõ, aki kíméletlen
harcot indított a FARC ellen, a támadás
idején éppen Putumayo tartományban
volt. Az 1964-ben alapított FARC-nak je-
lenleg 7,5-10 ezer harcosa van. A szerve-
zet részben kábítószer-kereskedelembõl
tartja fenn magát. 

Török katonai állást támadtak 
a kurd felkelõk

Kurd felkelõk legkevesebb négy katonát
megöltek, hét másikat pedig megsebesítet-
tek szombat hajnalban Törökország keleti
részén, ahol lecsaptak a hadsereg egyik elõ-
retolt állására. A Tunceli tartományban lé-
võ Nazimiyében végrehajtott rajtaütésben
az egység parancsnoka is életét vesztette. A
hatóságok szerint ez a támadás volt az el-
múlt hónapok legsúlyosabb akciója török
katonák ellen. Törökországban a betiltott
Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) 1984-ben
kezdett fegyveres harcot az önálló kurd ál-
lamért, amelyrõl idõközben lemondott, de
kulturális jogokat és helyi önkormányzato-
kat követel a többségében kurdok lakta, dél-
kelet-törökországi kurd területek számára.

Hírösszefoglaló

Megszületett a megállapodás
Görögország, valamint a

Nemzetközi Valutaalap (IMF)
és az Európai Unió között a
többéves pénzügyi támogatási
csomagról – jelentette be tegnap
Athénban Jeórjiosz Papandreu
görög miniszterelnök. Az Euró-
pai Unió közös pénzt használó
országcsoportjának részérõl –
brüsszeli értesülések szerint –
várhatóan csúcstalálkozón, a jö-
võ hét végén indítják el a me-
chanizmust. José Manuel
Durao Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke szerint a megál-
lapodás szilárd alapú, hiteles tá-
mogatási csomagot hozott létre,
és bizonyította a nemzetközi
közösség, benne az uniós intéz-
mények szolidaritását és felelõs-
ségérzetét.

A görög kormány rendkívüli
athéni ülésén, a televízióban élõ-
ben közvetített beszédében Pa-
pandreu leszögezte: a nemzetkö-
zi tárgyalások a kormány azon
erõfeszítéseinek részét képezték,
hogy elkerüljék a csõdhelyzetet.
Hozzátette: a megállapodáshoz
kapcsolódó szigorú takarékossá-
gi program a görög lakosságtól
is nagy áldozatokat kíván. A
kormányfõ nem ismertette a
megállapodás részleteit, de azt
kiemelte, hogy mindeddig pél-
dátlan méretû nemzetközi támo-
gatási nagyságrendrõl van szó. 

Az euróövezet országainak
pénzügyminiszterei már tegnap
este találkoznak Brüsszelben,
hogy jóváhagyják a megállapo-
dást, amely Papandreu fogalma-
zása szerint „lélegzethez és idõ-

höz juttatja Görögországot a
szükséges és jelentõs reformok
végrehajtására”.

Papandreu miniszterelnök
hangoztatta, hogy most több ne-
héz év vár a lakosságra, de elsõ-
sorban az állami szektorra, mert
az a „nagybeteg”. Miközben az
állami szférában a jövedelmeket

és nyugdíjakat súlyosan érintik a
takarékossági intézkedések, a
magánszektorra azok hatása
közvetlenül nem terjed ki – je-
lentette be. Gazdasági szigor
nélkül a csõd elkerülhetetlen
lenne – ismételte meg Papand-
reu, aki szerint az államnak évi
60 milliárd eurós kölcsönigénye

van. A most bejelentett görög
program szerint 2014-ben 3 szá-
zalék körüli szintre csökken a
bruttó hazai termékhez (GDP)
viszonyított államháztartási hi-
ány a tavalyi 13,6 százalékról.
Idén 8,1 százalék, jövõre 7,6
százalék, 2012-ben 6,5 százalék
lesz a deficit a tervek szerint. 

A Times Square-t órákra lezárták a New York-i hatóságok

Tízezrek vonultak fel a világ városaiban szom-
baton, hogy a munka ünnepén több munkahe-
lyet, jobb munkakörülményeket és magasabb fi-
zetést követeljenek. A görög fõvárosban a szak-
szervezetek arra igyekeztek felhasználni a má-
jus 1-jei demonstrációt, hogy tiltakozzanak a
küszöbönálló megszorító intézkedések ellen, de
a demonstráció zavargásba torkollott. A görög

hatóságok által 17 ezer fõre becsült tömegbõl
anarchista fiatalok váltak ki, és Molotov-kok-
télokkal, kövekkel támadtak a rendõrségre,
amely könnygázzal válaszolt. A randalírozók
felgyújtottak egy tévés közvetítõkocsit, üzletek
és szállodák kirakatát zúzták be és égõ kukákból
emeltek barikádot. Összecsapásokról érkezett
hír Szalonikibõl is.

Május elsejei randalírozás Athénban

Oxigén Görögországnak

Olajkatasztrófa
amerikai parton

Pokolgép a Times Square-en
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A „Románok vagyunk” (Noi
suntem români – szerk. megj.)

dal eléneklésével kezdõdött szom-
baton a fõvárosi Katonák Házá-
ban a Gabriel Oprea köré csopor-
tosuló független honatyák által
létrehozott az Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR)
nevû párt alakuló ülése. A védel-
mi miniszteri tisztséget is elfoglaló
Oprea által választott helyszín rá-
nyomta a bélyegét az UNPR or-
szágos tanácsának ülésére, ugyan-
is a rendezvény katonás rendben
zajlott le: a kiszivárogtatott veze-
tõségi stábot – Marian Sârbu el-
nök, Gabriel Oprea ügyvezetõ el-
nök, Cristian Diaconescu tiszte-
letbeli elnök – fennakadás nélkül
megválasztották. 

Pecsenyesütögetõk hada?

„Az egyetlen baloldali alakulat
a Szociáldemokrata Párt, nálunk
van a remény” – „üdvözölte” az
UNPR megalakulását Victor
Ponta PSD-elnök, hozzátéve, pe-
csenyesütögetõk mindig voltak és
lesznek. Ponta keresetlen szavak-
kal illette az új párt vezetõit, akik
„bezárkóztak egy terembe, szét-

osztották maguk között a tisztsé-
geket és a kormány pénzét”.
Másképpen látja a helyzetet
Traian Igaº, a Demokrata–
Liberális Párt (PD-L) szenátusi
frakcióvezetõje, aki szerint a PSD-
nek „komoly gondot okoz” az
UNPR megjelenése. „Az UNPR

átveszi a PSD szavazótáborának
jelentõs részét, ugyanis felkarolja
azokat a baloldali érzületûeket,
akiket a PSD magukra hagyott” –
fogalmazott Igaº. 

Beolvadnak 
a választásokig?

Fekete-Szabó András, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je úgy véli, hogy az UNPR-t való-
színûleg „felszippantja” valame-
lyik nagyobb párt, ugyanis a hét-
végén létrehozott alakulatnak ke-
vés esélye van arra, hogy a követ-
kezõ választásokon bejusson a
parlamentbe. „Az elmúlt húsz év
alatt számos sikertelen próbálko-
zást láttunk különbözõ, pártokból

kikerült személyek részérõl. Mind
eltûntek a politika süllyesztõjé-
ben” – jósolta az Agerpres hírügy-
nökségnek Fekete-Szabó. Hozzá-
tette: az RMDSZ-t nem érinti az
UNRP megalakulása, kívülálló-
ként szemlélik ezt a folyamatot,
ugyanis nem valószínû, hogy a
magyar választók az új baloldali
párt felé tájékozódnának. 

Másféle veszély fenyegeti az
RMDSZ-t Daniel Constantin
konzervatív elnök szerint, aki
úgy véli, hogy a PD-L hamaro-
san „kiteszi az RMDSZ-t a kor-
mányból”, ugyanis a közvéle-
mény nyomására a demokrata-
liberálisoknak fel kell mondani-
uk az RMDSZ-szel kötött „poli-
tikai alkut”. 
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A mi furcsa aktuális
balkánországi dualizmu-
sunkban, annak létrejöttében
és megélésében – mintha

száznegyven évvel lennénk
visszább, nem százhússzal
– a nemzeti kérdéskörnek
még mindig nagyobb a be-
csülete, mint a szociálisé.
Pedig hát manapság, aho-

gyan ordas idõkben szokott, a világ nagy
gondjai inkább forognak az ember megélhe-
tése (biztonsága), semmint a boldogsága
(szabadsága) körül. Mi történt?
Európában, térségünkben nem csupán a
baloldal bukott meg, hanem legalább annyi-
ra az az ideológiai meggyõzõdés és konszen-
zus is, hogy a piac (és a civil társadalom)
spontaneitása, a híres láthatatlan kéz min-
dig helyrehozza, kiegyensúlyozza a dolgokat,
elvezet a jóléthez és a szabadsághoz. A vál-
ság nyilvánvalóvá tette, hogy csak tudatos
beavatkozással lehet a kaotikus gazdasági-
társadalmi folyamatoknak elejét venni. Er-
rõl szól Obama Amerikájának, Merkelék
Európai Uniójának küzdelme a válság leg-
újabb megnyilvánulásaival (lásd elõbbi ke-
serves harcát a Wall Street ellen, utóbbiékét
Görögország megmentéséért).
A tudatos beavatkozás keltheti az etatizmus
látszatát, és sajnos nem zárja ki a volunta-
rizmust és a szabadság korlátozását. De hiá-
nyában biztos az összeomlás. A köztehervise-
lés jobb elosztása tehát: parancs – ha szüksé-
ges, a progresszív adó bevezetéséig elmenõen.
A kérdés az, hogy hol van a munkás a be-
avatkozásnak ebben a képletében. Hogyan –
milyen ideológiai-politikai folyamatok révén
– kerül az õ kezébe a beavatkozás joga és fe-
lelõssége? Mert elõbb-utóbb odakerül. Most
az elégedetlenség, a sztrájkok-tüntetések per-
sze még korántsem ezt jelzik, pusztán a tehe-
tetlen harag kitörései. A megoldást a balol-
dalnak kell megtalálnia, miután a narancs-
színû mimetikusok egy, csak egy nótát fúj-
nak, azt is hamisan. 
Kritikai gondolkodók szerint a „polgári bal-
oldalnak” sincs sem ideológiai, sem politikai
ereje ehhez, Romániában annál is kevésbé,
mivel jóformán nem is létezik, a mostani
baloldal (beleértve az újonnan megalakult
szimulakrumpártot) voltaképpen azt szaj-
kózza, amit a munkások minimális elvárás-
ként – teljesen hibásan! – megfogalmaznak:
hogy az állam tartsa el õket. (Napjaink gö-
rög tragédiájában a munkások, s fõleg az
anarchisták, nem hajlandók „elfogadni” a
hatalmas megszorításokkal járó példátlan
uniós segélyeket, veszélybe sodorva az eurót,
az egész euróövezetet, elsõsorban Magyaror-
szágot, Romániát és Bulgáriát.) 
Május elseje, ideológiáktól és manipulációk-
tól távol, a munkásszolidaritás napja, im-
már százhúsz éve; de József, az ács és a dol-
gos anyák napja is. Nagy ünnep, bár külön-
bözõképpen tartják meg. A lelki üzenete
azonban egyféleképpen sugárzik: egyazon
egységes világ egyenlõ egyedei vagyunk, csak
az összetartó egyetértés menthet meg. 

Román lapszemle

Május: egy 

Ágoston
Hugó

Máté András: az UNPR nem parlamenti párt
Az Országos Szövetség Románia Haladásáért nem tekinthetõ par-
lamenti pártnak, annak ellenére, hogy vezetõi nagy része tagja az
úgynevezett függetlenek törvényhozási frakciójának – szögezte le
kérdésünkre Máté András RMDSZ-es képviselõ. A jogi szakbi-
zottság tagjának tájékoztatása szerint a házszabály 18. cikkelye
elõírja: nem alakíthat parlamenti frakciót az a párt, amely nem vá-
lasztások révén került be a törvényhozói testületbe. „Így az úgyne-
vezett függetleneknek semmiféle többletjogot nem ad az, hogy
párttá alakultak” – magyarázta az ÚMSZ-nek a képviselõ. 

A Nemzetközi Valutaalap különadó ki-
szabását javasolja az európai bankok
spekulatív mûveleteinek kordában
tartására. Az illeték célja, hogy önkorlá-
tozásra késztesse a pénzintézeteket és ki-
védje a jövõbeni kritikus helyzeteket.
(Capital.ro) Õsszel ismét megugorhat-
nak a lakbérek: az ingatlantulajdonosok
és lakásközvetítõ ügynökségek a nyári
vakáció utánra lakbéremelést terveznek:
augusztus–szeptemberben akár tíz-tizen-
öt százalékkal is nõhetnek a lakbérek. In-
gatlanpiaci elemzõk szerint azonban
nem várható változás, mivel a kínálat
meghaladja a keresletet. (Evenimentul
zilei) „Sajnáljuk, nem tudtuk, hogy
szociális eset” – utasították el egy nagy-
bányai szülõ jelentkezését a tömbházuk
melletti óvodában. A beíratási határidõ
hamarabb lejárt, mivel gyorsan beteltek
a helyek. (Adevãrul)

Marian Sârbu UNPR-elnököt (pulpitus mögött) Cristian Diaconescu és Gabriel Oprea fogták közre

Tolongás a baloldalon
Május elsején megalakult az Országos Szövetség Románia Haladásáért 

Fotó: Agerpres
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Több mint tízezren vettek részt
a fõvárosban a Szociáldemok-

rata Párt (PSD) május elsejei fel-
vonulásán, ahol az Emil Boc ve-
zette kormány távozását kérték. A
diadalívtõl a Victoria palotáig tar-
tó zajos menet „Le Bãsescuval!”,
„Le a pingvinnel!”, „Le a tenge-
résszel!” jelszavakat skandált. A

PSD-akciók másnap is folytatód-
tak, amikor Victor Ponta pártel-
nök szimpatizáns-kártyákat osz-
tott szét az online beiratkozó fia-
taloknak. „Aki Paraguayba vagy
Párizsba szeretett volna egy jól fi-
zetõ munkahelyet, az Adriean
Videanu gazdasági miniszterhez
ment. Aki a katonaságtól akart
menekülni, az Gabriel Oprea vé-
delmi miniszterhez fordult. Aki-

nek Dior táskára és csizmára volt
szüksége, az tudjátok, kit keresett
meg. Akik pedig azt szeretnék,
hogy szüleik a fejükön törjék szét
a húsvéti tojást, azok tudják, ki-
hez menjenek” – ironizálta a kor-
mány tagjait Ponta. Hozzátette: a
PSD-be most belépõk tiszta lelkû-
ek, mert nem számíthatnak arra,
hogy a párt segíti gyors elõmene-
telüket. 

