
A kormány ablakai alatt tüntettek tegnap a köztisztviselõk Fotó: Agerpres

Megkezdte egyhetes sztrájk-
sorozatát a Columna szak-

szervezet: tegnap százötven
köztisztviselõ tartott kétórás fi-
gyelmeztetõ sztrájkot a kor-

mány épülete elõtt. Ha ma nem
születik megállapodás, holnap a
többi szakszervezet is csatlako-
zik, leállhat a helyi adminisztrá-
ció. 7. oldal 

A szabad sajtó kötöttségei

A hazai sajtónak folyamatos bizalmatlan-
sággal kell megküzdenie – derült ki az
Active Watch Sajtófigyelõ Ügynökség jelen-
tésébõl melyet tegnap, a szabad sajtó napján
mutattak be Bukarestben. Karácsonyi Zsig-
mond MÚRE-ügyvezetõ szerint a romániai
magyar sajtó szerencsés helyzetben van.

új magyar szó
2010. május 4., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1275 ▼
1 amerikai dollár 3,1178 ▲
100 magyar forint 1,5426 ▼

Május a vendégelõadásoké

Lendületes,
mindent átfogó
munka jellemzi
a Kolozsvári
Magyar Állami
Színház idei
évadát is. A má-
jusi program-
kavalkádról és a
kitûzött célok-
ról Tompa Gá-
bor igazgató-
rendezõvel be-
szélgettünk.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
A DNA-nál tanúskodott 
Mircea Geoanã

Egy órán át válaszolt a korrupcióellenes
ügyészek kérdéseire tegnap Mircea
Geoanã, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
volt elnöke az elõzetes letartóztatásban lévõ
Cãtãlin Voicu szenátor ügyében. 

Gazdasági 
meteorológia
Mindkettõnek ára van. A felelõsségvál-
lalás ára – hosszú távú befektetésként –
szavazatokban mérhetõ, amit a követke-

zõ választásokon kell megfi-
zetni. Az érmelléki auto-
nóm köztársaságokat vizi-
onáló politizálásnak az ára

pedig az, hogy a látnok
neve – mint minden
pusztán utopisztikus terv

készítõjéé – végül a
történelem szemétko-
sarába kerül.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Riasztó méreteket öltött má-
ra Romániában a kábító-

szer-fogyasztás – figyelmeztet-
nek az optimalmedia.ro portál
szerkesztõi, akik tegnap kam-
pányt indítottak az Országos
Drogellenes Ügynökség (ANA)
újraindításáért. „Fel kívánjuk
hívni a belügyminisztérium, a
kormány és a parlament figyel-
mét arra, hogy nincs veszteget-
ni való idõ, mert minden napi
késés újabb áldozatokkal jár” –
fogalmazott Florin Chilian, a
kampány egyik kezdeményezõ-
je, aki szerint az ANA mûköd-
tetése megerõsítené és átlátha-
tóbbá tenné a hazai drogpreven-
ciót. Folytatása a 7. oldalon 

Bemutatta tegnap kormányá-
nak minisztereit Orbán Viktor

leendõ magyar miniszterelnök.
Az új, nyolc minisztériummal
megalakuló kormány a rendszer-
váltás óta a legkisebb létszámú
kabinet lesz. Az Orbán Viktor ál-
tal tegnap ismertetett listán nem
szerepelnek az államtitkárjelöl-
tek. Szõcs Géza Budapesten élõ
erdélyi költõ azonban lapunknak
tegnap megerõsítette, a kulturális
tárca államtitkári posztjának vá-
rományosa. „Már egy éve felkér-
tek arra, hogy vállaljak feladatot a
majdani Orbán-kormányban, és
én igent mondtam” – nyilatkozta
lapunknak a jelölt, aki szerint ket-
tõs szimbolikus üzenetet hordoz
az, hogy a Fidesz erdélyi költõt
kért fel a feladatra. 2. és 4. oldal 

Orbán bemutatta 
tízfõs csapatát

Drogriadót
fújnak a civilek

Lenullázódott Románia
Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter elismerte: idén sem növekszik a gazdaság

Kormánypalota ostrom alatt 

Miután az év eleji 1,3 százalékos növekedési elõrejelzés korábban már 0,8-ra „karcsúsodott”,
év végére mínuszba fordul a gazdaság – jósolta Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) küldöttségével való tárgyalás után. Az ellenzék azzal vádolta meg a
kormányt, hogy az egységes adókulcs megszüntetésével próbálja felduzzasztani a bevételeket.
A pénzügyi tárca spekulációnak nevezte a vádat, az IMF küldöttségvezetõje  csak annyit
mondott, „a következõ hónapokban az adók nem fognak emelkedni”. 3. és 6. oldal 



Hírösszefoglaló

BP minden jogos kártérítési
követelést kifizet a Mexikói-

öbölben történt olajszennyezõ-
déssel kapcsolatban – közölte teg-
nap annak brit olajcégnek a vezér-
igazgatója, amely az elsüllyedt
olajplatformot és a mélytengeri
olajkutat üzemeltette. „Világossá
tettük, hogy a jogos követeléseket
megtérítjük” – jelentette ki Tony
Hayward az NPR amerikai köz-
szolgálati rádióban, hozzátéve,
hogy a kisebb összegeket azonnal
kifizetik, a nagyobb összegek kifi-
zetését nyilván egy folyamat elõzi
meg. A londoni központú vállalat
vezetõje közölte: teljes mértékben
vállalják a felelõsséget az olajfolt-
ért, és megtérítik a kárelhárítási
mûveletek költségeit.

Elõzõ nap Barack Obama ame-
rikai elnök megerõsítette: a Fehér
Ház a szivárgásért BP-t tartja fele-
lõsnek, a brit olajcégnek kell meg-
fizetni a felmerülõ kiadásokat. A
BP korábban azt közölte, hogy

napi 6 millió dollárt fordít az olaj-
folt eltakarítását célzó erõfeszíté-
sekre. Hayward elmondta: cége
jelenleg olyan megoldáson dolgo-
zik a szivárgás megszüntetése vé-
gett, hogy egy hatalmas konténert
helyeznének el a megsérült kút fe-
lett, amely útját állná az olaj terje-
désének, és ahonnan az olajat a
felszínre lehetne vezetni egy
tankerbe. Azt mondta, a berende-
zés a hét végéig a helyére kerül-
het.

A BP vezetõje kifejtette: a má-
sik lehetõség, hogy új kutat fúrná-
nak, mintegy „megcsapolva” a
felszálló régi csõvezetéket a szi-
várgási pontok alatt. Ezáltal meg
lehetne gátolni a tenger további
szennyezését, mert így az olaj az
ép csõben jutna a felszínre. A brit
vállalat ezenkívül továbbra is pró-
bálkozik azzal, hogy mélytengeri
robotjármûvekkel megjavítsa azt
a vészszelepet, amelynek az olaj-
platform április 20-i felrobbaná-
sakor azonnal el kellett volna zár-
nia a kutat, de nem mûködött. 

Hírösszefoglaló

A New York-i merényletkísér-
lettel összefüggésben a hatósá-

gok egy 40-es éveiben járó fehér
férfit keresnek, akinek mozgását a
helyszín közelében lévõ térfigyelõ
kamera rögzítette – erõsítette meg
tegnap Janet Napolitano ameri-
kai belbiztonsági miniszter a
CNN-nek. A rendõrség tájékozta-
tása szerint a biztonsági videoka-
mera a gyanúsan viselkedõ férfit
mintegy fél háztömbnyire észlelte
attól a helytõl, ahol a robbanó-
szerkezettel megpakolt terepjáró
állt. A hatóságok által nyilvános-
ságra hozott 19 másodperces fel-
vételen egy vékony testalkatú em-
ber látható, amint leveti sötét in-
gét, amelyet egy zsákfélébe tusz-
kol. Kétszer lopva hátranéz a vál-
la fölött, és a járdán haladva a
zsákkal elhagyja a területet.

Napolitano azt mondta: nem
biztos, hogy a merényletkísérlet
elkövetõjérõl van szó, de a férfit
látták a helyszínrõl távoz-

ni. Raymond Kelly New York-i
rendõrfõnök sem volt hajlandó
gyanúsítottnak nevezni a videón
látható férfit. Kelly – aki szintén a
CNN hírtelevíziónak nyilatkozott
– elmondta: hamarosan közzé-
tesznek egy második videofelvé-
telt is, amelyet egy turista készített
egy futó emberrõl az eset idején.

A nyomozók közben alapos
vizsgálatnak vetik alá azt az 1993-
as Nissan Pathfinder terepjárót,
amelyet szombat este a Times
Squre-en fel akartak robbantani,
valamint a benne talált házi készí-
tésû robbanószerkezetet. Michael
Bloomberg polgármester az ABC
televízió tegnap reggeli mûsorá-
ban kifejtette: nincs elfogadható
bizonyíték arra nézve, hogy a me-
rényletkísérlet az al-Káida szerve-
zethez, a tálibokhoz vagy vala-
mely egyéb csoporthoz köthe-
tõ. Napolitano és Kelly közölték:
egyelõre azt sem tudni, hogy a
meghiúsult támadás egyetlen sze-
mély mûve, vagy egy csoport áll a
háttérben. 
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Röviden

ANI-törvény egy hét múlva?