„Le a pingvinnel, le a matrózzal!”
Cs. P. T.

Mégsem látogat õsszel Erdély-
be a dalai láma – értesült hét-

végén az Evenimentul Zilei. Tenzin
Taklha, a dalai láma személyi tit-
kára a napilapnak azt nyilatkozta,
hogy a tibeti vallási vezetõ „nem
akart kellemetlenséget okozni”,
ezért inkább lemondta a romániai
útját. A titkár megerõsítette, hogy
a dalai láma korábban elfogadta
Tõkés László EP-képviselõ meg-
hívását, ám a bukaresti reakciók
hallatán végül elhárította.
„Õszentsége látogatásaival kap-
csolatos politikánk mindig az,
hogy ne okozzunk semmilyen kel-
lemetlenséget” – jelentette ki a
lapnak Tenzin Taklha. Mint is-
mert, Tõkés két hete jelentette be,
hogy a dalai láma elfogadta meg-
hívását, és szeptemberben kétna-
pos látogatást tesz a Székelyföl-
dön. A dalai láma a háromszéki
Csomakõrösre, Kõrösi Csoma
Sándor szülõfalujába utazott vol-
na. Utólag a bukaresti külügymi-
nisztérium közleményben hang-
súlyozta, a román hatóságok nem
hívták meg a dalai lámát, Buka-
rest pedig „egyetlen, szuverén és
területileg egységes Kína létezését
ismeri el, amelynek Tibet is ré-
sze”. A dalai láma hivatalosan
még nem értesítette Tõkés Lászlót
a látogatás lemondásáról – közöl-
te az EP-képviselõ sajtóirodája. 

Mégsem jön
a dalai láma?

A Szociáldemokrata Párt által szervezett május elsejei felvonulás „táblatengere” a régi idõket idézte fel Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor

Új párttal köszöntött be
Romániában május else-

je: a Románia Haladásáért
Nemzeti Szövetség (UNPR)
hivatalosan középbal tömö-
rülésként határozza meg ma-
gát, amely – alapító tagjainak
nyilatkozatai szerint – az iga-
zi baloldalt kívánja képvisel-
ni, amelyet – szerintük – nem
testesít meg hitelesen a Szoci-
áldemokrata Párt.

Újabb „elnöki párt”?

Hazai politikai körökben
szinte teljes az egyetértés ab-
ban, hogy az UNPR minde-
nekelõtt Traian Bãsescu ál-
lamfõ érdekeit szolgálja, és a
tömörülést a legtöbben a
Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) amolyan „leányvál-
lalatának” tekintik, amelyet
Traian Bãsescu a kényelme-
sebb parlamenti többség
kedvéért hozott létre. Ezzel
nem csak saját és pártja poli-
tikai pozícióját erõsítette
meg, de jelentõsen meg-
gyengítette két nagy politi-
kai ellenfelét, a Szociálde-
mokrata Pártot és a Nemze-
ti Liberális Pártot is, hiszen
a demokrata-liberális elköte-
lezettséget kezdettõl fogva
felvállaló „függetlenek” eb-
bõl a két tömörülésbõl kerül-
tek ki. 

A képviselõházi és szená-
tusi „független csoport” ta-
valy õsszel jött létre. Eredeti-
leg 14 képviselõt és 5 szená-

tort számlált, azóta a csoport
28 tagúvá gyarapodott.  A
pártosodás gondolatát elsõ-
ízben Gabriel Oprea vetette
fel nyíltan is, december ele-
jén. Mint akkor kifejtette, az
új politikai párt „felül áll
majd minden politikai érde-
ken”, és legfõbb céljának Ro-
mánia haladásának szorgal-
mazását tekinti, amint arra
egyébként neve is utal. Egyéb
konkrét dologból nem is le-
hetne erre következtetni, hi-
szen a „függetlenek” soha
nem tagadták Traian Bãsescu
és elnöki pártja iránti rokon-
szenvüket és azt sem, hogy
függetlennek mondott cso-
portként is a fõ kormánypár-
tot kívánják támogatni a tör-
vényhozásban. Sok minden
az új tömörülés politikai
programjából sem derül ki,
amelybõl legfeljebb olyan ál-
talánosságokat lehet megtud-
ni, mint a populista kinyilat-
koztatás, miszerint az UNPR
a pesszimizmus leküzdésére
törekszik, amely nagyrészt a
politikai baloldalt lejárató
szociáldemokraták miatt ha-
talmasodott el a választókon.

A megújulás elmarad

Politikai elemzõk érhetõ
módon teszik fel a kérdést:
szükség volt-e a hazai politi-
kai életben egy új pártra? Ál-
talános vélemény szerint
nem, és sokan vannak, akik
ezért nem is jósolnak hosszú
életet a tömörülésnek, amely
Marian Sârbu volt munka-

ügyi minisztert választotta el-
nökéül.  Az UNPR ugyanis
semmiképpen sem hozza, és
nem is hozhatja meg a politi-
kai osztály oly sokat ígért – és
oly nagyon várt – megújulá-
sát. A tömörülés vezetõsége
régebbi, jól ismert politiku-
sokból áll, tehát éppen abból
a politikai „elitbõl” származ-
nak, amely lejáratta magát az
ország közvéleménye elõtt.

Ráadásul további „súlyosbító
körülménynek” számít az is,
hogy az új párt alapító tagjai
valamennyien „pártvándo-
rok”, vagy, ahogyan korábbi
pártjaik fogalmaznak: áru-
lók. Zömmel hiúságból, sze-
mélyes érdekekbõl szakítot-
tak egykori tömörüléseikkel:
vagy azért, mert mellõzve
érezték magukat, vagy mert
saját pártjuk „tanácsolta” el

õket, az elnökválasztásokon,
illetve a Boc-kormánnyal
szembeni bizalmatlansági in-
dítvány parlamenti vitája al-
kalmával elkövetett „átszava-
zásuk” miatt. 

A személyes szemponto-
kat igazolni látszik az a tény,
hogy rendkívüli országos
konferenciáján a párt igen
népes vezetõtábort választott
meg, ami nyilvánvalóan arra
utal, hogy igyekeztek kielégí-
teni mindenki ambícióját.
Marian Sârbu elnök munká-
ját így egy tiszteletbeli elnök
illetve egy fõtitkár segíti
Gabriel Oprea volt belügy-
miniszter és Neculai Onþanu
bukaresti polgármester sze-
mélyében. A pártnak tizenöt
alelnöke van, akárcsak az
egyeztetõ bizottságnak,
további kilenc tagot számlál
az ellenõrzõ bizottság. Az
önmagét szegénynek mondó
pártnak „kincstárnoka” is
van, Rãzvan Þurea szemé-
lyében, az Országos Tanács-
ba pedig 380 tagot választot-
tak be. Megalakult az UNPR
ifjúsági és nõszervezete is,
élére Cezar Stancu és
Eugenia Barna került.

A UNPR vezetõ politiku-
sainak népes serege meglehe-
tõsen tarka, az egyetlen kö-
zös vonás bennük talán az,
hogy – amint azt a „független
csoport” létrejöttének módja
is egyértelmûvé teszi – egyi-
küknek sincs szilárd politikai
meggyõzõdése, valamennyi-
en a „személyes érdek doktrí-
náját” vallják.

Az új párt egyébként a kor-
mánykoalíció javára billen-
tette el az erõviszonyokat a
törvényhozás mindkét házá-
ban. A 137 helyes szenátus-
ban a PD-L és az RMDSZ
koalíciója az UNPR szavaza-
taival együtt immár 71 voks-

ra számíthat a Szociálde-
mokrata Párt és a Nemzeti
Liberális Párt 66 mandátu-
mával szemben. A képviselõ-
házban az arány 163:153 a
hatalmi koalíció javára, igaz,
a nem magyar kisebbségek
18 fõs csoportjának figyel-
men kívül hagyásával. E
frakció esetében ugyanis már
képlékenyebben alakulhat-
nak a voksok, bár a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy ez a cso-
port rendszerint a hatalmi
erõk oldalára áll, ami termé-
szetesen tovább növelné a
kormánypártiak elõnyét.

Ellenzéki fanyalgás

Jóllehet Marian Sârbu fris-
sen megválasztott pártelnök
„korrekt kapcsolatok” kiala-
kítását ígérte valamennyi po-
litikai és társadalmi erõvel,
az ellenzéki pártok képvise-
lõi fanyalogva vették tudo-
másul az új tömörülés meg-
alakulását. A szociáldemok-
raták elnöke, Victor Ponta
szerint a potyalesõk tömörül-
tek pártba. A szociáldemok-
raták fõtitkára, Liviu
Dragnea biztosra veszi, hogy
az UNPR hamarosan beol-
vad a PD-L-be. A Konzerva-
tív Párt elnöke, Daniel
Constantin úgy látja, hogy az
új párt egyetlen szerepe és
feladata kiszorítani az
RMDSZ-t a kormányból.

AZ UNPR megalakulását
üdvözölte viszont a Bãsescu-
közeli érdekvédelmi tömörü-
lés, a Frãþia szakszervezeti
konföderáció.

Az új párttól a nemzeti ki-
sebbségek nem sok jót vár-
hatnak, amire abból a sokat-
mondó ténybõl lehet követ-
keztetni, hogy himnusza a
Noi suntem români címû naci-
onalista dal lett. 

UNPR: a cotroceni-i faló?

Gyulay Zoltán

Február közepe óta tartó
huzavona végére került

pont: megszületett Görögor-
szág, az Európai Unió (EU)
és a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) között a megállapodás
a többéves pénzügyi támoga-
tási csomagról. Túlzás volna
azt állítani, hogy a hír halla-
tán Athénban örömtüzeket
gyújtott volna az utca embe-
re, az azonban egyre nyilván-
valóbb, hogy a nemzetközi
közösség a más országokat is
fenyegetõ görögtûz oltására
vállalkozott.

Sánta kutya

A hazug embert hamarabb
utolérik, mint a sánta kutyát
– tartja a magyar mondás, s

bár ez a „hamarabb” ezúttal
hónapokra nyúlt, egyértel-
mûen kiderült: a Brüsszelnek
benyújtott pénzügyi jelenté-
sek, a nyilvánosságnak szánt
statisztikák durva meghami-
sítása visszaütött. Ráadásul
Görögország esetében gya-
korlatilag kódolva volt, hogy
mindez bekövetkezik, hiszen
a közös európai valuta, az
euró bevezetése elõtt szinte
az utolsó pillanatban sikerült
beosonnia a valutaunióba.
Nem is akárhogy: a trójai fa-
ló óta mindenféle cselezés-
ben otthonos görögök min-
denki számára nyilvánvaló-
an politikai-gazdasági koz-
metikai szalont nyitottak,
hogy a nemzeti fizetõeszkö-
zöket – esetükben a drach-
mát – felváltó pénzre az Eu-
rópai Unió egyetlen nem la-

tin betûs felirata is felkerül-
hessen. Egy EU-tanulmány
szerint Athén már a kezdetek
kezdetén kilógott a sorból. A
százalékban mért árstabilitás
az unió 15 országában 1997-
ben sehol nem érte el a két
százalékot, Görögországban
viszont két tized százalékkal
meghaladta a 5-öt. Az úgy-
nevezett túlzottdeficit-eljárást
Hellászban egyedül alkal-
mazták, miközben az árfo-
lyam-mechanizmusban nem
vettek részt (ebben kizárólag
Nagy-Britannia társult hoz-
zájuk, ahol azonban nem ve-
zették be az eurót). A hosszú-
lejáratú kamatok is Európa
délkeleti csücskében bizo-
nyultak a legmagasabbak-
nak. Túlzott deficit mellesleg
akkor áll fenn, ha egy tagor-
szág nem teljesíti a a fenn-
tartható helyzetre vonatkozó
követelményeket, elsõsorban
a költségvetési hiánya és az
meghaladja a GDP 3, illetve
60 százalékát.

Strauss-Kahn turnéi

Mára teljességgel nyilván-
valóvá vált, hogy Athén –

ahogy mondani szokás –
megvezette az európai kö-
zösséget, és ennek nemcsak
önmaga issza most a levét,
hanem az EU is, amely úgy
tett, mintha nem látott, nem
hallott volna semmit. Kide-
rült: a baj nagyobb, mint
bármely más tagországban,
jóllehet legelsõként Magyar-
ország már 2008 õszén iszo-
nyatos méretû és hatalmas
terhet jelentõ hitelben álla-
podott meg mind az IMF-
fel, mind pedig az EU-val.
Bukarestben mostanában
gyakori vendég Dominique
Strauss-Kahn, a Valutaalap
mindenható vezére, hogy
feltételeket diktáljon. A gö-
rögtûz parazsa már Íror-
szágban, Portugáliában,
Olaszországban és még fé-
nyesebben Spanyolország-
ban is felizzott – egyre han-
gosabban kong a vészha-
rang: veszélyzónába lépett
az euró!

Nyugati gazdasági elem-
zõk olyannyira komolyan
veszik a figyelmeztetést,
hogy mind gyakrabban hal-
lani: még nem tudni, milyen
formában, de befellegzett a

közös valutának. A rendszer
legalábbis tetszhalott, közel
az összeomláshoz. Ha má-
sért nem, azért, mert az úgy-
nevezett Maastrichti kritéri-
umok (az euró bevezetésé-
nek és alkalmazásának a fel-
tételei) nem egyforma terhe-
ket rónak a tagországokra, s
amennyiben nem sikerül a
teljesítésük, a gyengébbek
könnyen magukkal ránthat-
ják a fürgébben menetelõ-
ket. Annakidején a mai
eurós országok fizetõeszkö-
zei közül a német márka
több mint fogalom volt, nem
véletlen tehát, hogy Német-
országban – amelynek gaz-
dasága a legkönnyebben vé-
szelte át a válságot – a leg-
erõsebbek a görögök megse-
gítését ellenzõ, az euró-
övezetbõl való kiválást szor-
galmazó hangok.