Egy hét múlva, május 11-én kerül a szená-
tus plénuma elé az Országos Feddhetetlen-
ségi Ügynökség (ANI) mûködését szabá-
lyozó törvénytervezet – jelentette be Traian
Igaº, a Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
frakcióvezetõje a felsõház vezetõségének
tegnapi ülésén. Hozzátette: a szenátus jogi
bizottsága május 10-ig el kell készítse a tör-
vénnyel kapcsolatos jelentését. 

Kinevezték Csutak-Nagy Lászlót

Emil Boc miniszterelnök Csutak-Nagy
Lászlót nevezte ki az Országos Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság al-
elnökévé, államtitkár-helyettesi rangban. A
tisztségviselõ 2006 és 2009 között már töl-
tött be hasonló posztot az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ható-
ságnál, 2009 áprilisától a Szilágy Megyei
Állategészségügyi Igazgatóságnál állt alkal-
mazásban. 

PSD: egy elment, egy visszajött

Bejelentette távozását a Szociáldemokrata
Pártból (PSD) Ion Vasile szenátor, miután
az országos vezetõség „megfosztotta” az
alakulat Buzãu megyei elnöki tisztségétõl,
helyébe Valeriu Zgonea képviselõt nevezték
ki. „Sztálini módon vonták meg tõlem a bi-
zalmat, hiszen meg se hívtak arra a gyûlés-
re, ahol ügyemben döntöttek” – háborgott
Vasile. Hozzátette: nem áll szándékában
beiratkozni az újonnan alakult Nemzeti
Szövetség Románia Haladásáért (UNPR)
nevû pártba. Ion Vasile bejelentése után
Carmen Moldovan képviselõ jelezte, hogy
visszalép a PSD-be, ugyanis távozásának
oka éppenséggel a most kilépõ Vasile sze-
nátor volt. 

A török parlament elutasította
a kormány alkotmányreformját

A török parlament tegnap elutasította az al-
kotmánymódosító törvénycsomagnak azt a
fejezetét, amellyel a kormány nehezíteni
akarja politikai pártok betiltását. Az 550
fõs törvényhozásban 327 képviselõ támo-
gatta a szóban forgó fejezetet, ám 330 sza-
vazatra lett volna szükség ahhoz, hogy a
passzus törvényerõre emelkedjék. A török
alkotmánybíróság tavaly befogadhatónak
ítélte azt a fõügyészi kérelmet, hogy tiltsák
be a kormányzó pártot. Az indoklás úgy
hangzott, hogy az AKP az ország világi al-
kotmányával ellentétes tevékenységet foly-
tat. Végül azonban a testület szûk többség-
gel elutasította a betiltást célzó indítványt.

Kadhafi szerint Svájc „maffiaállam”

Moammer el-Kadhafi líbiai vezetõ szerint
Svájc úgy viselkedik, mint egy bûnszövet-
kezet, részt vesz pénzmosásban, gyilkossá-
gokban és terrorizmusban. A német hírma-
gazin, a Der Spiegel friss számában megje-
lent interjúban Kadhafi “maffiaállamnak”
nevezte az alpesi országot. Bírálta Svájcot
az engedélyezett eutanázia miatt is. Szerin-
te az engedélyezett öngyilkosság csak an-
nak eszköze, hogy eltehessék láb alól a
svájci bankszámlával rendelkezõ tehetõs
külföldieket, s megkaparinthassák vagyonu-
kat. A líbiai politikus nem támasztotta alá
vádját bizonyítékokkal.

Madárinfluenzában meghalt 
egy indonéz kislány

Madárinfluenzában meghalt egy négyéves
kislány Indonéziában. A gyerek Szumátra
szigetén került kórházba magas lázzal a
múlt hétfõn, s a betegségbe szerdán halt be-
le. Egyelõre nem tudni, hogy rendszeresen
érintkezett-e szárnyasokkal. A laborvizsgá-
latok kimutatták szervezetében a madárinf-
luenza emberre is veszélyes H5N1 vírustör-
zsét, amely Indonéziában követelte eddig a
legtöbb halálos áldozatot: az Egészségügyi
Világszervezet adatai szerint 2003 óta 135
esetet jegyeztek fel az országban.

Cseke Péter Tamás
Kánya Gyöngyvér

Bemutatta hamarosan felálló
új kormányának minisztereit

Orbán Viktor leendõ miniszterel-
nök tegnap a Parlamentben. Az
új, nyolc minisztériummal meg-
alakuló kormány a rendszerváltás
óta a legkisebb létszámú kabinet
lesz. A környezetvédelem és a víz-
ügy nem kap önálló tárcát, és nem
lesz Miniszterelnöki Hivatal sem.
A kormányzati munka koordiná-
lása az úgynevezett Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumból
történik, Navracsics Tibor vezeté-
sével. 

Csúcsminiszterek

Orbán Viktor a Nemzeti Gaz-
daságfejlesztési Minisztérium
megalakítására és vezetésére
Matolcsy Györgyöt kérte fel.
Mint mondta, tõle azt várják az
emberek, hogy a magyar gazdasá-
got talpra állítsa, hogy Magyaror-
szág sereghajtóból éllovassá vál-
hasson. A Külügyminisztérium
irányítására a korábban már meg-
nevezett kolozsvári születésû
Martonyi János kapott felkérést.
Az õ feladata, hogy szerezze visz-
sza Magyarország nemzetközi te-
kintélyét, levezényelje a januártól
esedékes európai uniós elnökségi
munkát, valamint mindent megte-
gyen annak érdekében, hogy a kö-
zép-európai együttmûködés föl-
épülhessen. 

Pintér Sándor az újra visszaállí-
tott Belügyminisztériumot vezeti
majd, az õ feladata a közrend és a
közbiztonság helyreállítása lesz.
Orbán Viktor megjegyezte, ezen a
poszton egy tapasztalt rendõri ve-
zetõre van szükség, „aki úgy is-
meri ezt a területet, mint a saját
tenyerét”. 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumot Fellegi Tamás irányítja
majd, akinek a közvagyon védel-
me lesz a legfõbb feladata. Réthe-
lyi Miklós, aki az Antall-kormány
népjóléti tárcájánál is dolgozott
valamint a több mint húsz éve
KDNP egészségpolitikai mûhe-
lyének is tagja, az újonnan létre-
hozott Nemzeti Erõforrás Minisz-

tériumának vezetõje lesz. Mint
Orbán Viktor fogalmazott tõle az
emberek a magyar egészségügy
megmentését, a szociális bizton-
ság újraépítését várják, illetve
hogy megteremtse a „jövõ kibon-
takozásának lehetõségét a fiatal
nemzedékek számára”. A Föld-
mûvelésügyi Minisztériumot Fa-
zekas Sándor vezeti majd, akinek
a magyar vidék talpra állítása lesz
a feladata. A Honvédelmi Minisz-
térium vezetõje Hende Csaba
lesz, aki az Antall-kormány idején
már dolgozott a Honvédelmi Mi-
nisztérium igazgatási fõosztályán.
Hende feladata, hogy megtalálja a
a honvédelem helyét a 21. századi
nemzetközi együttmûködésben. 

Orbán Viktor beszámolt arról
is, hogy Semjén Zsolt elfogadta a
felkérést a miniszterelnök-helyet-
tesi munkára, amely egy általános
miniszterelnök-helyettesi munkát
jelent, de az õ hatáskörébe kerül-
nek az egyházügyek, valamint a
nemzetpolitika is. Semjén Zsolt
kifejtette: legfontosabb célkitûzés-
nek a határon túli magyarság szá-
mára a kettõs állampolgárság
megadásat tartja. Szerinte a hatá-
ron túli magyarok számára a ket-
tõs állampolgárság biztosítása er-
kölcsi kötelesség.

Szõcs Géza 
a kultúráért felel

Az Orbán Viktor által tegnap
ismertetett listán nem szerepel-
nek az államtitkárjelöltek, pedig
némelyikük olyan területekért fe-
lel majd, amelyeket korábbi kor-
mányokban miniszterek igazgat-
tak. Közéjük tartozik Szõcs Gé-
za, aki tegnap lapunknak meg-
erõsítette: a kulturális tárca ál-
lamtitkári posztjának váromá-
nyosa. „Már egy éve felkértek ar-
ra, hogy vállaljak feladatot a
majdani Orbán-kormányban, és
én igent mondtam” – nyilatkozta
lapunknak a jelölt, aki szerint
kettõs szimbolikus üzenetet hor-
doz az, hogy a Fidesz egy erdélyi
költõt kért fel a feladatra. Szerin-
te erdélyi ember kinevezésével az
Orbán-kormány azt kívánja je-
lezni, hogy a magyar nemzetet
egységes kultúrnemzet értelem-
ben fogja fel. „Ugyanakkor rit-
kán fordult elõ eddig Magyaror-
szágon, hogy a kulturális minisz-
ter író legyen. Íróember jelölésé-
vel a kormány azt üzeni, hogy
vissza szeretne térni a kultúra
szó eredeti tartalmához, misszió-
jához” – fogalmazott Szõcs Gé-
za. Az államtitkár-jelölt kineve-

zése elõtt nem kívánta a köréhez
kapcsolatos elképzeléseit részle-
tezni, ám kérdésünkre kifejtette:
munkájában kiemelt szerepet
kap majd a román-magyar kultu-
rális kapcsolatok élénkítése. A
romániai mûvelõdési miniszter-
hez fûzõdõ viszonyáról elmond-
ta: a kilencvenes évek elején in-
duló Elõretolt helyõrség irodal-
mi mozgalom tagjaként ismerte
meg Kelemen Hunort. „Foglal-
koztam a kézirataival, késõbb
többször személyesen is találkoz-
tunk. Így együttmûködésünk
nem csak két miniszter, hanem
költõtársak együttmûködése
lesz” – jelentette ki Szõcs, aki
nemcsak folytatná, hanem „el is
mélyítené” a Kelemen Hunor és
Hiller István jelenlegi magyar
kulturális miniszter által kezde-
ményezett román-magyar kultu-
rális projekteket.

Szõcs Géza „semlegesnek” ne-
vezte az RMDSZ-hez fûzõdõ vi-
szonyát. Mint ismert, az erdélyi
költõ  a kilencvenes évek elején a
szövetség szenátora és fõtitkára is
volt, 1999-ben pedig kilépett a
szervezetbõl. Ezt megelõzõen az
RMDSZ vizsgálatot indított elle-
ne a szövetség pénzeinek „hûtlen
kezelése” miatt. 

Az új, nyolc minisztériummal megalakuló kormány a rendszerváltás óta a legkisebb létszámú kabinet lesz

Orbán bemutatta csapatát

BP-kártérítés az olajfoltértA „zsákos” a merénylõ?

Fotó: MTI



M. Á. Zs.

Politikai spekulációnak tartja
a pénzügyminisztérium a

Nemzeti Liberális Párt (PNL) ál-
tal tegnap elfogadott jelentést az
egységes adókulcs megszünteté-
sérõl, a profitadó növelésérõl, a
helyi adók és illetékek megduplá-
zásáról. A szaktárca sajtóközle-
ménye szerint a tervezett intézke-
désekrõl még nem döntöttek, an-
nak részleteit a Nemzetközi Va-
lutaalapnak (IMF) küldendõ
szándéknyilatkozat tartalmazza
majd. Crin Antonescu PNL-
elnök korábban bejelentette: bir-
tokában van egy olyan belsõ
pénzügyminisztériumi doku-
mentum, amely „gazdaságilag
kivégezné a középosztályt”. „A
négyezer lej fölötti jövedelmet 25
százalékos adóval sújtanák, ha-
sonló illetéket szabnának ki a
profitra is” – mondta el Crin
Antonescu. „A Boc–Udrea kor-
mány kezdeményezése gazdasá-
gilag ellehetetleníti a középosz-
tályt, a román társadalom legter-
mékenyebb rétegét” – summá-
zott Antonescu. Szerinte a kabi-
netnek azonnal le kellene mon-
dania, ugyanis döntéseivel meg-
fojtja a vállalkozói kedvet. Hoz-
zátette: pártja bizalmatlansági in-
dítványt tervez a kormány ellen a
román gazdaság csõdbe vitele
miatt és felszólította a kis- és kö-
zépvállalkozói szövetségeket, a
vállalkozói érdekszervezeteket,

hogy csatlakozzanak a PNL kez-
deményezéséhez. 

Megduplázzák 
az államadósságot

Varujan Vosganian, a PNL gaz-
dasági ügyekben illetékes alelnöke
azzal egészítette ki Antonescut,
hogy amennyiben a kormány
folytatja jelenlegi költségvetési-
pénzügyi politikáját, akkor idén
megduplázza az elmúlt húsz év
alatt különbözõ kormányok által
felhalmozott államadósságot.
„Az igazán drámai ebben az len-
ne, hogy ezt a hallatlan mennyisé-
gû adósságot nem a jövõben fel-
lendülést hozó gazdasági fejlesz-
tések »termelik ki«, hanem egy ka-
otikus adminisztráció túlélési kí-
sérlete” – fogalmazott Vosganian. 

„Nevetséges leleplezés”

Nevetségesnek nevezte a PNL
„leleplezését” Gheorghe Flutur
demokrata-liberális alelnök. Sze-
rinte a liberálisok minden hét-
fõn, a párt állandó bizottságá-
nak ülése után „kínos késztetést
éreznek arra, hogy valami na-
gyot mondjanak”. „Megértjük,
tiszteljük erõfeszítéseiket, hiszen
ez egy ellenzéki párt feladata, de
nem tárgyaltunk adópolitikai
kérdésekrõl” – ironizált Flutur.
Hozzátette: a PD-L továbbra is
szeretné megtartani a jelenlegi
adózási szinteket. Flutur megva-
lósíthatatlannak nevezte a libe-
rálisok azon kezdeményezését,
hogy a tizenhat százalékos egy-
séges adókulcsot vigyék le tíz
százalékra. 

ÚMSZAKTUÁLIS2010. május 4., kedd   www.maszol.ro 3

Az elmúlt másfél-két év
történései hozzászoktattak
ahhoz, hogy a Románia
gazdasági helyzetérõl

közzétett prognóziso-
kat a legmesszeme-
nõbb kétkedéssel fo-

gadjuk. Ha koráb-
ban a kormány
vagy a nemzetközi

pénzintézetek „meteorológiai elõrejelzései”
többé-kevésbé megbízható módon vázolták
a helyzetet és adtak kapaszkodót az esetle-
ges befektetõk kezébe, 2008 vége óta nem
létezett olyan gazdasági prognózis, amelyet
igen hamar nem írt volna át a készítõje –
legyen az a román pénzügyminisztérium
vagy a Nemzetközi Valutaalap. Ez történt
a 2009-es gazdasági növekedési mutatók-
kal, amelyek néhány hónap leforgása alatt
nem kevesebb mint 15 százalékos (!) kor-
rekciót szenvedtek – plusz 7 százalékról mí-
nusz 8-ra –, és ez történik a 2010-es IMF-
becsléssel is, amely most jutott el – egyelõre
nem hivatalosan – a pozitív növekedéstõl a
nullára. (Pesszimistább verzió szerint már-
is mínuszra.) De nincs semmi veszve, hi-
szen még alig léptünk be a május hónap-
ba, és a növekedési görbék év végéig még
mélyen beleszánthatnak a negatív értéktar-
tományokba...
Ez a bizonytalanság, a kiszámíthatóság
teljes hiánya pedig természetesen önger-
jesztõként hat, tovább súlyosbítva a hely-
zetet: a befektetõk bizalmatlanul kezelik a
válság sodrásában immár szinte kormá-
nyozhatatlanná váló országot, a magán-
szféra élethalál-harcot vív, a belsõ, szociá-
lis feszültségek pedig a lehetetlenség hatá-
ráig menõen fájdalmassá teszik a válság-
kezelést. A kormány – miközben hosszú
távú intézkedésekkel kellene – és próbálja
is – megteremteni a piacgazdaság, és álta-
lában a hazai társadalom mûködéséhez
szükséges kereteket, folyamatosan tûzoltás-
ra kényszerül: a hol itt, hol ott lángra lob-
banó szociális parázsra kell ráloccsantania
egy-egy vedernyi vizet.
A kormányzást menet közben, egy négyéves
mandátum második évétõl felvállaló
RMDSZ-nek koalíciós pártként két lehetõ-
sége van. Vagy teljes mellszélességgel felvál-
lalja a kormányzást, annak valamennyi ter-
hével és átkával együtt, vagy pedig – ma-
gyarországi mintára – belemenekül egyfajta
nacionalista, népnemzeti kurzusba, feltéve a
kizárólagosan kisebbségi jogérvényesítésnek
a felelõsségmentesség kényelmét biztosító
szemellenzõjét. 
Mindkettõnek ára van. A felelõsségválla-
lás ára – hosszú távú befektetésként – sza-
vazatokban mérhetõ, amit a következõ vá-
lasztásokon kell megfizetni. Az érmelléki
autonóm köztársaságokat vizionáló politi-
zálásnak az ára pedig az, hogy a látnok
neve – mint minden pusztán utopisztikus
terv készítõjéé – végül a történelem szemét-
kosarába kerül.