Drachmát, 
márkát vissza!

A másik oldal viszont azt
mondja: lépjenek ki a görö-
gök. Akár így, akár úgy,
megfelelõ megoldást azon-
ban egyik lépés sem hozhat.

Pontos kimutatás ugyan
nem áll rendelkezésre, de la-
ikus elmével is elképzelhetõ,
hogy az euró bevezetése, lo-
gisztikai lebonyolítása mi-
lyen költségekkel és egyéb
nehézségekkel járt (elegen-
dõ, ha analógiaként a lej de-
nominálására utalunk);
minden átállásnak megvan-
nak a maga pénzügyi és lé-
lekbeli nehézségei. Mind-
ezekkel megterhelni az
amúgy is kapitális gondok-
kal küszködõ görögöket
éppúgy hiba volna, mint a
vétlen németek nyakába
varrni Athén könnyelmûsé-
gének ódiumát.

Nem véletlen tehát, hogy a
görögországi csõd elõrejelzé-
se nyomán leginkább Berlin
kapálózott a segélyek meg-
szavazása ellen. Oldják meg
a maguk baját a saját kontó-
jukra! – hangoztatták német
körökben, mindhiába. Hogy
utóbb mégis beadták a dere-
kukat, ahhoz Wolfgang
Schäuble pénzügyminiszter
szolgáltatta a muníciót: sze-
rinte az egész zûrzavarból
csak okulva és profitálva ke-
veredhet ki az eurózóna. 

Európában felizzott a görögtûz parazsa

Marian Sârbu. Az új párt új elnöke régi politikus Fotó: Agerpres

Görögországnak immár nemcsak szó-
beli támogatást, hanem hitel formájá-
ban milliárd eurókban mérhetõ segélyt
is nyújt az Európai Unió és a Nemzet-
közi Valutaalap, hogy elkerülhesse az
államcsõdöt.

A hét végén, a május elsejei munkás-
ünnep napján megtörtént az, aminek
bekövetkezte már jó ideje nyílt titok
volt: az úgynevezett függetlenek par-
lamenti csoportja párttá alakult.



Az ifjú ember nagyon fel van bõszülve: csil-
logó-villogó terepjárójával félrehúzott és
szidja a reszketõ idõs nénit, hogy miért nem
néz szét, miért akkor lépett le a gyalogjáró-
ra, amikor éppen õ közeledett. A pénzt és a
gõgöt már önmagában is fitogtató csodama-
sinán ott virít az SZNT által már régóta
ígérgetett, de még mindig leendõ .sic
doménnév és néhány más olyan lehúzós,
amelyek a székely és a magyar öntudatot hi-
vatottak erõsíteni. Csakhogy állítólag a szé-
kelységgel még valami más is jár: az idõseb-
bek tisztelete, a szófukarság, a derû, az elõ-
zékenység és így tovább. A fiatalember autó-
ján azonban hiába hemzsegnek a székely
jelképek, nyomdafestéket nem tûrõ szóára-
datával cáfolja mindezeket. 
Nem elõször merül fel bennem a kérdés: va-

jon melyik a fontosabb? Az,
hogy különbözõ feliratokkal
és jelképekkel parádézzunk,
vagy belsõ jellemvonásaink-
ban, szokásainkban, mûvelt-
ségünkben , társas kapcsola-
tainkban õrizzük mindazt,
amit szüleink, nagyszüleink,

ha úgy tetszik, õseink bíztak
reánk? A nyelvújítók

ezt valamikor olyan szépen mondták: bará-
tom, döntsd el, hogy melyik a fontosabb: a
külcsín, vagy a belbecs? Nos, manapság jó
néhányan eldöntötték, hogy a külcsin. Vo-
nuljunk fáklyákkal, zászlókkal, feliratos pó-
lókkal, amelyek igazolják, hogy kik és mik
vagyunk. Írjuk fel minél
nagyobb betûkkel, hogy
székely vagyok és nem pis-
kóta, hogy székely ....ta a
magyart, írjunk dörgedel-
mes szövegeket az inter-
netes fórumokon nem csu-
pán ékezetlen, hanem ékte-
len helyesírással arról, hogy mekkora széke-
lyek és mekkora magyarok vagyunk és ele-
get tettünk egészséges nemzettudatunknak...
De vajon egészséges ez? Elegendõ csupán a
felszín néhány jelét átvenni annak pótlására,
aminek jóval mélyebben és jóval kitörölhe-
tetlenebbül kell léteznie? Nem így próbálják
vajon jó néhányan pótolni mindazt, ami ön-
magában természetes? Amivel nem kell hen-
cegni, amit nem kell szégyellni, ami nem ál-
dás és nem átok, ami kötõdik az emberhez,
de önmagában még nem pótolja mindazt,
amit az emberséghez és a méltó emberi élet-
hez el kell érni? 

Kitûzni egy lobogót, egy feliratot és mellet
döngetni – ez a könnyebbik út. Legalább
segíteni próbálni mindazokon az állapoto-
kon, amelyek azonos nyelvû embertársain-
kat gúzsba kötik, jövõjüket veszélyeztetik –
az a nehezebb. 

A Székely Nemzeti Tanács
makfalvi majálisán hatal-
mas felirat hirdeti minde-
nekelõtt a makfalviaknak,
hogy Marosszék Székely-
föld része, mintha ezt vala-
ki, valamikor egyáltalán
kétségbe vonta volna. Új-

donságértéke körülbelül annyi, mint a kö-
vetkezõ mondatnak: ha fúj a szél, mozog-
nak a levelek. A Magyar Polgári Párt nem
hagyhatja alább és ezúttal függõleges szere-
lékén, a választás szabadságát hirdetve,
Gróf Széchenyi István mondatával mélyfi-
lozófiai gondolkodásra buzdítja a gulyásfõ-
zõ versenyre készülõket: „ az igazság a való-
ság fölött áll”. A szónokok többek között a
nyelvi jogokról beszélnek az akkor még né-
hány tucatnyi összegyûltnek és intenek a vá-
rosi idegenség veszélyeire. 
A hatalmas Nissan terepjárónak a WWW.
SZNT.EU többszörös felirattal természete-

sen semmi köze a városi idegenséghez, hi-
szen mint jármû, a Székelyföldön õshonos.
Rendszáma – mint mondanák a Nagy-Ma-
gyarország térképével és Árpád-sávos zász-
lóval díszített szomszédos sátorban – cson-
ka-magyarországi. És miközben fújdogálja
a májusi szellõ az SZNT által saját tulajdo-
nának tartott, aranyozott-kék lobogókat,
csak úgy csendesen elgondolom: vajon mi-
kor találják már meg az igazi Székelyföldet.
Ahol mondjuk felirat helyett összehozhat-
nák testvértelepülésként
Nyárádszentsimont Csíkszentsimonnal és
Erdõszentgyörgyöt Sepsiszentgyörggyel.
Ahol végiggondolhatnák, hogy mi lesz a
kisiskolák sorsa. Ahol eltöprenghetnének
azon, hogyan kellene mûködtetni a még
élõ, de romosodó falvakban egy-egy iskolát,
orvosi rendelõt. Ahol kifürkészhetnék,
hogy miért utálják olyan sok helyen a köz-
birtokossági vezetõket, és miért gondolják,
hogy a polgármester hol itt, hol ott anyagi-
ak tekintetében összejátszik a pappal? És
egyáltalán: mikor fedezik fel a valós szé-
kelyföldi életet? 
Amelyik nem papolás és nem felirat. 
Hanem élet. Azok élete, akikrõl csak 
beszélnek. 

A zseniális császár pazar szótárából került ki ez új frázis. Max
Harden lapja írja, hogy a német császár így szólt az õ Bülow-
jához: “- A munkásokért? Tele van már a befõttes-tál. A mun-
kások érdekében elég történt.” 
A zseniális Vilmos mondta-e ezt? Nagyon reávall a mondás. A
nagy osztályharcban ez a cézár a régi világ prófétája. Költõ is
egy kicsit. Tehát a krumplileveses-tányért szabad neki befõttes-
tálnak nevezni. (…) 
A császárt értjük. Bizony ez így van. Kellemetlen emberek
ezek a nyomorult proletárok. Elõször csak morognak. Dob ne-
kik valamit az ember, a császár. Erre megtanulnak beszélni és
kérni. Reklamálják a menüt. Az elõétel után. És ha nem is tar-
tanak még a kompótnál, de egészen bizonyos, hogy kérni fog-
ják a befõttet is. 
Én még csak egy nagyon elkésett világban élek. Proletár va-
gyok a javából, de én már lemondtam a mellényemrõl. Mel-
lénytelen emberek élnek körülöttem s ha holnap elõállna egy,
bizony odaadnám a mellényemet, ha kérné. Mert miért legyen
éppen nekem mellényem. És ez nem tréfa. A világ ilyen utat
vett. Mit tehessek én ellene? (…)
Ha nem adunk nekik jogot és kenyeret, hát vesznek õk. Ha
adunk nekik valamit, annál lármásabban követelik a többit. 
Tele van-e a befõttes-tál? Dehogy is van tele. Még ha tele vol-
na, akkor is követelnék a fekete kávét. Nagy szomorúság ez.
Néha áldom a sorsom, hogy nem vagyok középkori lelkû, fi-
nom múmia, dús és eszes. Rettenetesen szenvednék, mert lát-
nám elõre a jövõt. Nem lehet velük bírni. Nem lehet. Jönnek,
jönnek, jönnek... 

Ady Endre: A befõttes tál, Budapesti Napló, 1905. október 1. 

Majális
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A nagyszerû Hofi Géza kezdte egyik kabarétréfáját
úgy, hogy a színpadra berohanva önfeledt boldogsággal
kiáltott fel: Hurrá, Deutsch Tamás leérettségizett! A po-
litikus akkor már javában miniszter volt, a lelkendezõ
bejelentés érthetõ módon váltott ki tehát viharos tapsot.
A román parlament kapcsán szinte naponta idézhet-
nénk Hofit. Most is kísértetiesen emlékeztet tréfájára a
Tisztelt Ház jogi bizottságának legutóbbi döntése,
amellyel nagy gaudium közepette elfogadta az átvilágí-
tási törvényt – alig húsz évvel a rendszerváltás és a Te-
mesvári Kiáltvány után (amelynek híres nyolcadik
pontja már akkor is éppen arról szólt, ami kései „utód-
jának” a lényege).
Két évtizednyi megfeszített politikai vagy szerteágazó
üzleti, netán magas rangú köztisztségviselõi tevékeny-
ségük után lám, most mégis csak ütött nekik az óra:
retteghetnek a volt nómenklatúristák, pártfejesek és 
– aktivisták, propagandatitkárok, civilegyenruhás kék-
szemûek, nagynemzetgyûlési kézemelgetõk, néptanácsi
elvtársak, „kommonista” ügyészek, bírák – már aki
még él közülük ennyi idõ után. Az egykori nómenkla-
túra közéletbõl való kitiltását immár huszadik éve kö-
vetkezetesen követelõ egykori forradalmárok, civilszer-
vezetek tagjai pedig felszabadultan ünnepelhetnek –
már aki (lásd, mint fentebb). 
No persze, azért nem eszik olyan forrón az átvilágítási
kását sem, és nem csak azért, mert azon még a képvise-
lõházi plénumnak is át kell rágnia magát, de amiatt
sem, mert az érintettek java része már a nyugdíjkorha-
tárhoz közeledik, vagy túl is van rajta, így aztán tör-
vény nélkül is elõbb-utóbb visszavonultak volna a nyu-
godalmas jóléti semmittevésbe, ahonnan egyébként a
törvénytervezet jóvoltából röpke öt év után akár vissza
is térhetnek a közéletbe. A jogszabály megfogalmazói-
nak arra is gondjuk volt, hogy „tartalékállományba”
helyezésük ne hirtelen következzék be, stresszelve a
szegény „voltakat” – akikrõl ugye, vagy jót, vagy sem-
mit; választott tisztségeiket ugyanis mandátumuk végé-
ig megõrizhetik, a kinevezettek pedig kilencven napot
kapnak, akár ahhoz, hogy mindenféle visszaélés nyo-
mát eltüntessék, akár pedig ahhoz, hogy utolsó erõfe-
szítéssel lenyúljanak még minden lenyúlhatót. A de-
mokrata liberálisok jóvoltából pedig párt- és szekus elv-

társék zavartalanul megmaradhatnak a te-
rületi kormányügynökségek vagy a mi-

nisztériumok igazgatói székében.
Cserében viszont nem lehetnek példá-
ul községi helyhatósági tanácsosok.
Ez aztán a kitolás!

Mindezek után a törvényszöveg is-
meretében könnyen megérthetjük,
miért is olyan csavarintos a paragra-

fus ábrája. Bogdán Tibor
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Miért gondolják, hogy 
a polgármester hol itt,
hol ott anyagiak 
tekintetében összeját-
szik a pappal? 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Magyarországon az emberek mindig átfestik
magukat: ezt nevezik történelemnek.” 

Odze György

Politikai színjáték

Jönnek, jönnek…

A voltakról 
csak jót

A nap címe. Görögország grippés, mi kö-
högünk, Jurnalul naþional.

Magyarázat. A tét: az euró végzetes érték-
csökkenésének megakadályozása

Zeusz utóda. Az Academia Caþavencu talál-
gatja, ki lesz Románia következõ államel-
nöke. Nos, többen is vannak esélyesek,
úgy értve, hogy maga Zeusz nézhette ki
õket utódjának. Kezdetben vala Mihai
Rãzvan Ungureanu (volt külügyminiszter
és nemzetközi diplomata, jelenleg a kém-
elhárítás fõnöke), aztán a képviselõház és
a kampány zavaros vizeibõl felmerült
Sever Voinescu (volt publicista a Dilema
Vechénél), legújabban csatlakozott Teodor
Baconschi (volt párizsi nagykövet, a sike-
res külföldi elnökválasztás után pedig kül-
ügyminiszter); végül a titkos esélyes, a leg-
kevésbé bátorított, de politikailag talán
legfelkészültebb Cristian Preda, volt elnöki
tanácsos, jelenleg európai parlamenti kép-
viselõ (Teo kampányfõnöke). Közülük ke-
rül ki tehát 2014-ben, ha megérjük, a na-
rancsszín lovag, vagyis a kék lovag (Crin
Antonescu) és a vörös lovag (Viktor
Ponta) riválisa. S mindegyikük háta mö-
gött lesz egy volt elnök! 