Román lapszemle

Gazdasági 
meteorológia

Salamon 
Márton László

Erdély legszennyezettebb városa Nagybá-
nya. Tavaly itt száz alkalommal haladta
meg a megengedett értékeket a légkörben
a kén-dioxid, valamint a fémporos szeny-
nyezõdés szintje. (Adevãrul) Közel 15
százalékkal csökkent az év eddigi idõsza-
kában a súlyos közúti balesetek száma.
Abszolút számban kifejezve ez 369 súlyos
balesettel kevesebbet jelent. (Curentul) 
Hétfõtõl lovas rendõrök õrzik a bukaresti
Károly és Ifjúsági parkot is, miután a
módszer bevált a Herãstrãu park eseté-
ben. Itt a lovas rendõrök járõrözésének
köszönhetõen tavaly 60 százalékkal csök-
kent a bûnözés. (Click) Európai projekt
keretében a szatmárnémeti zsinagóga fa-
lán elhelyezendõ gránittáblákra vésik fel
annak a 13 ezer szatmári zsidónak a ne-
vét, akiket a náci haláltáborokban pusztí-
tottak el. (Gândul)

Crin Antonescu, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt elnöke

A PNL bekukucskált
az adókulcslyukon

ÚMSZ

EMNT-fórumot tartottak va-
sárnap este Érmihályfalván a

partiumi, többségében magyarok
lakta vidékek lehetséges autonó-
miaformáiról. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács által összehívott
tanácskozás célja többek között az
volt, hogy megjelenítsék a Romá-
niában lévõ, Székelyföldön kívüli,
ám ugyancsak tömbmagyar vidé-
kek autonómia-igényét. Tõkés

László EP-képviselõ, az EMNT
elnöke úgy fogalmazott, „a ma-
gyar ügynek Európában jelenleg
nem jó az árfolyama”, ennek
ellenére „ az autonómiaküzdel-
meket európai ügyekké lehet ten-
ni. A fórum résztvevõi elhatároz-
ták az úgynevezett „Partiumi Au-
tonómia Mozgalom Kezdemé-
nyezõ Testületének” felállítását. A
testületnek többek közt az lesz a
feladata, hogy Érmellék, Hegy-
köz és Szilágyság autonómiater-

vezetét kidolgozza két hónapon
belül. A tervek szerint a térség
nagyvárosai – Nagyvárad, Szat-
márnémeti, Zilah – „a brüsszeli
modell szerint” sajátos közigazga-
tási jogállást nyernének, ami „il-
leszkedne a regionális önrendel-
kezéshez”. A fórum résztvevõi
felkérték az EMNT országos ve-
zetõségét, hogy a soron következõ
Erdélyi Magyar Egyeztetõ Fóru-
mon (EMEF) a felvetéseket képvi-
seljék. 

ÚMSZ

Egy órán át válaszolt a korrup-
cióellenes ügyészek kérdéseire

tegnap Mircea Geoanã, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) volt elnöke
az elõzetes letartóztatásban lévõ
Cãtãlin Voicu szenátor ügyében.
A volt pártelnök tanúként érkezett
az Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) székhelyére,
ügyvéd nélkül, és elmondása sze-
rint tömör beszélgetést folytatott
az ügyészekkel. A beszélgetés tar-
talma bizalmas, tette hozzá
Geoanã. A szenátus elnökének
neve azzal a találkozóval kapcso-
latban merült fel, amelyet õ szer-
vezett volna Cãtãlin Voicu és a
Dolj megyei pártszervezet elnöke,
Maria Schutz között. Pár nappal
ezelõtt azt nyilatkozta, soha nem
közvetített semmilyen illegális do-
logban. A Mediafax birtokába ju-
tott DNA-dokumentumok szerint
Cãtãlin Voicu vagyoni és egyéb el-
lenszolgáltatásokért cserében
latba vetette befolyását az igazság-
szolgáltatásra nemcsak a koráb-
ban ismert ügyekben, hanem négy
másikban is, ahol Marian
Opriºan, Maria Schutz, Manuela
Mitrea és Ludovic Orban volt
érintett. Schutzot a DNA 2008 ja-
nuárjában vádolta meg csalással
és alaptalan csõdeljárás kezdemé-
nyezésével. Geoanã anyósa,
Margareta Costea is igénybe vette
Voicu szenátor szolgáltatásait for-
radalmár bizonyítványának meg-
szerzésében. 

Tanúskodott
Mircea Geoanã

ÚMSZ

Az oktatási, egészségügyi és
szállítási szaktárcák ellen be-

nyújtott egyszerû indítványok-
hoz hasonlóan tegnap megbu-
kott az a kezdeményezés is, ame-
lyet a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) szenátorai nyújtottak
be a Gabriel Oprea által vezetett
védelmi minisztérium ellen. A
65-49 arányban leszavazott egy-
szerû indítvány azt rótta fel az
amúgy négycsillagos tábornoki
ranggal rendelkezõ Opreának,
hogy megalázza a hadsereg
nyugdíjazottjait, ugyanis õ és az
általa vezetett független frakció a
múlt héten a speciális illetmé-
nyeket megtartó PSD-indítvány
ellen szavazott. Védõbeszédében
a tárcavezetõ azzal vádolta az el-
lenzéki honatyákat, hogy félreve-
zetik a közvéleményt, ugyanis õ
ismételten hangsúlyozta, hogy
„küzdeni fog a katonáiért”.
Oprea heves támadást intézett
volt pártja ellen, szerinte a szoci-
áldemokratáknak semmi se
szent. „De ha Isten is úgy akarja,
egyre kevesebben lesznek,
ugyanis egyre több honatya
hagyja ott önöket és csatlakozik
hozzánk” – mondta a védelmi
tárcavezetõ. Az egyszerû indít-
vány vitájában felszólaló Albert
Álmos RMDSZ-es szenátor az
egységes nyugdíjtörvény miha-
marabbi elfogadása mellett ér-
velt, de hozzátette, szükségesnek
látja a „foglalkozásinyugdíj-tör-
vény” megalkotását is, ugyanis a
kormány által kidolgozott jog-
szabálytervezet nem rendezi a
speciális nyugdíjra jogosultak
helyzetét. 

Tõkés László EMNT-elnök (állva): a magyar ügynek Európában jelenleg nem jó az árfolyama Fotó: Totka László

Érmellék és Hegyköz autonómiája

Bukott az Oprea 
elleni indítvány is

Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor

Van-e még egyáltalán az
átvilágításnak két évti-

zeddel a romániai kommu-
nista rendszer bukása után,
amikor a törvény által érin-
tett személyek java része már
nyugdíjas, vagy nyugdíjba
készülõdik – teszik fel a kér-
dést politikai körökben, illet-
ve politikai megfigyelõk. 

Hirtelen támadt 
sürgõsség

Az értetlenkedés annál in-
kább is jogos, mert a jogsza-
bályt most éppen az a De-
mokrata -Liberális Párt sür-
geti, amely – a szociálde-
mokratákkal együtt – 2008-
ban megakadályozta a
Nemzeti Liberális Párt által
2005-ben kezdeményezett
törvényrõl a parlamenti vi-
tát. A dolog pikantériája az,
hogy a liberális kezdemé-
nyezõk között ott volt Mona
Muscã is, akirõl késõbb ki-

derült, hogy a politikai
rendõrség spiclije volt. 

Az akkori tervezetet a sze-
nátus megszavazta ugyan, a
képviselõházban azonban
sikerült közel fél évtizedre
elnapolni a vitát, amelyet
2006-ban és 2008-ban is az
alsóház plénumának napi-
rendjére tûztek, mindhiába.
Most viszont a demokrata
liberálisok számára egy
csapásra fontos lett a tör-
vény megszavaztatása, oly-
annyira, hogy a képviselõ-
ház demokrata-liberális el-
nöke, Roberta Anastase szo-
ros, május 20-i  határidõt tû-
zött ki erre.

A nagy sietségben most
aztán a honatyák megfeled-
keztek arról, hogy létezik
még egy átvilágítási tör-
vénytervezet, amelyet úgy-
szintén 2005-ben nyújtott be
a parlamenthez a Nemzeti
Kezdeményezés Pártjának
három akkori vezetõ politi-
kusa, Cosmin Guºã, Lavinia
ªandru és Aurelian

Pavelescu. Az átvilágítási
jogszabály elfogadtatására
egyébként korábban, 1994-
ben és 1997-ben is történtek
kísérletek.

A kivételek

A most vitára kerülõ tör-
vény nem csak megkésettsé-
ge miatt tekinthetõ okafo-
gyottnak, de azért is, mert je-
lentõsen korlátozza az átvilá-
gítandó személyek körét. A
demokrata-liberálisok által
szorgalmazott jogszabállyal
szemben az ellenzéki erõk
mindenekelõtt azért emelnek
kifogást, mert a jogszabály
nem vonatkozna a legfonto-
sabb közméltóságok betöltõi
közül Traian Bãsescu állam-
fõre és Emil Boc miniszterel-
nökre. Ezt elsõsorban azért
tartják elfogadhatatlannak,
mert civil társadalmi szerve-
zetek többrendbeli jelzése
nyomán korábban több ízben
is felmerült annak gyanúja,
hogy Traian Bãsescu  a kom-

munista rendszer idején a
Navrom román állami hajó-
zási társaság Anvers-i kiren-
deltségének vezetõjeként a
Szekuritáté embere volt,
Emil Boc pedig romániai di-
ákszövetség vezetõségi tiszt-
ségviselõjeként szolgálta ki a
Ceauºescu-féle diktatúrát. 

Jóllehet a szenátusban el-
fogadott változat még érintet-
te volna õket, az alsóház jogi
bizottságának döntése nyo-
mán mentesülnek az átvilágí-
tástól a volt diplomáciai és
kereskedelmi kirendeltségek
vezetõi és helyetteseik, akár-
csak a Romániai Kommunis-
ta Diákszövetség központi és
egyetemi vezetõi.