Nem jön (?) A hír megrázó: az
Evenimentul zilei felhívta a dalai láma iro-
dáját, és a számûzetésben élõ egyházi ve-
zetõ személyi titkára, Tenzin Takhla kije-
lentette, hogy amikor tudomást szereztek a
román diplomácia álláspontjáról Kínát,
Tibetet és a dalai lámát illetõen, lemond-
ták a szeptemberre tervezett székelyföldi
látogatást. Persze sok van még, amíg a bé-
két és megértést mindennél elõbbre való-
nak tekintõ láma kijelenti, hogy Székely-
föld nem létezik. Hiszen már Kõrösi
Csoma Sándorunk idején létezett – és az õ
munkássága (fõleg a szótára) nélkül ma
Tibet másképpen élne a világ tudatában.
Ha nem politikus hívta volna meg a lámát,
hanem mondjuk egy múzeumigazgató,
szigorúan magánemberként, egyszerûbb
lett volna, talán több esélyünk lett volna.
Talán, de nem biztos.

A nap álhíre. Emil Boc megfenyegette
pártját: ha nem vesznek neki kis villanyos
autót, nem indul az elnökválasztáson. 



Folytatása az 1. oldalról

A világkiállítások történeté-
nek eddigi legnagyobb ren-
dezvényén – az expó több
mint öt négyzetkilométeren
helyezkedik el – Magyaror-
szág a gömböc nevû találmá-
nyával jelent meg. A pavilon
középpontjában álló 2,2 mé-
ter magas és 2,3 méter széles
szerkezetet érdeklõdéssel fi-
gyelik a helyiek, tapogatják,
simogatják, próbálják meg-
fejteni mûködését – számolt
be az MTI kiküldött tudósító-
ja. (A Gömböc az elsõ ismert
homogén, konvex test,
amelynek egy stabil és egy in-
stabil, azaz összesen két

egyensúlyi pontja van.) A
magyarországi kiállítótéren –
akárcsak a román részen –

kulturális rendezvények,
koncertek fogadják az érdek-
lõdõket; egy filmet vetítenek

például a magyar tudósok
eredményeirõl. 

Az expó pavilonjai között
63 méteres magasságával a
kínai részleg egyértelmûen
kiemelkedik a sorból; a kiállí-
tóhely korona alakú, a pekin-
gi császári palotához hasonló
bíborvörös színben pompá-
zik. A japán pavilon helyi
megfigyelõk szerint animék
és robotok segítségével „ext-
ravagáns” módon mutatja be
az újat és a régit. Más orszá-
gok a kiállítás „Jobb város,
jobb élet” jelmondatához in-
kább illõ bemutatótérrel ruk-
koltak elõ: Hollandia például
futurisztikus, a zöld gondola-
tot képviselõ utcaképet mutat

be, Kanada fa homlokzattal
érkezett Sanghajba. Az
Egyesült Államok a mesevi-
lágba helyezte a világkiállí-
tást, arra bátorítja a közössé-
get, hogy vigyenek új életet
sorvadásnak indult városuk-
ba, bárhol is éljenek. 

A szervezõk 70 millió láto-
gatót várnak a májustól ok-
tóberig tartó expóra. Ez nem
tûnik teljesíthetetlennek, ha
arra gondolunk hogy a húsz-
milliós lakosságú Sanghaj-
ban minden háztartás egy
ajándékjegyet kapott a „kel-
lemetlenségekért”. A világki-
állításra Kína 4,2 milliárd
dollárt költött; ez a
HotNews.ro számításai szerint

duplája a pekingi olimpia ke-
retének. Sanghaj vezetõi csak
a város infrastruktúrájának a
javítására további 45 milliárd
dollárt költöttek, amelybõl a
világ leghosszabb metróvo-
nalát, két új repülõtéri termi-
nált, új utakat, hidakat és
parkokat építettek meg. A ro-
mán pavilon egyébként –
amely konferenciacsarnokot
és 2500 fõ befogadására al-
kalmas színpadot is tartal-
maz – 6,5 millió euróba ke-
rült. Ennek negyven százalé-
kát az almakompozíció meg-
tervezése emésztette fel, a
kereskedelmi kapcsolatok
építésére a keret mindössze
öt százaléka jut. 
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Román alma, magyar gömböc

Új ellenõrzési politika
Kovács Zsolt

A pénzügyõrség felada-
ta az adócsalások lelep-

lezése és az elkövetõk bíró-
ság elé állítása, nem pedig a
becsületes vállalkozók zak-
latása – fogalmazta meg
sepsiszentgyörgyi látogatá-
sakor Ladányi Árpád Csa-
ba. Az Országos Pénzügy-
õrség vezetõje a háromszé-
ki könyvelõkkel és vállalko-
zókkal találkozott, akik el-
sõsorban az ellenõrzések
gyakoriságára és a formai
hibák miatt kirótt bünteté-
sekre panaszkodtak. Ladá-
nyi elmondta: még ezen a
héten körlevélben szólítja
fel a megyei igazgatóságok
vezetõit, hogy ezentúl a
hangsúlyt az adócsalás
visszaszorítására fektessék,
és ne a könyvelési törvény-
be foglalt elõírásoktól való
eltérés miatt (a számlán
nem szerepel a kiállító sze-
mélyi száma, elmarad az
aláírás, vagy nincs rajta pe-

csét) bírságolják a vállalko-
zókat. Az országos fõpénz-
ügyõr ugyanakkor elmond-
ta, hogy a bírságok összér-
tékének jelentõsebb részét
az adócsalások miatt róják
ki, ellenben a büntetések
többsége a formai hibák mi-
att van. 

Ladányi elismerte, hogy a
szankciók után adott ösz-
tönzõ jutalékok arra buzdít-
ják a pénzügyõröket, hogy
többet „dolgozzanak”, en-
nek ellenére bízik abban,
hogy sikerül megváltoztatni
a pénzügyõrség ellenõrzési
politikáját, mert szerinte an-

nak irányvonalát a vezetõ-
ség szabja meg. Azt tervezi,
hogy a közeljövõben elké-
szíttet egy kockázatelemzõ
számítógépes programot,
amely esettanulmányokra
épülne, és az adócsalásra
leginkább hajlamos cégeket
jelölné meg. Ezeket foko-
zottabban ellenõriznék, el-
lenben békén hagynák a be-
csületes adófizetõket. A fõ-
pénzügyõr nem árulta el,
hogy melyek ezek a kocká-
zati tényezõk, a szempont-
ok titkosak, hogy a vállalko-
zások ne tudjanak ellenük
védekezni. Hozzátette: az
adócsaló leleplezése a be-
csületes adófizetõ vállalko-
zóknak is érdeke, mivel
nem-lojális konkurenciát je-
lent számukra. 

Édler András sepsiszent-
györgyi képviselõ – akinek
meghívására a fõpénzügyõr
Háromszékre látogatott –
elmondta: örül, hogy a
pénzügyõrség vezetõjében
partnerre találtak. „A társa-

dalom alapját a vállalkozók
képezik, õk fizetik be az
adókat, amibõl a gazdaság
mûködik, és nem az a cél
hogy tevékenységüket elle-
hetetlenítsék” – mondta.
Debreczeni János, a Köny-
velõk és Könyvvizsgálók
Kovászna megyei elnöke
arról beszélt, hogy a három-
széki vállalkozók és köny-
velõk kérései és elvárásai ta-
lálkoztak a fõpénzügyõr
rendszert javító elképzelése-
ivel, és reméli, hogy Ladá-
nyi Árpád Csabában lesz is
bátorság ennek véghezvitel-
éhez. 

A gömböc nevû magyar találmány a világkiállításon Fotó: MTI

Ladányi Árpád kiszûrné az adócsalókat A szerzõ felvétele
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Pénz nélkül is lehet ifjú-
sági napi rendezvényeket

szervezni – ezt kívánta bizo-
nyítani tegnap az Országos
Ifjúsági és Sporthatóság,
amelynek alelnöke, Széll
Lõrincz szerint, a „teszt” si-
került is. Az államtitkár-he-
lyettes tegnap az ÚMSZ-nek
elmondta, annak ellenére,
hogy a hatóság idén egy lejt
sem utalt ki a megyei ifjúsá-
gi igazgatóságoknak a fiata-
lok mozgósítására, önkén-
tességi alapon, az önkor-
mányzatok és szponzorok

segítségével valamennyi me-
gyében tartottak kulturális
és sportpogramokat az az if-
júság napján. „Pozitív vá-
laszra lelt az a felhívásunk,
hogy idén ne a központi
költségvetésbõl, hanem az
önkéntesség, a partnerség és
a részvétel jegyében tarkít-
suk rendezvényekkel a na-
pot” – mondta Széll Lõr-
incz. Mint ismert, tavaly
Monica Iacob Ridzi ifjúsági
és sportminiszter indokolat-
lanul összegeket utalt ki az
ifjúsági napi rendezvények-
re. A volt tárcavezetõt jelen-
leg korrupcióval vádolják. 

Folytatás az 1. oldalról

A tartózkodási hely nem fel-
tétlenül azonos az állandó
lakcímmel, de a megjelölt cí-
men a beteget felkereshetik
az ellenõrzõ szervek délelõtt
8 és 11, napközben 12 és 17,
valamint este 18 és 20 óra
között. A rendelet értelmé-
ben távol maradni csak orvo-
si indokkal lehet, annyi idõ-
re, amennyi idõt a beteg álla-
pota és az elõírt egészség-
ügyi kezelések indokolnak.
A szigorítás szerint elveszti
jogát a táppénz igénybe véte-
lére az, aki nem tartja be az
elõírásokat. 

Háziõrizet?

A rendelkezés nem maradt
visszhangtalan. Több civil
szervezet szerint sérülnek az
emberi jogok azáltal, hogy a
hatóságok otthonukban
„zaklathatják” az alkalma-
zottakat. Nem tetszik az in-
tézkedés a rendõröknek sem.
Corneliu Câmpeanu, a Ko-
vászna megyei rendõrség pa-
rancsnoka képtelenségnek
nevezte a tárcavezetõ elkép-
zeléseit. Idejétmúlt intézke-
désnek tartja, hogy a rendõr
megjelenjen bárkinek az ajta-
jában, és azt firtassa, jogo-
sult-e vagy sem betegszabad-
ságra. „A rendõrség feladata,
hogy bûnözõket fogjon el és

szavatolja a közbiztonságot,
nem pedig az, hogy eljárjon
a betegszabadságolások
ügyében”, fejtette ki Corne-
liu Câmpeanu, aki szerint a
kormánynak más hatóságok
bevonásával kellene végeztet-
ni az ellenõrzést. „Ez olyan,
mintha arra köteleznék az or-
vosokat, hogy naponta négy
órán át kísérjék a rendõrt és
tanúként írjanak alá jegyzõ-
könyveket” – állapította meg
a rendõrparancsnok. Szerin-
te a rendõrség tevékenységét
amúgy is nehezítik a velük
szemben meglévõ elõítéletek,
ezért a „beteg emberek zakla-
tása” lerombolná az elmúlt
esztendõkben a testületrõl ki-
alakított pozitív képet. 

A Román Orvosi Kamara
szintén negatívan vélemé-

nyezte a minisztérium javas-
latát, a szakmai képviselet
szerint a táppénz és a „ház-
iõrizet” nem mosható egybe,
a rendelet sérti az általános
emberi és a betegjogokat egy-
aránt. A kamara idõben je-
lezte kifogásait, és benyújtot-
ta módosító javaslatait a
szaktárcához, ám – állítja a
szakmai szervezet – a mi-
nisztérium nem vette figye-
lembe ezeket.

A kritikákra válaszolva
Cseke Attila hangsúlyozta: a
rendelet tiszteletben tartja az
alkotmány által szavatolt jo-
gokat, nemcsak a beteg, de a
beteg közvetlen környezeté-
ben tartózkodók jogaira is te-
kintettel van. Magánterületre
csak az ott tartózkodók írá-
sos beleegyezésével lépnek be

az ellenõrzést végzõk – emlé-
keztetett a tárcavezetõ –, akik
az eljárás során garantálják a
magánélethez való jog érvé-
nyesülését is.

Profi lógósok

A miniszter szerint azért
van szükség a példátlan in-
tézkedés-sorozatra, mert az
elmúlt években széles körben
elterjedté vált a táppénzzel
való visszaélés. Négy évvel
ezelõtt az egészségügyi mi-
nisztérium költségvetésének
három százalékát költötték
betegszabadságra, tavaly ez
az arány hat százalékra ug-
rott, emlékeztetett a tárcave-
zetõ. „Túl sok igazolást bo-
csátottak ki az elmúlt évek-
ben, feltételezzük, hogy nem
mindegyik ilyen jellegû ren-
delvény igazolható” – állapí-
totta meg Cseke Attila, aki
szerint az indokolatlanul
táppénzre költött pénzt a va-
lóban beteg emberek kezelé-
sétõl vonják el a csalók. Volt
olyan eset – emlékeztetett –,
hogy egyetlen biztosított
négy hónap leforgása alatt ti-
zenegy különbözõ betegség-
re hivatkozva kérte táppén-
zes ellátását, 2009 novembe-
rétõl 2010 februárjáig össze-
sen 71 munkanapot térített
számára. Ez pedig – véli
Cseke Attila – elfogadhatat-
lan eljárás. 
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Táppénzes kommandó Röviden

Tüntetnek
a közalkalmazottak

Egész héten demonstrálnak
országszerte a tervezett bér-
csökkentés ellen a helyi és
központi közigazgatásban
dolgozókat tömörítõ
Columna szakszervezet tag-
jai az önkormányzatok, a
megyei tanácsok, a földhi-
vatalok és a közösségi rend-
õrség épületei elõtt. A
sztrájkõrség tagjai tiltakoz-
nak a kormány nagyarányú
elbocsátást elõirányzó ter-
vei ellen is.