A törvény lényegi eleme,
hogy mindazok a személyek,
akik az 1947. december 30-a
és 1989. december 22-e kö-
zötti idõszakban a kommu-
nista rendszer hatalmi körei-
nek, az elnyomást fenntartó
apparátusnak a tagjai voltak,
öt évig nem viselhetnek a de-
mokratikus államhatalmi
ágakban (államelnöki hiva-
tal, törvényhozás, közigazga-
tás, igazságszolgáltatás) köz-
tisztséget. Nem tölthetnek be
vezetõ pozíciót a hadsereg-
ben, a közszolgálati médiá-
ban és a különféle titkosszol-
gálatok, a rendõr-fõfelügye-
lõség élén sem. A jelöltek

múltját a törvény gyakorlat-
ba ültetéséért felelõs bizott-
ság ellenõrzi majd.

Ha azonban a törvény által
érintett személy választott
funkciót tölt be, akkor man-
dátuma lejártáig a helyén
maradhat, a tiltás csak az azt
követõ öt évre lép érvénybe.
Gyakorlatilag tehát a hon-
atyák, a polgármesterek, a
helyi és megyei tanácsosok
letölthetik teljes megbízatá-
sukat. Kinevezett tisztség
esetén pedig kilencvennapos
türelmi idõ áll rendelkezésére
a távozáshoz.

Egyáltalán nem vonatko-
zik a jogszabály az állami
kormányügynökségek, a mi-
nisztériumok igazgatóira,
akik megválaszthatók a kö-
vetkezõ ciklusokban is. Men-
tesülnek a jogszabály kihatá-
sai alól azok is, akiket 18 éves
életkoruk elõtt szervezett be
a Szekuritáté. 

Elítélõ vélemények

A jogszabály még így,
megcsonkítva is visszatet-
szést váltott ki hazai politi-
kai körökben. A szociálde-
mokraták az Alkotmánybí-
rósággal fenyegetõznek, ab-
ban a meggyõzõdésben
hogy a tervezet több pontja
is az alaptörvénybe ütközik.

Volt alelnökük, a kolozsvári
csoport egykori hangadó
tagja, Vasile Dâncu szerint
az eltelt húsz év során a
kommunista nómenklatúra
tagjai „nagyvállalkozókká
képezték át magukat”, így a
törvény nem érinti õket. A
kolozsvári csoport másik
rangos tagja, Vasile Puºcaº
korábbi európai integrációs
tárcavezetõ úgy látja, meg-
késése miatt a törvény ma
már csak arra jó, hogy meg-
szilárdítsa a Romániát az
utóbbi húsz év során uraló
„gazdasági-társadalmi tulaj-
donstruktúrát”. Ion Iliescu
volt államfõ egyenesen szé-
gyenteljesnek találja a jog-
szabály-tervezetet „húsz év
jogállami gyakorlat” után.
Mint kifejtette, mindezt õt
nyolcvan éves fejjel hidegen
hagyja, de a legelsõ politi-
kus, akit át kellene világítani
az Traian Bãsescu államfõ
lenne. A liberális Adrian
Cioroianu egykori külügy-
miniszter mindehhez hozzá-
fûzte: a gyermekeiket párt-
pénzeken felnevelõ szemé-
lyek átvilágítása lenne elsõd-
leges.  A demokrata-liberális
Silvian Ionescu pedig feltet-
te a pontot az i-re: „Vala-
mennyien ugyanabban a
struktúrában tevékenyked-
tünk” – jelentette ki. 

Az átvilágítás sötétebb oldalai

Gyulay Zoltán

Gyökerestül megválto-
zik, alapjaiban megújul,

fenekestül felfordul a ma-
gyar államigazgatás – hogy
melyik kijelentés fedi a be-
következõ valóságot, azt
döntse el ki-ki vérmérséklete
szerint. Orbán Viktor, az áp-
rilisi választásokon gyõztes
Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség elnöke, a leendõ mi-
niszterelnök, hétfõn bemu-
tatta a várhatóan május vé-
gén hivatalba lépõ kormá-
nyának tagjait. A miniszté-
riumok struktúrája és a
posztok kialakítása azt mu-
tatja: megvan a szándék az
ország szekerének újraindí-
tására.

Állandó körforgás

Magyarország közigazga-
tási modellje a rendszervál-
tozás idején alakult ki, alap-
jait az ellenzéki kerekasztal
dolgozta ki, és voltaképp
Antall József, az elsõ szaba-
don választott miniszterel-
nök fogalmazta meg. Az õ
véleménye érvényesült,
amikor új minisztériumi
struktúra jött létre; a „ha-
gyományos” tárcák mellett
például összevonta a bel- és

a külkereskedelmit; meg-
szüntette a miniszterelnök-
helyettesi posztot, mint
„pártállami” csökevényt;
ugyanígy a miniszterhelyet-
tesit is, ugyanakkor létrejött
a politikai és a közigazgatá-
si államtitkár funkciója.
Elõbbi a parlamentben he-
lyettesítette az adott tárca el-
sõ emberét, utóbbi pedig a
szakapparátust irányította.
Az egyes részterületeket pe-
dig helyettes államtitkárok
felügyelték.

Jó volt ez így tizenhat esz-
tendõn át, csupán négy év-
vel ezelõtt nyúlt bele a rend-
szerbe – „karcsúsítás” címén
– Gyurcsány Ferenc: máso-
dik (újraválasztott) kormá-
nyában eltörölte a közigaz-
gatási államtitkárok funkció-
ját, átpolitizálva ezzel a mi-
nisztériumok mûködését, és
a különbözõ részfelada-
tokért szakállamtitkárok let-
tek felelõsek. Gyurcsány
emellett minisztériumokat
vont össze és szüntetett meg
(például kormányában nem
tartott igényt az ifjúsági és
sporttárcára, amelyet nem
mellesleg egy idõben õ irá-
nyított). Az állandó körfor-
gásban most mintha ismét új
szempontok kerülnének elõ-
térbe.

Változó helyettesek

A kormányfõ helyettesíté-
sét mindeddig a miniszterel-
nök megbízása alapján vala-
melyik miniszter látta el. An-
tall József idején a belügyek
irányítója; a szocialista Horn
Gyula alatt ugyancsak, de
koalíciós alapon a szabad de-
mokraták adták; az elõzõ Or-
bán-kormányban a kancellá-
ria-miniszter; Gyurcsány fel-
adatkörét eseti megbízás
alapján legalább egyszer kor-
mányának gyakorlatilag
minden egyes tagja ellátta.
Most ismételten lesz minisz-
terelnök-helyettesi funkció:
az összevont közigazgatási és

igazságügyi tárca vezetõje
irányítja majd egyúttal a kan-
celláriát is, a Fidesszel szö-
vetségben kormányzó Ke-
reszténydemokrata Néppárt
elnöke pedig ugyanilyen
rangban a nemzetpolitikát és
az egyházügyeket fogja fel-
ügyelni.

Ami kardinális kérdés: a
politikai és a közigazgatási
államtitkár feladatainak szét-
választása. Ez utóbbinak
ugyanis az a munkája, hogy
a szakapparátust irányítsa,
minden politikai behatástól
mentesen – elméletileg kor-
mányoktól függetlenül. An-
tall József eredeti elképzelése
azt volt ugyanis, hogy a köz-

igazgatási államtitkárok lehe-
tõség szerint ne mozogjanak
a választásokkal, ez azonban
már az 1994-ben hivatalba lé-
põ Horn-kormánnyal meg-
dõlt, és az elsõ Orbán-kor-
mány beiktatásával, 1998-
ban végleg az enyészeté lett.
Azt az élet mindenesetre be-
bizonyította, hogy szükség
van rájuk: hiányukban az ál-
lamtitkár kizárólag politikai
megbízottá vált, aki a köz-
igazgatást is teljesen átpoliti-
zálta.

Módosuló alkotmány

Az elmúlt húsz év legna-
gyobb változását az hozta,

hogy a belügyi, majd belügyi
és önkormányzati tárcát
Gyurcsány Ferenc összevon-
ta az igazságügyivel. Ehhez
képest most újra megalakul a
Belügyminisztérium (amely
a rendészet mellett a polgári
titkosszolgálatokat is magába
foglalja), még nagyobb válto-
zást hoz azonban az, hogy
„csúcsminisztériumok” jön-
nek létre (noha ezt a megne-
vezést a kormányfõ-váromá-
nyos nem szereti). Ilyenfor-
mán egyazon miniszter port-
foliójába tartozik majd az
ipar, a kereskedelem és a
pénzügy (ez utóbbi posztot
egykoron Kossuth Lajos bir-
tokolta), továbbá egy hatal-
mas szervezetben egyesülnek
a humán ügyek: az oktatás, a
mûvelõdés, a munka- és az
egészségügy. Az egyes részte-
rületek élén pedig államtit-
károk állnak majd. A válto-
zások ideológiája: a döntés-
hozatal ne aprózódjék szét; a
hozzá vezetõ út házon belül,
és ne tárcaközi egyeztetések
során fogalmazódjék meg.