Intim fotókkal zsarolt

Szexuális tartalmú képekkel
ragasztotta tele Craiova
köztereit egy 27 éves férfi,
aki így kívánt bosszút állni
egykori élettársán, egy 18
éves helyi gimnazistán. A
lányt elõzõleg megzsarolta
a mindenre elszánt férfi,
majd miután az áldozat
nem tett eleget kéréseinek,
közös filmjeiket az interne-
tre, az együttléteiket ábrá-
zoló fotókat villanyoszlop-
okra tette fel. A kínos do-
kumentumokból jutott a
lány iskolája elé is. A sze-
méremsértést valamint sze-
mélyiségi jogokat sértõ eljá-
rás ügyében nyomoz a helyi
rendõrség.

Meghalt 
egy várandós nõ

Terhességének hetedik hó-
napjában hunyt el az a 21
éves nõ, akit hosszabb ideje
kezeltek fenyegetõ vetélés
gyanújával a fõvárosi Polizu
szülészeten. A kismama ál-
lapota az utóbbi hetekben je-
lentõsen javult, a 30-31-ig
terhességi hét fordulóján ke-
zelõorvosai úgy döntöttek,
elég stabil ahhoz, hogy ott-
honi ápolásban részesüljön.
A kedvezõ jelek ellenére az
anya hirtelen rosszul lett és a
kórházban elhunyt. Raed
Arafat, az egészségügyi mi-
nisztérium államtitkár-he-
lyettese tájékoztatása szerint
jelenleg szakmai vegyes bi-
zottság vizsgálja a halál kö-
rülményeit. A szakember
szerint szigorú szankciókat
léptetnek életben, ha megál-
lapítást nyer a kezelõorvos-
ok vagy a kórház felelõssége.

ÚMSZ

A kóbor kutyák „halálba
altatása” ellen tiltakoztak

a hétvégén Bukarestben az
állatvédõk, akik nem értenek
egyet azzal a törvényterve-
zettel, hogy a hét napig örök-

be nem fogadott ebeken a ke-
gyes halál módszerét alkal-
mazzák. Mihai Atãnãsoaie
prefektus néhány nappal ko-
rábban jelentette be, hogy el-
küldte a képviselõházhoz a
kutyatartásra vonatkozó jog-
szabály módosításait, ame-
lyek szerint a kutyamenhe-
lyeken halálba altathatóak a
súlyosan beteg, az agresszív,
valamint a hét napig örökbe
nem fogadott kutyák.

A mintegy kétszáz felhá-
borodott állatvédõ aktivista a
bukaresti prefektusi hivatal
elõtt fejezte ki elégedetlensé-
gét, és egyesek Atãnãsoaie le-
mondását követelték. Olyan
transzparenseket emeltek a
magasba, amelyeken egye-

bek között az volt olvasható,
hogy „Kegyelem a gazdátlan
kutyáknak!”, Fogadjatok
örökbe, ne öljetek!”.

Az állatvédõk az eutaná-
zia helyett az ebek sterilizá-
lását javasolják, hogy így fé-
kezzék meg a bukaresti kó-
bor kutyák további szaporo-
dását. Szakértõk szerint a
gazdátlan kutyák jelentõs
száma miatt ez az eljárás
nem kivitelezhetõ.

A prefektus azért támogat-
ja ezt a drasztikus megol-
dást, mert a hatóságok kimu-
tatása szerint Bukarestben
évente 11 ezer embert harap-
nak meg a kóbor kutyák. Je-
lenleg összesen több tízezer
gazdátlan eb nyargal szaba-

don a fõváros utcáin. Jelen-
tõs részük a panel negyedek-
be húzódik, ahol egyes lakó-
társulások külön etetõhelye-
ket alakítanak ki számukra.
Az elõkészület alatt álló tör-
vénytervezet büntetné azo-
kat a tulajdonosokat, akik
magukra hagyják, vagy elha-
nyagolják házi kedvencüket,
valamint azokat a civileket,
akik köztéren élõ kutyákat
gondoznak és etetnek. 

Tüntettek a kóbor kutyákért

Cseke Attila: a szigorítás nem sért emberi jogokat Fotó: Tofán Levente
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Ifjúsági nap Romániában

– önkéntességi alapon

Kovács Zsolt

A háromszéki egészség-
ügyi rendszer rehabilitálá-

sát tervezi idén a Kovászna
megyei önkormányzat. Ta-
más Sándor megyei tanácsel-
nök szerint ígéretet kaptak
Cseke Attila egészségügyi
minisztertõl arra, hogy idén
négy részletben utal a szak-
tárca pénzt a sepsiszentgyör-
gyi kórház épületének évek
óta elhúzódó felújítására.
„Az  elsõ negyedévben már
érkezett 850 ezer lej, a máso-
dik negyedévre 1,4 millió ju-
tott” – számolt be a finanszí-
rozás menetérõl Tamás Sán-
dor . Klárik László megye-
menedzser szerint az a cél,
hogy mielõtt a megyei tanács
tulajdonába kerül a kórház,
befejezzék a rehabilitációt.
Ugyanakkor most készül a
kórház összes épületének fel-
újításáról szóló uniós pályá-
zat is, a tervek szerint elvég-
zik a belsõ átépítéseket és a
külsõ szigetelést is. Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester szerint ez is bizo-
nyítja, hogy a decantralizá-
cióval ésszerûsödnek a ki-
adások, mert míg központi
költségvetésbõl tartották fenn
a bodzafordulói kórházat,
addig az ott lakók háromszor
akkora épületet kértek ma-
guknak, mint amekkorára
szükség lett volna, most ami-
kor fenn kellene azt tartani
megijedtek a felelõsségtõl. 

A bukaresti tüntetõk az állatvédõ rendõrség megalakítását is követelték

Felújítják
a kórházakat

Fotó: Mediafax
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Idén is lesz TESZT

Idén is megtartja a Temes-
vári Eurorégiós Színházi
Találkozót a Csiky Gergely
Állami Magyar Színház. A
találkozó, a korábbi évhez
hasonlóan május 22–29.
között zajlik. A befogadó
társulat elõadásain és a
meghívott erdélyi produkci-
ókon kívül a színházlátoga-
tók láthatnak magyarorszá-
gi és szerbiai performan-
szokat is.

Táncra hív Szamosújvár

A szamosújvári Téka Alapít-
vány május 7–9. között szer-
vezi meg a jubileumi, 15.
Nemzetközi Néptáncfeszti-
vált Szamosújváron. A há-
romnapos ünnepi fesztivál
ebben az évben is „kiköltö-
zik” a város fõterére. A fesz-
tiválon lesz szabadtéri nép-
tánc-, népzene- és népdalbe-
mutató, kézmûves foglalko-
zások és eredeti kézmûves
termékek vására. 

Turnén a temesváriak

Az Ájlávju, Cseresznyékert,
Mady-baby, A brémai muzsi-
kusok és az Amor omnia cí-
mû produkciókkal indul er-
délyi turnéra a temesvári
Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház. A május 6-án
kezdõdõ fellépéssorozat ál-
lomásai: Arad, Csíkszere-
da, Székelyudvarhely, Gyer-
gyószentmiklós, Sepsiszent-
györgy és Szatmárnémeti.

Röviden

Baló Levente

Konferenciákat, koncer-
teket, filmvetítéseket, fo-

tókiállításokat tartanak a
május 10-ig tartó fesztivá-
lon, és egy vásár ahol házi
készítésû tárgyakat lehet
majd vásárolni. A szervezõk
szerint a rendezvények azt a
gondolatot szeretnék to-
vábbadni, hogy a különbö-
zõ nemzeti kisebbségek igen
pozitív szerepet játszottak
és játszanak ma is Kolozs-
vár fejlõdésében. 

Demokrácia 
minden színben

A Transeuropa Fesztivál
Oliver Ressler osztrák mû-
vész What is demokracy? (Mi
a demokrácia?) címû filmjé-
vel kezdõdött  Kolozsvá-
ron, az Ecsetgyár Stúdió-

termében. Ezt követõen
nyíltszíni beszélgetés zaj-
lott a film által felvetett
problémákról a kolozsvári
Protokoll Stúdió tagjainak
vezetésével. Végül pedig
egy elektronikus zenei kon-
certtel zárult az este The
Mixeducation of… (Félre-
nevelés), amelynek során öt
különbözõ zenész lépett fel,
a koncert ideje alatt animá-
ciós filmekbõl összeállított
vetítést láthattunk.

Mit kell tudni 
a demokráciáról?

Oliver Ressler Bécsben
élõ mûvész, aki igen szerte-
ágazó mûvészeti tevékeny-
séget folytat. Olyan problé-
mákat jelenít meg, mint
globalizáció, kapitalizmus,
iparosodás, ellenállási moz-
galmak, társadalmi alterna-

tívák, fajgyûlölet, globális
felmelegedés stb.. Nem
olyan témákat közelít meg,
amiket a mûvészetek klasz-
szikus formái során meg-
szokhattunk, feloldja a mû-
vészet és a közéleti aktiviz-
mus határait, szemlélõdés
és esztétizálás helyett az agi-
tálást, a tevékenységre való
felszólítást választja.

Az Ecsetgyárban vetített
filmjében azt a meglehetõ-
sen elméletinek tûnõ kér-
dést teszi fel, melyek a jel-
lemvonásai a demokráciá-
nak, és a jelenkorban mûkö-
dõ, magukat demokráciá-
nak nevezõ államberende-
zések mennyire felelnek
meg ezeknek a gondolati is-
mérveknek. Filmjében a vi-
lág különbözõ részein élõ
emberek szólalnak meg,
olyan emberek, akiknek a
felvetett kérdésre vonatko-

zóan markáns véleményük
van, újságírók, politikai
elemzõk, politikai aktivis-
ták, gyakorló politikusok.

Elengedhetetlen 
az aktív részvétel

A beszélgetés során
Tordai Attila, a Protokoll
Stúdió vezetõje a populiz-
mus mai megjelenésére hív-
ta fel a figyelmet, amely ke-
let-európai térségünkben
egy igen erõteljes politikai
jelenség. Mit tehetünk mi,
egyszerû polgárok azért,
hogy a nagypolitika dönté-
seit befolyásolni, sok eset-
ben ellensúlyozni tudjuk? –
hangzott el a kérdés. 

A beszélgetõk számára a
közvetlen demokrácia gya-
korlata tûnt a legvonzóbb-
nak, amelynek megvalósu-
lását Svájcban láthatjuk, de
ennek gyakorlatba ültetése
igen komoly akadályokba
ütközik. Jelen helyzetünk-
bõl kivezetõ útnak tûnik a
polgárok öntudatosítása,
öntudatra ébredése. Annak
tudatosítása, hogy mire van
joga, mi áll az õ egyéni ha-
táskörében. És annak felis-
merése, hogy a helyi közös-
ségekben való aktív részvé-
tel elengedhetetlen. 

Csíkszékivel gyarapodott 
a huszár zászlók tábora
ÚMSZ

Kellõ pompával és a
zászlószentelés hagyo-

mányának részletes betartá-
sával szentelték fel május 1-
jén a Nyerges-tetõn a csík-
széki Mátyás huszárezred
zászlóját. A lobogót a fel-
szentelési szertartás után be-
fogadták a szentegyházi,
székelyudvarhelyi, három-
széki, marossárpataki, szo-
vátai, gyergyói huszáregye-
sületek. A szentelésen jelen
volt Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke,
Korodi Attila parlamenti
képviselõ, Tánczos Barna
államtitkár és a térség pol-
gármesterei. Hatos Mihály
gyimesfelsõloki lelkész tar-
tott tábori misét, melyet a
zászló lényegérõl és szerepé-
rõl szóló rövid elõadás köve-
tett. Mint elhangzott, régen
a zászlónak személyisége
volt; az jelképezte a csapatot
mint közösséget, és a király
személyéhez hasonlóan
szent volt, ezért mindig egy
házi szertartással szentelték
fel. A rövid bemutató után
András Zoltán huszárkapi-
tány és Borboly Csaba mon-
dott ünnepi beszédet. A me-
gyei tanács elnöke rámuta-
tott, hogy mindezek az ese-
mények hozzátartoznak a
hely szelleméhez, és ugyan-
olyan fontosak az itt élõ em-

bereknek, mint a huszárok-
nak. Következett a zászló-
szegek beverése, amely a
szertartás szerint egyházi,
világi és katonai méltóságok
feladata, majd a következõ
lépés a zászló megáldása
volt. A hagyomány szerint a
magyar hadizászlókon nem
volt felirat, csak a  zászló-
anya által feltûzött zászló-
szalag alapján lehetett tudni,
kit képvisel, honnan van. A

szalagot általában a zászló-
anya saját kezûleg hímezte.
A csíkszéki Mátyás huszár-
ezred zászlajára Romfeld
Mária Magdolna zászló-
anya tûzte fel a szalagot,
majd a lobogó elfoglalta he-
lyét a többi zászló között. A
szertartás záróakkordjaként
a részvevõk a nemzeti imát
és a Székely Himnuszt énekel-
ték el, majd Kászonaltízen
„toboroztak” a huszárok. 
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Négy különbözõ városban, Londonba, Bolognában, Pá-

rizsban és az idéntõl Kolozsváron zajlik egy idõben párhu-

zamosan az Európaszerte elterjedt Transeuropa Fesztivál.

A csütörtök este kezdõdött rendezvénynek valamennyi vá-

rosban a helyi jellegzetességeket szem elõtt tartva fogal-

mazzák meg a célkitûzéseit: a kolozsvári kiadás a város

multikulturalizmusát akarja népszerûsíteni és támogatni. 

Verssel jött a tavasz Zilahra

Kulcsár Mária

Román és magyar költõk
találkozójával, versmon-

dó versennyel és tíz év ta-
pasztalatait összegzõ képes
albummal ünnepelték a köl-
tészetet Zilahon. A Költészet
Tavasza elnevezésû kulturális
fesztivált idén szervezték
meg tizedszer. 