Orbán Viktor kormánya
így összesen tíz személybõl
áll majd. Ahhoz azonban,
hogy mindez valóra is váljék,
szükség van az új országgyû-
lés jóváhagyására, a minisz-
tériumok felsorolásáról szóló
törvény újraalkotására, az al-
kotmány VII. fejezetének
módosítására. Elfogadásuk
kétharmados többséget igé-
nyel, ám ez nem lehet gond
(a szokásjog szerint eddig
sem volt), hiszen Orbán Vik-
tor és pártja, 68 százalékot
ért el az áprilisi általános vá-
lasztásokon. 

Kevesebb kéz fogja a kormánykereket

Az új kormány azt szeretné, hogy a végrehajtó hatalom fokozatosan kiköltözzön a parlament épületébõl
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Nemcsak új miniszterek lépnek szolgá-
latba, hanem új minisztériumok is lét-
rejönnek Orbán Viktor hamarosan fel-
esküdõ kabinetjében. A korábbinál
karcsúbb kormány a remények szerint
a hatékonyabb mûködés útjára lép.

Húsz esztendõvel a rendszerváltás után, enyhén szólva is

megkésettnek tûnik az átvilágítási törvény, amelyet most 

készül elfogadni a parlament, és amely nem más, mint 

az 1990 tavaszán elfogadott Temesvári Kiáltvány híres 

nyolcadik pontjának idejétmúlt, „megszelídített” változata. 



Elhunyt egy huszonegy éves nõ a fõvárosi
Gheorghe Polizu Kórház szülészeti osztá-
lyán. Alig egy héttel ezelõtt két másik páci-
ens – köztük egy országos ismertségû
operetténekesnõ – került életveszélyes álla-
potba, miután egy rutinmûtét során kórhá-
zi fertõzést szenvedett. 
Sajnos nem az elsõ és vélhetõen nem is az
utolsó olyan esetek ezek, amelyek ráirá-
nyítják a közfigyelmet az egészségügy, kü-
lönös tekintettel pedig a kórházi egészség-
ügyi ellátás helyzetére. Mit is tehetne, a
szaktárca, a kormány, már szinte kész re-
cepttel rendelkezik a botrány „kezelésére”.
Minisztériumi kivizsgáló-bizottság alakul,
leváltják a kórházigazgatót, aztán az Orvo-
si Kamara megállapítja, hogy a medikusok
vétlenek és a helyükön maradhatnak. A

szorgalmasabb miniszterek
még tartanak néhány éjsza-
kai kórházlátogatást – ter-
mészetesen a hírtelevíziók
és az „elnyûhetetlen” sür-

gõsségi szakorvos és mé-
diasztár, Raed Arafat
asszisztenciája mellett
– megbüntetik, levált-
ják a politikailag

amúgy is kényelmetlen menedzsereket. És
aztán minden marad a régiben. Egészen
addig, amíg valamelyik politikai és/vagy
gazdasági érdekcsoport számára ismét fon-
tossá válik a szaktárca vezetõjének vagy
valamelyik renitens kórházmenedzsernek
az eltávolítása, és ismét ki-
emelt sajtónyilvánosságot
kap egy orvosi mûhiba,
vagy egy ápolónõi gondat-
lanság. 
Ugyanis ne legyenek illú-
zióink. Az egészségügyet
menetrendszerûen meg-
bolygató botrányok nagy
többsége mögött gazdasági és politikai ér-
dekek húzódnak meg. Az egészségügyi
rendszer pedig védtelen ezzel a jelenség-
gel szemben, mert eleve alulfinanszíro-
zott, mert a jól képzett orvosok jelentõs
része már elhagyta az országot, mert az
orvosképzés alacsony színvonalú, mert a
szakmai elõmenetelt a kontraszelekció-
ban érdekelt medikális elit ellenõrzi, és a
sort még folytathatnánk. Az emberi drá-
mák, mindig felkavarják a közvéleményt.
A sajtó számára hálás téma a szenvedés
bemutatása és a felelõsök keresése (a per-

verzebb tévétársaságok még televíziós
beszélgetõmûsorokba is meginvitálják az
áldozatok hozzátartozóit, hadd sírjon a
nép, s dagadjon a réting). A páciensek pe-
dig maradnak a félelemmel és az egész-
ségügyi rendszer iránti bizalmatlansággal.

A minisztériumi kivizsgá-
lások és a könnyfakasztó
sajtóankétok pedig soha-
sem jutnak el a jelenség lé-
nyegéig. Mindaddig, amíg
a társadalom nem akar
vagy nem tud többet ál-
dozni az egészségügyi
rendszer fenntartására,

amíg az orvosi szakma a politikai és gazda-
sági érdekek szolgálóleánya marad, addig a
helyzet alapvetõen nem változik. 
Egy miniszter természetesen sok mindent
tehet, de a helyzet gyökeres megváltoztatá-
sához kormányzati és társadalmi szemlélet-
váltásra lenne szükség. Romániában az
egészségügyi hozzájárulás mértéke a leg-
alacsonyabbak egyike az Európai Unióban.
Persze, rögtön hozzá lehet tenni, hogy a
gazdagabbak könnyebben áldozhatnak
(arányosan is) többet az egészségügyi rend-
szer fenntartására. Ez igaz, de akkor meg

kell hozni egy felelõsségteljes döntést: elfo-
gadjuk, hogy sérülékenyebb egészségi álla-
pottal valamivel jobban élünk (amíg meg
nem betegszünk), vagy pedig szegényeb-
bek, de egészségesebbek leszünk. Ezt a
döntést viszont nem a szakminiszternek,
de még csak nem is a kormányfõnek kell
meghoznia. Ehhez széleskörû társadalmi
konzultációra és felelõs parlamenti döntés-
re van szükség. Másfelõl – és ez már a kor-
mány feladata – rendet kell teremteni az
egészségügy menedzsmentjében. Ennek a
kórházak decentralizációja fontos és hasz-
nos eleme lehet. 
Ugyanakkor azonban tudomásul kell ven-
ni, hogy a decentralizáció nem varázsige,
amelyet, ha kimondunk vagy megvalósí-
tunk, egy csapásra megoldódnak a gondok.
A polgármestereknek és a helyi tanácsok-
nak éppúgy politikai és gazdasági érdekei
vannak, mint a miniszternek vagy a kor-
mánynak. Hiba lenne a kórházigazgatás fe-
lelõsségét a négyévenként esedékes helyha-
tósági választásokra bízni. Meg kell terem-
teni a szakmai ellenõrzésnek azt a rendsze-
rét, amelyik biztosítja az egészségügyi ellá-
tó rendszerek felügyeletében a kellõ kom-
petenciát és nyilvánosságot. 

Formáló erõbõl és anyagból állok; egyik sem pusztul el a sem-
mibe, mint ahogyan egyik sem lett semmibõl. Tehát lényem
minden része elváltozik, és ezáltal a világ valamilyen részévé
átformálódik, ez ismét a világ egy másik részévé változik, s
így tovább a végtelenségig. Magam is ilyen változás eredmé-
nye vagyok, nemzõim is, s így vissza, egészen a végtelenségig.
Mert nincs semmi akadálya, hogy így beszéljünk, még ha a vi-
lág folyása megszabott idõszakokra tagolódik is.

Az ész és a gondolkodás olyan képességek, amelyek elegendõk
önmagunknak és a tõlünk függõ cselekedeteknek: kiindulnak
saját alapelvükbõl, s egyenest a kitûzött cél felé törnek. Az
ilyen cselekedeteket egyenes cselekedeteknek szoktuk mondani
- ezzel is jelezve, hogy az út egyenes.

Nem mondhatjuk emberinek azokat a dolgokat, amelyek az
embert mint embert nem érintik. Nem kívánjuk õket az em-
bertõl, az emberi természet sem kecsegtet velük, és nem is tö-
kéletesedik általuk, tehát sem az ember elé kitûzött célt nem
foglalják magukba, sem a cél elérésének eszközét, a jót. Hi-
szen ha közülük csak egy is az emberre vonatkoznék, már
nem lehetne megvetni õket, vagy szembehelyezkedni velük, s
az sem lenne dicséretre méltó, aki nem szorul rájuk. Ha igazi
javak volnának, nem akadna derék ember, aki valamelyikükbõl
kevesebbel is beéri. Márpedig annál derekabb az ember, minél
több efféle vagy hasonló dologról mond le, vagy minél nyu-
godtabban tûri a hiányukat.