A rendezvény péntek dél-
után kezdõdött a Megyei
Történelmi és Mûvészeti
Múzeum kiállító nagytermé-
ben, ahol a zsibói születésû,
Nagyváradon élõ Szél Kató
képzõmûvész olaj- és pasztell

festményekbõl álló egyéni
tárlatát lehetett megtekinteni.
Ezt követte a már hagyo-
mánnyá vált magyar, illetve
román költõk találkozója,
amelyen 21 hazai és magyar-
országi költõ olvasta fel egy-
más verseit, dedikálták köte-
teiket. A meghívottak közt
jelen volt többek közt
Halmosi Sándor budapesti
költõ, mûfordító, Kiss Lász-
ló, a Magyar Kulturális Mi-
nisztérium fõtanácsosa, a
Versmondó címû folyóirat
fõszerkesztõje, Szép Gyula
az RMDSZ mûvelõdési alel-
nöke és Vulturescu George, a

Román Írószövetség egyik
titkára. Szombaton tartották
a jubileumi szavalóversenyt.
A 35 versenyzõ egy Koszto-
lányi Dezsõ vagy Reményik
Sándor verset, illetve egy
szabadon választott 20. szá-
zadi magyar költõ ver-
sét mondta el. 

Az évtizedes múltra visz-
szatekintõ hagyományos
fesztiválra az idén a rende-
zõk kétnyelvû kötetet adtak
ki a Költészet Tavasza 10 cím-
mel, amely az ott felolvasott
verseket és egy képes albu-
mot tartalmaz az elmúlt tíz
évrõl. A Mátyás huszárezred zászlóját az elõírások szerint szentelték fel

Határfeszegetõ
fotográfiák
B. L.

A fotográfia és a szem-
lélõdés határait kutatják

Virgil Mleºtinã munkái,
amelyeket Határok (Limite)
címmel állított ki a kolozs-
vári FOTOmART Galériá-
ban pénteken. A kiállított
fotók, térképek, és bár a
tájképekhez állnak közel,
mégsem sorolhatók be eb-
be a kategóriába. „Nem az
a célom, hogy elkényeztes-
sem a szemet, hogy vala-
miféle esztétikai érzelmet
ébresszek, hogy katarzis-
ban részesüljön a nézõ. Az
emberi szem és gondolko-
dás határait, korlátait kuta-
tom” – mondta a szerzõ ki-
állításmegnyitó beszédé-
ben. A fotós úgy gondolja,
e korlátok miatt a tekintet
nem menekülhet bele a
térbe, nem szabadulhat ki
más horizontok felé.
Olyan határokat mutatnak
fel a képek, amelyeknek az
átlépése normális körül-
mények között tilos. Meg-
mutatják azt is, hogy telje-
sen tudatlanul állunk az
elõtt, amit hagyományo-
san tájnak nevezünk. „Ép-
pen azok az érzékelõink
vannak eltûnõben, ame-
lyek segítségével a termé-
szetet megérthetnék. Kö-
vetkezésképpen mi sem
aktuálisabb és jogosabb,
mint az ember természet-
tõl történõ elidegenedésé-
rõl beszélni” – mondta a
fotómûvész.

A költõk egymás szerzeményét olvasták fel a líra kedvelõinek a Költészet Tavaszán

Transeuropa Fesztivál,
a négysávos rendezvény

A szerzõ felvétele



Ma az Irma és Tímea ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
A Tímea Jókai Mór által
alkotott nõi név. Elõször
Az arany ember címû regé-
nyében tûnt fel Timéa
alakban, vélhetõen a görög
Euthümia névbõl alkotta.
Az eredeti görög név ele-
meinek jelentése: jó és tisz-
telet.
Az Irma az Irm- kezdetû
germán nõi nevek rövidü-
lése.
Holnap Flórián, illetve
Mónika napja lesz.

Évforduló
• 1270-ben hunyt el IV. Bé-
la magyar király, az
országépítõ.
Ma tartják a Nap napját.

Recept
Tojásos krumplileves
Hozzávalók: 30 dkg bur-
gonya, 4 tojás, 2 dl tejföl, 1
babérlevél, ecet, 2 tk. cu-
kor, 1 mokkáskanál kori-

andermag, 1 mokkáskanál
mustármag, 1 ek. ételízesítõ
por, 1 csokor kaporzöld, 1 tk.
finomliszt.
Elkészítése: A krumplit
megtisztítjuk, felkockázzuk,
majd egy lábosba tesszük, és
hozzáöntünk nyolc deci vi-
zet. Sóval, és a többi fûszerrel
ízesítjük, és addig fõzzük,
amíg puha nem lesz. Eköz-
ben a tejfölhöz öntünk fél de-
ci vizet, beleszórjuk a lisztet,
majd ezzel besûrûsítjük a le-
vest. Ezután a cukrot bele-
szórjuk, majd a feltört tojáso-
kat egyesével úgy tesszük a
levesbe, hogy azok egyben
maradjanak. Így még kb. tíz
percig fõzzük, végül hozzá-
öntjük az ecetet, és beleszór-
juk a felaprózott kaprot. Tá-
laláskor szedjük ki a babérle-
veleket.

Vicc
– Mit  csinálnak a várvédõk,
ha unatkoznak?
– Elfoglalják magukat.
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A kõ legtökéletesebb formálója
nem a vas, hanem a víz. Kö-
vet faragni nem könnyû do-
log, de lehetséges. Annyira jel-
lemzõ ez ránk, emberekre,
hogy amikor a kõhöz nyú-
lunk, egy nála erõsebb, kemé-
nyebb eszközzel fogunk a
munkához. Valahogy ott van
ez emberi gondolkozásunk leg-
mélyén, hogy minden erõs el-
lenszere egy nála még erõsebb,

egy kemény anyagot egy nála
keményebbel lehet formálni. Ez
viszont nem a formálás mûvé-
szetének az alapja, hanem az
erõszaké. Erõszakkal is sok min-
dent el lehet érni, de a kõ igazi
szépségét és finomságát a víz ad-
ja meg. A nagy szoboralkotáso-
kat ugyan vassal faragják ki, de
ahhoz, hogy tökéletesek legye-
nek, a szobrász a könnyeivel tör-
li tökéletesre.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ezekben a napokban érdemes
belsõ megérzéseire ügyelni, külö-
nösen a szerelmi kapcsolatai te-
kintetében.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Pünkösd havában készüljön fel a
nagy meglepetésekre. Az, hogy az
esemény pozitív vagy negatív ha-
tású lesz, az Ön végszaván múlik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Pünkösd havában a csillagok azt
a területet érintik, amely a bará-
ti kapcsolatokhoz fûzõdik. Vala-
ki teljesen elvarázsolja Önt .
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A jövõjével kapcsolatos problé-
mák nyugtalanítják. Most szük-
sége lehet találékonyságára, hogy
megtalálja az utat az egymással
ellentétes érdekek között.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Sokkal aktívabb, mozgéko-
nyabb, mint néhány napja volt.
Számtalan elõnye van a gyors
döntéseinek. Munkahelyén új
feladatokat bíznak Önre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az az érzése, hogy valahonnan
veszedelem fenyegeti. Válóper,
örökösödési tárgyalás, vagy gye-
rektartási ügy zavarhatja meg
nyugalmát. Pedig Ön ki nem áll-
ja a marakodást, osztozkodást.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nehezen változtat a megszokott
körülményeken. Volt elég ideje
megfontolni az átalakulás elõ-
nyeit és hátrányait. Végre meg
kell tennie a szükséges lépést!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Vegyes érzelmei támadhatnak
egy szerelmi viszonnyal kapcso-
latban. Megérzései meglepõen
erõsek. Nehezen viseli el a rideg
valóságot.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bizalmas természetû problémák
és pénzügyek válnak ma hangsú-
lyossá. Szakítson idõt arra, hogy
átnézi értékpapírjait vagy bizto-
sítási kötvényeit.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pünkösd havában gyönyörû
napra ébrednek a Bak-jegyû szü-
löttek. Folyamatosan kapja az
üzeneteket, amelyek pozitív tölté-
sûek. Érzékenyen érinti a szere-
lem szele.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Átadhatja magát a boldogság-
nak. Akivel kölcsönösen elvará-
zsolják egymást, ragyogó megje-
lenésû személy. Különös élmény-
ben részesül.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Személyes varázsával elbûvöli a
másik nembelieket pünkösd ha-
vában, Vénusz veszi pártfogásá-
ba a Halak-jegyûeket.

Horoszkóp
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kikötő
10.10 Töredékek
10.30 A kegyenc
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld
15.50 Amerikai veterán
autók Kubában (dok. f.)
16.40 A világörökség kin-
csei
16.55 A közlekedés új út-
jai
17.25 Clipperton, a rejtel-
mes sziget
18.00 Zorro 
(am. kalandfilmsor.)
18.30 Térkép 
– Integrációs magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés (élő)
Soproni Liga, 26. forduló,
DVSC-TEVA - Vasas
22.40 Híradó, Sport
22.55 Közbeszéd 
- Aktuális háttérműsor
00.15 Megállítjuk 1 milli-
óért
00.25 Váltó
00.35 Divathét (ism.)
1.05 Kikötő - Friss 
(ism.)
1.15 Szép magyar novella
- Kőműves Kelemen

Prima TV, 20.00
A Macska - Le a kalappal!

Ez a nap egészen különleges Konrád és Sally számára - bár
eleinte egyáltalán nem úgy tűnik. A testvérpár civakodik, a
tenyérbemászó szomszéd katonaiskolával fenyeget, anya
síkideg, és elmegy a dolgozóba, átjön az álmatag pótmama,
és még az eső is elered. Nyomorúságosabb napot elképzelni
is nehezen lehetne. Csakhogy ekkor felbukkan a MACSKA.
Hogyhogy milyen macska? Olyan rendes macska macska.

DUNA TV, 22.10
Szerelemtõl sújtva

A még kislány Éva egy autóbaleset során elveszíti szüleit.
Egy baráti család, Tibor és Klára fogadja örökbe a gyereket,
hogy két nagyobb fiuk mellett felneveljék. Néhány évvel ké-
sőbb Tibor elcsábítja és magáévá teszi a kamaszodó lányt.
Éva beleszeret nevelőapjába, testi - lelki rabjává válik. Klá-
ra, a nevelőanya, miután felfedezi kettejük viszonyát, a
lányt nevelőintézetbe adja.

TV2, 22.25
Golyóálló

Archie Moss és Rock Keats a legjobb cimborák sráckoruk
óta. Így hát Archie, aki nem csak piti autótolvaj, de egy nagy-
menő kokómikulásnak is besegít, nem habozik, amikor arról
van szó, hogy be kéne szervezni Rockot is a drogbuliba. Úgy
bízik Rockban, hogy akár golyót is kapna érte. Mert a haver,
ha ver, ha nem ver, akkor is haver. Merthogy Rock igazából
zsaru, és most majdnem beépült.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A tudás hazája
10.25 A kölcsönkapott
Föld
10.50 Élet-Víz
11.15 Pengető - Zuboly
12.05 Lélek-tantörténetek
12.30 Átjáró
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.16 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Mesélő cégtáblák
15.05 A Szenty (portréf.)
15.25 Munkaidőben
15.50 Múzeumtúra
16.20 Egy lépés előre 
(sp. sor.)
17.05 Bűvölet (sor.)
18.00 Magyar pop
18.55 INPUT 2010
19.00 1100 év Európa kö-
zepén
19.25 Innovációs percek
19.35 A kis királylány
19.45 Thomas, a gőzmoz-
dony
19.55 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 Stingers (krimisor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(sor.)
0.40 A szabadság útja

7.00 Reggeli Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történe-
tekkel
15.25 Kegyvesztettek
(francia-am.-angol filmdrá-
ma, 1994)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói sor.)
18.20 Mónika - A kibeszélő-
show (talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 

- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm sor.)
Közben RTL-hírek
22.20 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(amerikai sor.)
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Reflektor 
1.20 Káprázat 
(orosz-am. thriller, 2004)

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.30 Laura 
- Átok a Riviérán 
(francia-svájci minisor.)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai filmsor.)
16.25 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz filmsor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku 
- A játék-show
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Golyóálló 
(am. akció-vígj., 1996)
Közben. Kenósorsolás
0.30 A médium
(amerikai krimisorozat)
1.00 Tények Este
1.30 Egérút 
(magyar f., 2001)
1.05 Babavilág 
(ism.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs 
- Ahonnan az autózás in-
dul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters 
- A BBC riportműsora
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban 
- Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet
- Környezetvédelmi magazin

10.55 Smallville 11.45
Szívek szállodája 12.35
Feleségcsere (ismétlés)
13.25 Gordon Ramsay - A
pokol konyhája (ismétlés)
14.15 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.00 CSI. A helyszí-
nelők 17.00 Ki ez a lány?
(amerikai sorozat) 18.00
Gordon Ramsay 19.00
Feleségcsere 19.55 Ki ez
a lány? (sorozat) 20.55
Két pasi - meg egy kicsi
(sor.) 21.25 CSI. A hely-
színelők (sor.) 22.20 Té-
ged akarlak!  