Marcus Aurelius: Elmélkedések. Fordította Huszti József

Konzíliumot az egészségügyrõl!
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Kezembe került az audiovirtuális bizottmány jelentése
a tévémûsorok összetételérõl. Ebben olvasom, hogy a
kultúra mélyrepülésben: a bányabéka ülepe alatt su-
han a kupec és kalmár célú tévékben. Ehhez igazán
nem kellett volna a bizottmányt fárasztani, telefonhoz
ültetni vagy számos mûsorfõzet kóstolására sarkallni,
ezt meg tudta volna állapítani különösebb
kultúrmenedzseri elõképzés és diploma nélkül is az
ország bármelyik aktív tévénézõje. Milliós társadalmi
csoport. Aligha nevezhetõ kisebbségnek az aktív, na-
ponta olvasók táborával összemérve. 
Mondják, a TVR Culturalt, nemzeti fõadó fiókját alig
nyitja ki ember. Avagy gyorsan átsuhan fölötte állo-
máshabarójával. Ugyanis, hitem szerint rétegmûsoro-
kat közvetít. Keveseket érdeklõ jó buli. Az egyszerû
nézõt csak a tömeg- és populáris kultúra végeredmé-
nye érdekli, nem érdeklik az alkotó és szervezõ folya-
matok, a hosszas beszélgetések, a mûvészet- és iroda-
lomelméleti utalások, a folyamatos önmûvelést feltéte-
lezõ háttérinformációk. Az egyszerû nézõ haszonelvû,
pragmatikus, gyors ítéletû: kell, nem kell, kell a frász-
nak. Önfeledten kacagni, meghatódni akar s akkor fel-
buzog a katarzis lelkének kazamatáiban. 
Aztán azt is olvasom, hogy a kereskedelmi adók mû-
sorrácsain át nem kandikál ki a familiárisan csak
curájbágye típusú folklór vagy annak silány utánzata.
(Mondom, hála istennek.) Elég, ha az állami adó oly-
kor megereszti, és elég az etno-tévé és más hasonló
kétes vállalkozások agresszív uralma a kábeltévék kí-
nálatában. A nézõket arra emlékezteti, hogy a
Ceauºescu-pancsolás idején minden mûsortócsából ki-
folyt a mûparaszti zene, a betyárnótás Tudor Gyuri. 
A bizottmánynak föl kellene fognia, hogy már vannak
speciális, egyetlen mûsortípusra beszûkült televíziók, s
akit érdekel, szereti, kell az õ hormonális beléletének,
kapcsoljon oda naponta. Elérhetõ, nem mint a Mezzo. 
Ugyanõk fájlalják, hogy a vallási tévémûsorok száma
kevés. Teszem hozzá gyorsan: elegendõ. (S a számos
„kultikus lakásból” hány igazi lakás épülhetett volna,
szeretetotthon valódi szeretettel és gondoskodással,
kórház, hány orvos és nõvér tisztességes fizetése tel-
lett ki volna? Isten mindenütt jelen van, szóban, bor-
ban, írásban, kenyérben, fûben-fában, de jó orvos pél-

dául annál ritkább. És milyen arányban ke-
verjenek a tévék a felekezetek és kultu-
szok hitvilágából? Milyen nyelven? Mely
algokálmán szerint? 
A hívõ ember (akinek hite szigorúan ma-
gánügy) fordulhat a speciális adókhoz,

amelybõl a magánerõ, az egyházak
annyit létesíthetnek, amennyire pén-
zük és a szabad frekvenciatarto-

mányból futja. Futná. Sebestyén Mihály

Lap-top
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Az egészségügyet menet-
rendszerûen megbolyga-
tó botrányok nagy több-
sége mögött gazdasági
és politikai érdekek 
húzódnak meg. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ez olyan jó, hogy mától kezdve én mondtam”
Molnár Ferenc

Mai világ

A hiány tûrése

Mi hiányzik 
a tévébõl?

A nap címe. Adriean Videanu: „Az oro-
szok jelenléte nagyon fontos”, România
liberã.

Magyarázat. Meggyõzõdésünk, hogy a
modern napilapok egyik – talán – legfon-
tosabb mûfaja az interjú. Videanu gazda-
sági miniszter, a fõ kormánypárt elsõ alel-
nöke a címben kiemelt bejelentésen kívül
(miszerint az orosz kormány érdekelt len-
ne részt venni a második román atomerõ-
mû megépítésében) bevallja azt is, hogy
„kész lenne egyet hátra lépni a PNL-vel
való kormányszövetség érdekében”. 

Három interjú. A Jurnalul naþional is
megörvendezteti olvasóit, mindjárt három
beszélgetéssel. Terjedelmi sorrendben: 1.
Crin Antonescu liberális pártelnök azért
lépett be a politikába, mert felmérgelõ-
dött. Mégpedig azon, hogy Iliescu 1990-
ben meg akarta semmisíteni a történelmi
pártokat. Antonescu anya nélkül nõtt fel,
történelemtanárként kezdte egy eldugott
kis faluban, véleménye szerint Corneliu
Coposu „távolról sem volt eszményi poli-
tikus, megvolt azonban benne az a képes-
ség, hogy – minden következményt vállal-
va – a fehérre azt mondja, hogy fehér és a
feketére azt, hogy fekete”. 2. Szõcs István
író, újságíró fiáról, Szõcs Géza költõrõl, a
leendõ magas rangú budapesti kormány-
tisztviselõrõl beszél. „István” elmondja,
hogy izgul, mert „Géza, lévén költõ, sze-
szélyes ember, nem szeret sokáig egy hely-
ben ülni”. Ugyanakkor „Géza kozmopoli-
ta. Számára nem számít sem ország, sem
határok, sem a nyelv. Mindenütt vannak
barátai. Tud franciául, olaszul, németül,
egy keveset oroszul és angolul, és termé-
szetesen románul és magyarul.” 3. Sergiu
Andon, az elsõ nagy román újságíró-szö-
vetség, az UZP, a Hivatásos Újságírók
Szövetsége húsz évvel ezelõtti létrejöttérõl
beszél. (Õ volt az elsõ elnöke.) Legfõbb
érdemének – joggal – azt tartja, hogy
megakadályozta (megakadályoztuk!) egy
„sajtótörvény” életbe léptetését. 

A nap álhíre. A parlamenti Pillangókból
megalakult új párt bejegyzésekor tartott
rendkívüli nemzeti ünnepen az államfõ
sajnálkozását fejezte ki, hogy az alapító
tábornokok vállapjára nem fér több 
csillag. 



Baló Levente

Az eddigi várakozások-
kal ellentétben a románi-

ai gazdaság visszaesik az
idei évben is, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) és a kor-
mány elõrejelzése szerint.
„Ez a következtetés vonható
le a vizsgálat alapján”  – je-
lentette be Sebastian Vlã-
descu pénzügyminiszter, mi-
után az IMF küldöttségének
tagjaival folytatott megbe-
szélést tegnap. Lapunk elõzõ
számában már beszámol-
tunk arról, hogy a jelenlegi
0,8 százalékos prognózis to-
vább romolhat – korábban
már 1,3 százalékról  megtör-
tént egy lefelé módosítás.  A
valutaalapi delegáció a hét-
végén a vállalkozói érdek-
szervezetekkel folytatott tár-
gyalásokat, ezt követõen lá-
tott napvilágot a hír, hogy
nulla százalék alá süllyedhet
a bruttó hazai termék (GDP)
idei növekedése.  

Stratégia kellene

Az Új Magyar Szó által
megkeresett Demeter Attila
gazdasági elemzõnek nem
sok kétsége volt eddig sem
afelõl, hogy „év végére a nul-
la pont alá megyünk”. Mint
mondta, a reálszféra oldalán
„a növekedést semmiképpen
nem láttuk”.  A legnagyobb
veszély jelenleg szerinte,
hogy a kormányzati befekte-
tések a költségvetési hiány to-
vábbi gyarapodásához vezet-
nek. A szakemberek a kor-

mánytól már év elejétõl egy
hosszabb távú stratégia ki-
dolgozását várják, s azt is
elõrelépésnek tekintik, hogy
legalább  „reális számaink
vannak és láthatjuk, hol is ál-
lunk”.  „A gazdaság nem in-
dult be, nem láthatók azok a
projektek,  azok a vállalkozói
támogatások, amelyekrõl a
múlt évben beszélt a kor-
mány, jele sincs a gazdaság-
élénkítõ intézkedéseknek” –
válaszolta Demeter arra a
kérdésünkre, hogy miért is
romlanak tovább a makro-
gazdasági mutatók.  Az egy-
re „sötétebb” számok kísérte-
tiesen emlékeztetnek 2009-re,
amikor az enyhe pluszból év

végére a GDP hét százalék
feletti zuhanása lett. 

Folytatódó leépítések

A minisztériumok képvise-
lõi a tárgyalóasztaltól felállva
a mikrofonok kereszttüzében
magyarázták bizonyítványu-
kat: Sebastian Vlãdescu arról
beszélt, hogy az elmúlt tizen-
két hónapban 36 ezerrel
csökkent a közalkalmazottak
száma, s további elbocsátá-
sokra lehet számítani.
Vlãdescu nem közölt konkrét
számot a további elbocsátá-
sokról, csak annyit mondott,
hogy a kormány akkora le-
építést hajt végre, amekkora

a közszféra hatékony mûkö-
déséhez szükséges. Tavaly
Romániában csaknem 1 mil-
lió 400 ezer közalkalmazot-
tat foglalkoztattak, 2015-ig
körülbelül egymillióra kell
csökkenteni a számukat. „A
tárgyalások rövid ideig tartot-
tak, ugyanis minden eddigi
célt teljesítettünk” – így véle-
kedett Adriean Videanu gaz-
dasági miniszter. 