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő Lucian Lipovan
műsora 12.10 Külön ki-
adás 13.00 Hírek 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Box-
Buster 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.05
Információ (live) Vali
Moraru műsora 20.05 Fo-
gadás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek 0.15 World
Poker Tour   

8.45 Kaméleonok 10.00
Elbűvölt Hold (sorozat)
11.15 Pasión (f. dráma)
14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.15 Otthoni re-
cept 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30
Ana két arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 India (sorozat)   

8.05 Ezüstsólyom (hongk.
akciófilm) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Seriff
az égből (olasz akció-
vígjáték) 14.50 Tűzpróba
(kan. akcióf.) 16.30 Prog-
ramozott halál (amerikai
thriller) 18.15 Mennyei
prófécia (amerikai kaland-
film) 20.10 A múmia le-
gendája (amerikai thriller,
1997) 22.10 A sivatag
vámpírjai (am. horror,
2001) 23.50 Végzetes
visszaszámlálás (kan.-am.
akciófilm)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Import vej (sorozat)
10.00 Menyet anyának
(show) 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém
14.45 Családi árulás
(sorozat) 16.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
18.30 Hírek 19.15 Me-
nyet anyának (reality
show) 20.30 Légy a há-
zastársam (reality show)
22.30 Tombstone - A ha-
lott város (amerikai wes-
tern, 1993) 1.00 Szenve-
délyes történetek

8.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 9.00 Nyughatat-
lan Jordan (sorozat) 10.00
Foyle háborúja (sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 13.00 Őrangyal
(sorozat) 14.00 Nash
Bridges (sor.) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok (sorozat)
17.00 Volt egyszer egy es-
küvő (am. vígjáték) 19.00
Nyughatatlan Jordan (soro-
zat) 20.00 Nash Bridges
(sorozat) 21.00 Őrangyal
(sorozat) 22.00 Befejezet-
len kézirat (am. vígj.)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény 
- Bűnügyi magazin
10.55 Nappali - Közéleti
szórakoztató magazin
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar filmsor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt 
Ma reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.00 Az Este
22.30 A szabadság útja
(am. minisor.)
0.15 Prizma
0.30 Hírek - Időjárás-jelen-
tés
0.40 Memento
0.50 Teadélután

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(sor.)
11.15 A család sztárja
12.15 Zöld csapat
12.45 Titkok a palotában
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika 
- magyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.25 Történelmi emlékek
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport
21.10 A folyó, ahonnan

nincs visszatérés 
(amerikai western, 1954)
22.45 Szerelem a képer-
nyő másik oldalán
23.00 Tremors 
- Ahová lépek ott mindig
szörny terem (sor.)
23.50 Történelmi emlékek
0.00 Hírek, Sport
0.15 A titok (fr. dráma, 2007)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sor.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Életre éhezve (ame-
rikai filmdráma, 2003)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk (re-
ality show)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI New York (ame-
rikai filmsor.)
1.00 Apropo TV 

- szórakoztató műsor (ism.)
2.00 Románia, szeretlek!
(ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsorozat)
12.00 Egyedül egy sztárral

(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (sor.)
14.30 Nálam az irányítás
(reality show)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Joe, az óriásgorilla
(amerikai kalandfilm,
1998)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Lagardere lovag kaland-
jai (francia kalandf., 1967)
2.45 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

7.00 Senki sem tökéletes
(román sor.)
7.30 Apák és kicsik 
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Galileo 
- szórakoztató műsor
9.30 Viceversa 
(reality show)
10.30 Személyesen 
a tied 
(amerikai vígjáték,
2000)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 A cseresznye a
tortán (reality show)
16.15 Galileo 
- szórakoztató műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Kandikamera
20.00 A Macska 
- Le a kalappal! 
(amerikai családi kaland-
film, 2003)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Rómeó vérzik
(amerikai krimi, 1993)
1.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
2.00 Lököttek (ism.)
3.00 Rómeó vérzik 
(amerikai krimi, 1993)
(ism.)

7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák 
- Lopótök díszek
11.00 Amcsi motorok
12.00 X-Machines 
- A szupergépek
13.00 Hogyan csinálják 
- GPS
14.00 A túlélés törvé-
nyei - Panama
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? 
– Fejhallgató, levegősza-
bályozó, reflektorlámpa
izzója
17.00 Állítólag 
- A robbanó gatya
18.00 Amcsi motorok 
– Chesapeake Energy 
motor
19.00 Trükkös tesók -
Ripsaw forradalom
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Montana
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Dühöngő világ
(dok
23.30 A kolónia
0.30 Ross Kemp
1.30 A borzalom pillana-
tai
2.30 A túlélés törvényei 
- Montana
3.30 Trükkös tesók 
- Ripsaw forradalom

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.) (ism.)
8.10 Montalbano felügyelő
(olasz filmsor.)
10.00 Hírek, Sport
10.15 Berlin, Berlin 
(német filmsor.)
10.45 Találkozunk 
- szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 Berlin, Berlin 

(német filmsor.)
17.30 Kosárlabda
19.30 A sárkány éve 
(am.-német kalandf., 2001)
sz: Thomas Gibson, Ling
Bai, Russell Wong, Ric
Young
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.10 XVI. Lajos szökése
(francia filmdráma, 2008)
0.55 Motomágia
1.30 Csavargó halász (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbontó, telefonos já-
ték 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden   

KEDD
2010. május 4.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Sakkdöntõ: újabb remi

A címvédõ Viswanathan
Anand döntetlent játszott
Veszelin Topalovval a Szó-
fiában zajló 12 játszmás
sakkvilágbajnoki döntõ ha-
todik mérkõzésén. A vb
honlapja szerint Anand a
világos bábukat vezetve az
58. lépést követõen állapo-
dott meg remiben a hazai
közönség elõtt szereplõ ri-
válisával, s ezzel 3,5-2,5-re
vezet a párharcban. Teg-
nap szünnap volt, ma a he-
tedik partit rendezik.

Kikaptak a vásárhelyiek

Megint kikapott a Maros-
vásárhely futballcsapata
másodosztályú bajnokság-
ban. Ezúttal Mioveni-ben
maradt alul 2-0-ra a 27.
fordulóban. A többi ered-
mény: Nagybánya–Dro-
beta Turnu Severin 3-0 (já-
ték nélkül), Petrozsény–
Torda 0-3 (játék nélkül),
Szilágysomlyó–Piteºti-i
Argeº 1-0, Bihar FC–Cra-
iovai Gaz Metan 1-0, Rm.
Vâlcea–Déva 3-1. A Te-
meskovács–Otopeni és az
UTA–Kolozsvári U-ran-
gadót május 19-én pótol-
ják. A tabellát az aradiak
vezetik a Mioveni, a Ko-
lozsvár és a Marosvásár-
hely elõtt.

Spanyolország, végállomás
A Steaua és a Veszprém férfi kézilabdacsapata sem jutott tovább Európában

Kézilabda

ÚMSZ

Hiába nyerte meg az el-
sõ mérkõzést hazai pá-

lyán és szerzett négygólos
elõnyt, Spanyolországban
sima 32-23 arányú vereséget
szenvedett a Steaua férfi ké-
zilabdacsapata a KEK-elõ-
döntõ visszavágóján. A há-
zigazda Granollers nagy
iramban kezdte a mérkõ-
zést, 13 perc után már 8-3-ra
vezetett a bukarestiek ellen.
Noha a vendégeknek sike-
rült felzárkózniuk, és a szü-
netben még továbbjutásra
álltak, a térfélcserét követõ-
en végleg lemosták õket a
pályáról az ibérek. A
Granollers a fináléban a San
Antonio Pamplonát kettõs
gyõzelemmel búcsúztató
német Gummersbachhal
csap össze.

A Veszprémi MKB-nek
sem sikerült a bravúr, és
szintén spanyol csapattól, a
Nagy Lászlóval felálló Bar-
celonától kaptak ki a Bajno-
kok Ligája-negyeddöntõ-
ben. A magyarországi csa-
pat elõször Spanyolország-
ban szenvedett hatgólos ve-

reséget, de ennek ellenére
bíztak benne, hogy hazai
pályán a javukra tudják for-
dítani az összetett állását.
Csakhogy az elsõ félidõbeli
hihetetlen fölényét nem tud-
ta a második játékrészben is
megõrizni, ekkor már a ven-
dégek akarata érvényesült,
és végül 34-33-ra nyert.
„Nekünk egy sorunk van, a
Barcelonának kettõ. Bárki
került be a cserepadról el-
lenfelünknél, világsztár volt.
Így aztán sajnos nem tud-
tunk végig, 60 percig olyan
nagy iramban, odafigyelés-
sel játszani, mint az elsõ fél-
idõben. Hajtottunk, küzdöt-
tünk, de ez a Barcelona el-
len kevés volt” – magyaráz-
ta Mocsai Lajos, a veszpré-
miek vezetõedzõje. 

A május 29-én és 30-án
Kölnben rendezendõ né-
gyes döntõbe a Barcelona
mellett az orosz Cse-
hovszki Medvegyi is kvali-
fikált (59-59-es összesítés-
sel, hétméteresekkel a fran-
cia Montpellier ellen), míg
a Kiel–Rhein Neckar
Löwen- és a Ciudad Real–
Hamburg-párharcok to-
vábbjutói tegnapi lapzár-
tánk után derültek ki. 

Hazai közönsége elõtt 27-25-re nyert a
Székelyudvarhelyi KC férfi kézilabdacsa-
pata a vendég Nagybányai Minaur ellen
az élvonalbeli bajnokság utolsó elõtti for-
dulójában. A 25. forduló többi eredmé-
nye: Suceava–Bákó 28-27, Kolozsvári
U–Resicabánya 29-27, Temesvári
Poli–Tg. Jiu 26-27, Szatmárné-

meti–Konstanca 29-44. A Brassó–Steaua-
mérkõzést szerda délután pótolják. A
Konstanca már bebiztosította címvédését.
A nõi pontvadászat hétközi 25. fordulójá-
ból elõrehozták a Nagybánya–Râmnicu
Vâlcea-i Oltchim-találkozót, amelyet a baj-
noki címvédést már korábban bebiztosító
vendégek nyerték 35-31-re.

Nyert az SZKC a Minaur ellen

Német nyelvet beszélõ, több éves külföldi ta-

pasztalattal rendelkezõ 48 éves nõ, beteg-

ápolást vállalna Ausztriában vagy Német-

országban. Telefon: 0257-355673
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A német labdarúgó
Bundesliga 33. forduló-

jában 0-2-rõl állt fel a házi-
gazda Stuttgart a Mainz-cal
szemben, a 2-2 a 73. és 75.
percben eredményes Ciprian
Marica érdeme. A román
csatár gárdáját egyetlen pont
választja el az Európa Liga-
szereplést jelentõ 5. helytõl.
Az új bajnok is ismert:
Thomas Müller triplájával a
Bayern München ugyanis 3-
1-re nyert a Bochum ellen és
miután az üldözõ Schalke
hazai pályán betlizett (0-2 a
Werder Bremennel), a bajo-
rok elsõsége biztosított. A
Bayern 22. bajnoki címet
ünnepli az idén. További
eredmények: Borussia Dort-
mund–Wolsfburg 1-1, Bayer
Leverkusen–Hertha Berlin
1-1, Eintracht Frankfurt–
Hoffenheim 1-2, Hanno-
ver–Borussia Mönchenglad-
bach 6-1, 1. Köln–Freiburg
2-2, Hamburg–Nürnberg 4-
0. Az élmezõny: 1. Bayern
67 pont, 2. Schalke 64, 3.
Werder 60, 4. Leverkusen
58, 5. Dortmund 57.

Az angol Premier League
37. fordulójában: Birmin-
gham City–Burnley 2-1,
Manchester City–Aston Vil-
la 3-1, Portsmouth–Wolver-
hampton 3-1, Stoke
City–Everton 0-0, Totten-
ham Hotspur–Bolton Wan-
derers 1-0, Liverpool–Chel-
sea 0-2, Fulham–West Ham
United 3-2.

Az olasz Serie A 36. for-
dulójának nyitómérkõzé-
sén az AS Roma 2-1-re
nyert Pármában és ideigle-
nesen az Inter elé ugrott a
táblázat élén. A késõ esti
találkozón az AC Milan
Ronaldinho góljával gyõz-
te le 1-0-ra a Fiorentinát.
Tegnapi eredmények: Ata-
lanta–Bologna 1-1, Ba-
ri–Genova 3-0, Catania–
Juventus 1-1, Samp-
doria–Livorno 2-0, Chie-
vo–Nápoly 1-2, Sie-
na–Palermo 1-2, Caglia-
ri–Udinese 2-2. A
Lazio–Internazionale-ran-
gadó lapzártánk után kez-
dõdött.

A spanyol Primera
Divisón 35. fordulójából
hét mérkõzést rendeztek
meg szombaton. Eredmé-
nyek: Málaga–Sporting
Gijón 1-1, Valladolid–Ge-
tafe 0-0, Tenerife– Racing
Santander 2-1, Xerez–Al-
meria 2-1, Deportivo La
Coruna–Zaragoza 0-1,
Espanyol–Valencia 0-2,
Villarreal–Barcelona 1-4. A
katalán csapatban Lionel
Messi ismét duplázott és 29
találattal vezeti az ibér gól-
lövõlistát.

A francia Ligue 1 a 35.
fordulójában az elsõ két he-
lyezett csapott össze. Az
Auxerre nem bírt az
Olympique Marseille-jel (0-
0), úgy utóbbi megõrizte öt-
pontos elõnyét a táblázat
élén. További eredmények:
Grenoble Foot–Paris Saint-
Germain 4-0, AS Mona-
co–Le Mans 1-1. 

Marica duplázott, 
már bajnok a Bayern

Gera-góllal döntõs a Fulham
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

„Szevasztok, magya-
rok!” – kiáltotta boldo-

gan a kamerába Gera Zoltán,
akirõl csakúgy áradozott a
brit sajtó, miután góljával to-
vábbjutatta a Fulhamet az
Európa Liga döntõjébe. Az
angol labdarúgó-együttes a
németországi gól nélküli
döntetlen után hazai pályán
2-1-re nyert a Hamburg ellen.
A visszavágón a vendégek
Petric góljával szerezték meg
a vezetést a 22. percben,
majd Davies (69. p) egyenlí-
tett. Gera a 76. percben egy
szöglet után talált a kapuba,
és ezzel megszerezte hatodik
találatát a sorozatban, a
Fulham pedig története so-
rán elsõ ízben jutott be egy

európai kupadöntõbe. „Na-
gyon boldog vagyok és büsz-
ke, ebben a pillanatban el
sem hiszem, hogy ott va-
gyunk a fináléban. A félidõ-
ben átbeszéltük a dolgokat,
és úgy gondolom, be tudtuk
bizonyítani, hogy képesek
vagyunk változtatni a játé-

kon, megérdemeltük a to-
vábbjutást” – mondta a hat-
vanháromszoros magyar vá-
logatott labdarúgó.

Geráék ellenfele az
Atletico Madrid lesz, ame-
lyik drámai hosszabbításban
harcolta ki a továbbjutást Li-
verpoolban. Az angol csapat

1-0-ás spanyolországi vereség
után lépett pályára, majd
Alberto Aquilani góljával a
rendes játékidõ alatt kiegyen-
lítette az összetettbeli állást.
Noha a hosszabbítás ötödik
percében Benajun vezetéshez
jutatta a Liverpoolt, Forlán a
102. percben beállította a
visszavágó 2-1-es végered-
ményét, és idegenben lõtt
góljával továbbjutatta az
Atleticót. 

„Egy spanyol csapat játéka
teljesen más egy angoléhoz
képest, hogy ez most jó vagy
rossz dolog, azt meglátjuk a
döntõ után. Biztosan nehéz
mérkõzés lesz, de a Ham-
burg, a Juventus, vagy a
Wolfsburg elleni párharc is
az volt” – magyarázta Gera,
aki május 12-én, éppen Ham-
burgban léphet pályára az
EL fináléjában. 

Nagy László ellenfélként érkezett Veszprémbe, s a magyar bajnok nem tudta õt blokkolni

Gera Zoltán az Európa Liga döntõjébe lõtte a Fulhamet

Fotó: MTI

Fotó: MTI



ÚMSZSPORT2010. május 3., hhééttffõõ www.maszol.ro 12

Röviden
Rangadót nyert az Újpest

Az Újpest nyerte 1-0-ra a magyar élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság Ferencváros elleni
örökrangadóját, a hétvégi 30. fordulójában.
A többi eredmény: MTK–Debrecen 2-3,
Nyíregyháza–Kecskemét 2-3, Paks–Gyõr 1-
1, Vasas–Honvéd 2-2, Kaposvár–Székesfe-
hérvár 1-3, Szombathelyi Haladás–Pápa 4-2.
A Zalaegerszeg–Diósgyõr-meccs tegnapi
lapzártánk után fejezõdött be. A tabellát to-
vábbra is a Székesfehérvár vezeti.

Kezdõdik a rájátszás

Kezdõdik a rájátszás a nõi élvonalbeli kosár-
labda-bajnokságban, ahol ma 17 órától
Târgoviºte–Szatmárnémeti-mérkõzés, 18
órától pedig Sepsiszentgyörgy–Aradi ICIM-
összecsapás lesz az elõdöntõben. Az 5-8. he-
lyért Craiova–Nagyvárad, Alexandria–Ra-
pid párosításban játszanak. A sorozat egyik
fél két gyõzelméig tart.

Bronzérmesek lettek a tornászok

Bronzrémes lett az Ana Porgras, Amelia
Racea, Raluca Haidu és Diana Chelaru al-
kotta román felnõtt nõi tornászválogatott a
Birminghamben rendezett Európa-bajnoksá-
gon. A címvédõ trikolórokat az oroszok és a
házigazda britek múlták felül. A lapzártán-
kig befejezõdött szerenkénti döntõkben
Racea aranyérmes lett gerendán, míg Haidu
bronzérmes lett. Chelaru ugrásban negyedik
lett, Porgras pedig visszalépett a viadaltól. A
juniorok csapatban ezüstérmesek lettek, míg
Larisa Iordache egy arany és egy ezüstöt
szerzett a szerenkénti döntõkben.

Mutut akarja a Besiktas

A szibutraminfogyasztása miatt október vé-
géig eltiltott Adrian Mutut akarja átigazolni
a Fiorentinától az Isztambuli Besiktas fut-
ballcsapata. A firenzeiek, mint ismert, áta-
dólistára tették a román válogatott csatárt, a
törökök pedig már korábban is érdeklõdtek
érte, csak akkor az olaszok túl sokat kértek.
Sajtóhírek szerint a Besiktas mellett a
Fenerbahce és az Amszterdami Ajax is fel-
vette a kapcsolatot a klubbal, és hajlandóak
lennének 5,8 millió eurót fizetni a
Fiorentinának, 3,5 millió eurót pedig
Mutunak.

Továbbra is veretlen 
az ifjabb Mayweather

Megõrizte veretlenségét Floyd Mayweather
Jr.: az ex-világbajnok profi ökölvívó egyhan-
gú pontozással verte az ugyancsak amerikai
Shane Mosleyt Las Vegasban. A 33 éves
bokszoló esélyt sem adott a nála öt évvel

idõsebb és a Bokszvilágszövetség (WBA)
váltósúlyú övét birtokló ellenfelének. A világ
egyik legjobban védekezõ ökölvívója 11 me-
netet nyert a 12-bõl, és immár pályafutása
41. profi meccsét nyerte meg. Noha nem
címmérkõzés volt, nagy várakozás elõzte
meg a csatát, amelyben Mayweather csupán
a második menetben veszítette el egy rövid
idõre az irányítást.

Tömörült az élmezõny

Labdarúgás

ÚMSZ

A Kolozsvári CFR után a
Steaua is megbotlott az élvo-

nalbeli labdarúgó-bajnokság har-
mincadik fordulójában, a buka-
restiek pedig ráadásul a sereghaj-
tó Gyulafehérvár otthonában
kaptak ki 2-1-re. „Most elõször
kritizálom Stoichiþát, de meg kell
tennem. Amikor megver a Gyu-
lafehérvár, az kinek a hibája? Az
edzõé is. Jó kereted van, csupán
mozgósítani kell õket. Nem arról
van szó, hogy támadom, csak
annyit mondok, hogy az õ hibá-
ja is” – mérgelõdött a klubtulaj
George Becali, aki szerint az idei
szezonjuknak már vége van, ta-
lán még az Európa ligás szerep-
lést sem tudják majd kiharcolni.
„Egészen világos, hogy Mihai
Stoichiþã nyártól nem folytatja a
Steauánál. Hat-hét játékos is tá-

vozni fog. Gora Tall, Parpas,
Golanski, Petre Marin, a
Karamian fivérek, Pepe Moreno
már el is ment. Edzõként jöhet
Piþurcã vagy Ionuþ Badea” –
mondta Becali, aki ezúttal saját
magát is felelõssé tette a kudar-
cért. „Az én hibám. Nem értek a
futballhoz és azt hittem, menni
fog, ha hozok egy-két játékost.
Szakemberek kellenek ehhez” –

fogalmazott. Iuliu Mureºan, a
Kolozsvári CFR elnöke is csaló-
dott volt a Ploieºti-en elszenve-
dett 1-0-s vereség miatt, szerinte
túl félvállról kezelték az Astra el-
leni meccset, és ezzel veszélybe
került a bajnoki címük. Nem hi-
bázott ugyanis sem a Vaslui, sem
pedig a Temesvári FC, elõbbi 1-0-
ra verte a vendég Piatra Neamþ-i
Ceahlãult, míg utóbbi a Galac el-

len gyõzött hazai pályán 2-1-re.
A többi eredmény: Beszterce–Tg.
Jiu 1-0, Craiova–Curtea de
Argeº-i Internaþional 1-3,
Iaºi–Medgyes 1-1. Az Urzi-
ceni–Brassó-meccs és a Rapid–
Dinamo-rangadó tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdött be. Ezek
eredményétõl függetlenül a CFR
továbbra is a tabella élén maradt,
de 59 pontnál tart. 

Az Astra játékosai elgáncsolták a bajnokaspiráns CFR futballistáit a bajnokság hétvégi fordulójában Fotó: Mediafax

A Kolozsvári CFR
és a Steaua is
megbotlott a lab-
darúgó Liga I hét-
végi fordulójában,
ám a Szamos-par-
tiak még mindig a
tabella élén állnak.

Talmácsi a kilencedik lett
MotoGP

Hírösszefoglaló

A kilencedik lett Talmácsi
Gábor a Moto2-esek között

a gyorsaságimotoros-világbaj-
nokság második futamán, a teg-
napi Spanyol Nagydíjon. Noha
a magyar pilóta remekül kapta
el a rajtot, és feljött a negyedik,
sõt egy ideig a harmadik helyre,
egy tömegbaleset miatt újraraj-
toltatták a mezõnyt. Ekkor
ugyan megtartotta hetedik pozí-
cióját, de az élmezõnyhöz már
nem tudott felzárkózni, és vé-
gül, akárcsak a szezonnyitó ka-
tari futamon, a kilencedik, még
pontszerzõ helyen végzett. Eb-
ben a géposztályban, mint is-
mert, minden pilóta egységesen
hatszáz köbcentis négyütemû

Honda motorokkal versenyez,
az abroncsokat pedig a Dunlop
szállítja. A Spanyol Nagydíjat
végül a hazai pályán körözõ
Toni Elias nyerte meg, a japán
Tomizava Soja és a svájci
Thomas Lüthi elõtt.

A 125 köbcentisek géposztá-
lyában is hazai siker született, a
dobogó legfelsõ fokára ugyanis a
Derbi-motoros Pol Espargaro áll-
hatott fel, míg mögötte két aprili-
ás honfitársát, Nicolas Terolt és
Esteve Rabatot intették le a má-
sodik, illetve harmadik helyen.

Az ibérek a királykategóriában
is aranyérmesek lettek, hiszen a
futamot Jorge Lorenzo nyerte a
Yamahával, míg hondás honfi-
társa, Dani Pedrosa a második
lett. A címvédõ olasz Valentino
Rossi (Yamaha) ezúttal a harma-
dik pozíción végzett. 

Bundabotrány sznúkerben:
csalással vádolják Higginst
Sznúker

Hírösszefoglaló

Sznúkerbotránytól volt han-
gos tegnap a világsajtó, hi-

szen az egyik legjobb játékost
John Higginst vádolták meg csa-
lással. A News of the World, a
legnagyobb brit vasárnapi bul-
várlap beszámolója szerint a 34
éves, háromszoros világbajnok
skót játékos – akit két éve a Brit
Birodalom Rendjének Tagja
(MBE) kitüntetésben részesített
II. Erzsébet királynõ – három-
százezer euróért vállalta négy
jövõbeni játszma elvesztését.

A lap munkatársai egy fiktív
fogadási szindikátus képviselõi-
nek mondva magukat, még a
múlt hónapban keresték meg
Higgins menedzserét, Pat
Mooney-t, aki egyébként a pro-
fi biliárd- és sznúkerjátékosok
világszövetségének (WPBSA)
igazgatósági tagja volt tegnapi
lemondásáig, és e minõségében
a sportág tisztaságának biztosí-
tásáért is felelõs lett volna.
Mooney és Higgins az ukrán
fõváros, Kijev egyik elõkelõ
szállodájában állt rá az alkura,
és ezt a riporterek rejtett kame-
rával rögzítették. „Biztosnak
kell lenned. Ha azt mondod
most nekünk, hogy a harmadik
framet elveszíted, annak úgy
kell lenni” – hallhatók a felvéte-
len a riporter Higginshez inté-
zett szavai, aki azok válaszolva
egyértelmûen kijelentette:
„Igen. A harmadik framet elve-
szítem.” Higginsék most azzal
próbálnak védekezni, hogy azt
hitték, a maffia környékezte

meg õket, és hogy az „épségük
forog kockán”. Azért mentek
bele az egyeszségbe, hogy kike-
rüljenek Ukrajnából. „Fogal-
muk nincs, milyen nyomás alatt
voltunk Kijevben. Nem kom-
mentálhatom. Komolyan féltet-
tük a biztonságunkat” – mond-
ta Mooney.

Barry Hearn, a WPBSA elnö-
ke viszont tegnap már fel is füg-
gesztette Higgins versenyzési jo-
gát, és megindították a vizsgála-
tot az ügyben. Szerinte az eset
olyan súlyosságú, hogy egyene-
sen a sportág fennmaradását ve-
szélyezteti. Hozzátette: személye-
sen úgy élte meg a leleplezést,
mint egy „gyomron rúgást”.
Hearn szerint ha a vádak bebizo-
nyosodnak, a felelõsök „kemény,
brutális elbánásra számíthatnak”.

A News of the World beszámo-
lója alapján a sznúker világa
évek óta tagadja a bundázást,
miközben számos esetben felve-
tõdött már a csalás gyanúja, mi-
után a hatalmas távol-keleti fo-
gadási piacokon rendre milliós
tétek tûnnek fel egy-egy mérkõ-
zés pontos eredményére. A lap
felidézi, hogy például a világ-
ranglista jelenlegi második he-
lyezettje, Stephen Maguire és
több társa ellen akár büntetõel-
járás is indulhat, miután két éve,
egy meccsel összefüggésben
„szokatlan” fogadási tétekre let-
tek figyelmesek az illetékesek.

A Sheffieldben rendezett
sznúker-világbajnokság döntõje
tegnapi lapzártánk után fejezõ-
dött be. Higgins már a második
fordulóban búcsúzott: a sokszo-
ros világbajnok Steve Davis ütöt-
te el a nyolc közé jutástól. 

Lehet jegyet venni Zágrábba
Vízilabda

ÚMSZ

Veretlenül kvalifikált az Eu-
rópa-bajnokságra Románia

felnõtt férfi vízilabda-váloga-
tottja a hétvégén megrendezett
nagyváradi selejtezõbõl. A Ko-
vács István edzette trikolórok
már szombaton bebiztosították
továbbjutásukat a kvartettbõl,
hiszen elõbb a briteket iskoláz-
ták le 17-5-re, majd a hollando-
kat verték 13-6-ra. A kvalifiká-
ciót tegnapra már szintén bebiz-
tosító oroszok elleni rangadón
tehát már nem volt kifejezett
tétje, a házigazdák pedig maga-
biztosan játszották végig a négy
negyedet. Comin Radu, Tibi
Negrean, Matei, Diaconu,

Iosep és Kádár góljaival 12-10-
re nyertek. Érdekesség, hogy a
játékvezetõ két oroszt, Sztro-
jakovot, majd Agarcsevet is
azért állította ki, amiért azok
nem engedték, hogy Kádár el-
végezze az ötméterest. Az omi-
nózus büntetõt végül Alexand-
ru Matei értékesítette. „A to-
vábbjutás mellett a csoportgyõ-
zelmet is meg akartuk szerezni,
mert hazai medencében szere-
peltük, egy lelkes közönség
elõtt” – magyarázta Kovács.

Az A csoport Isztambulban
rendezett viadaláról a spanyolok
és a házigazda törökök kvalifi-
káltak, míg a B csoportból lap-
zártánkig csak a házigazda görö-
gök továbbjutása volt biztos. Az
idei kontinensviadal õsszel lesz,
Zágrábban. 
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