Nincs több lazítás

Jeffrey Franks, a nemzet-
közi pénzintézet küldöttség-
vezetõje az egyeztetés után
azt hangsúlyozta, hogy to-
vábbra is vizsgálják a számo-

kat, de „a következõ hóna-
pokban az adók nem fognak
emelkedni”, annak ellenére,
hogy az év elsõ negyedében a
bevételek a várakozásokat
alulmúlták. Bár Franks meg-
tagadta a deficitcél módosítá-
sáról szóló kérdés megvála-
szolását, Radu Berceanu
szállításügyi miniszter – aki
ugyancsak jelen volt a tegna-
pi  megbeszélésen – nyilvá-
nosság elé tárta, hogy az
IMF nem hajlandó újból la-
zítani. Mint mondta, külföld-
rõl azt ajánlották Bukarest-
nek, hogy növelje a bevétele-
ket, tovább vágjon az indo-
kolatlan kiadásokból, s ezek-
bõl valósítson meg befekteté-

seket. Berceanu még mielõtt
a delegáció tagjaival találko-
zott volna azt hangsúlyozta,
hogy a gazdaság újraindítása
érdekében elkerülhetetlen a
hiány növelése a következõ
években, s a GDP-bõl na-
gyobb szeletet kívánt meg-
szerezni a tárcájának.  

Drágult a segítség

Korábban hivatalosan kö-
zölte az IMF, hogy bár két al-
kalommal is megengedte, a
soron következõ ötödik hitel-
részlet nem költhetõ az ál-
lamháztartási hiány csökken-
tésére, vagyis bérekre és
nyugdíjakra. „Ha ezt a pénzt
nem fordíthatjuk fizetésekre
és nyugdíjra, akkor kölcsönt
fogunk kérni a bankoktól,
ezekre pedig a Román Nem-
zeti Bank (BNR – a szerk.)
fogja a garanciát nyújtani,
ahová ez a mostani pénz be-
megy” – magyarázta Deme-
ter Attila.  A bankok persze
magasabb kamattal adják a
kölcsönöket, mint a valuta-
alap, vagyis a gyakorlatban
továbbra is segítenek külföld-
rõl Románián, csak maga-
sabb áron. Az IMF küldött-
sége pénteken hagyja el az
országot, és készíti el a ne-
gyedik felülvizsgálatot a
húszmilliárd értékû készenlé-
ti hitelmegállapodásról. Miu-
tán ezt a  pénzintézet igazga-
tótanácsa jóváhagyja csak-
nem egymilliárd eurót
folyosítanak az ötödik hitel-
részlet formájában a BNR
számlájára. 
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Heves szópárbaj alakult ki az
utóbbi napokban a formáló-
dó új magyar kormány leen-
dõ vezetõi és a Magyar Nem-
zeti Bank (MNB) elnöke kö-
zött. A dologban semmi meg-
lepõ nincs, hiszen a 68 száza-
lékkal gyõztes Fidesz tulaj-
donképpen már ellenzékbõl is
támadta Simor Andrást, a
pénzintézet elsõ emberét. Rá-
adásul ez a szembenállás jó-
formán hagyománnyá is vált
az elmúlt húsz esztendõben.
Már az 1990-ben hivatalba
lépett, elsõ demokratikusan
választott magyar kormány
szembekerült a magyar jegy-
bank akkori elnökével, a libe-
rális gondolkodású Surányi
Györggyel. Antall József mi-
niszterelnök azonban nem
nyúlhatott önkényesen hozzá,
eltávolításához törvénymódo-
sításra volt szükség. Az ok és
az ürügy tehát kettévált: a
bankelnöknek nemcsak azért
kellett távoznia, mert a kor-
mányétól eltérõ gazdasági né-
zeteket vallott, hanem mert
ideológiailag is más oldalon
állt (részt vett egy gyakorlati-
lag kormányellenes petíció
aláírásában) – de ez még
nem tette volna lehetõvé a le-
váltását. Az 1991 õszén meg-
alkotott új jegybanki törvény
azonban újrafogalmazta az
MNB és vezérkara feladatait,

jogkörét, valamint mandátu-
mát, és ennek alapján meg-
nyílt a lehetõsége annak, hogy
a kormányfõ új személyt jelöl-
jön a pénzintézet élére.
Surányi György egyébként
maga is úgy nyilatkozott, hogy
érthetõ, ha egy demokratikus
államban meginog a kor-
mányfõ bizalma az õt aláak-
názó jegybanki elnökben.
Az új személy az addigi ipari
miniszter, Bod Péter Ákos lett,
aki az elõdjénél jóval konzer-
vatívabb pénzügyi politikát
folytatott. Megbízatásának tel-
jes idejét (amely ebben a pozí-
cióban hat esztendõre szól)
mégsem tölthette ki, mert az
1994-ben esedékes országgyûlé-
si választásokon balra lendült
ki az inga, és a szabad demok-
ratákkal koalícióra lépõ gyõz-
tes szocialisták mindent elkö-
vettek a változás eléréséért. A
jegybank akkori elnöke gya-
korlatilag légüres térbe került:
folyamatos bírálatok érték,
döntéseit megkérdõjelezték, és
bár személyét nehéz volt kikez-
deni, a nemtelen támadások
révén Horn Gyula kormányá-
nak végül sikerült elérnie,
hogy Bod Péter Ákos önként
távozzék posztjáról.
Az MNB élére ismét Surányi
György került, és megbízatásá-
ban mintegy „rehabilitálva”
sikerült is kitöltenie a kormá-

nyokon átívelõ, 1995-ben kez-
dõdött mandátumát. Közben
ugyan megint hatalomváltás
történt (a szocialisták helyére
1998-ban a Fidesz lépett), és
voltak is súrlódások, Surányi
mégis a helyén maradt. A szé-
kébe „szabályos” cserével Or-
bán Viktor pénzügyminisztere,
Járai Zsigmond ülhetett 2001-
ben, és õ is végigdolgozhatta a
maga hat évét – 2002-tõl ismét
csak „ellenszélben”.
A jelenlegi elnök, Simor And-
rás most gyakorlatilag ugyan-
olyan helyzetben érezheti ma-
gát, mint Bod Péter Ákos
1994-ben. A kormányfõ-váro-
mányos Orbán Viktor (noha
nem név szerint) offshore-
lovagnak titulálta, mire Simor
gyakorlatilag „hûségnyilatko-
zatot” tett – szavai szerint
„hajlandó együttmûködni a
leendõ kormánnyal” –, de a
választ is megkapta Orbán bi-
zalmasától, Navracsics Tibor-
tól: „egy jegybanki vezetõnek
ez kötelessége”. Az minden-
esetre felettébb elgondolkodta-
tó, hogy Járai egyelõre semmi-
lyen kormányzati pozícióra
nincs megnevezve – megfigye-
lõk szerint a kispadon vár ar-
ra, hogy ismét mezõnyjátékos
lehessen a jegybankelnök
posztján.

Gyulay Zoltán

Jegyzet

Jegybankelnök, a beépített akna
Röviden

Lenullázta magát Románia

Légiipari megafúzió 
ÚMSZ

Sajtójelentések szerint a
két amerikai légitársa-

ság, a United Airlines és a
Continental Airlines össze-
olvadásával az ágazat legna-
gyobb vállalata jön létre. Az
egyesülési tervet állítólag
már elfogadta a két igazga-
tótanács, hivatalosan azon-
ban még nem jelentették be
a több mint hárommilliárd
dolláros ügyletet. A United
Airlines a harmadik, a
Continental Airlines a ne-
gyedik legnagyobb amerikai
légitársaság, amelyek rész-
vénycserével kívánnak egye-
sülni. Ketten együtt nagyob-
bak lennének, mint a jelen-
legi piacvezetõ Delta
Airlines – írta az MTI. Az
ülõhelyek száma alapján a
Delta a világ teljes légi sze-
mélyszállítási kapacitásá-
nak hat százalékával rendel-
kezik, míg a United és a
Continental együtt hét szá-
zalékot ér el. 

A tervek szerint az új vál-
lalat a United nevet örökli. A
tulajdonosi jogok 55-45 szá-
zalékban oszlanak meg a
United Airlines anyavállala-
ta részvényesei és a Conti-
nental Airlines részvényesei
között. Az új társaság szék-
helye az elõbbi chicagói köz-
pontjában lesz. Az utasok
számos új célállomás közül
választhatnak majd; a

United száz olyan városba
közlekedtet járatokat, ahová
a Continental Airlines nem,
és világszerte 136 olyan vá-
ros van, ahová a két társaság
közül csak a Continental
Airlines gépei járnak. A
Continental fõként az euró-
pai és a latin-amerikai régió-
ban erõs, míg a United a
Csendes-óceán térségében.
A párhuzamosságok meg-
szüntetésével és az ezzel járó
létszámleépítéssel a J.P. Mor-
gan elemzése szerint a kapa-
citás nyolc százalékot ér el, a
mûködési költségek öt száza-
lékkal csökkennek majd. 

A légi közlekedési ágazat
az utóbbi tíz évben ötven-
milliárd dollár veszteséget
szenvedett el. Számos sze-
replõ az egyesülés révén
próbál megküzdeni a nehéz-
ségekkel, amelyek közül je-
lenleg az üzemanyag drágu-
lása és a válság miatt csök-
kenõ utazási kedv a legsú-
lyosabb. Európában egye-
sült például a francia Air
France és a holland KLM, a
British Airways brit és az
Iberia spanyol légitársaság,
a Delta pedig úgy lépett az
elsõ helyre, hogy felvásárol-
ta a Northwest Airlinest.
Az összeolvadt társaság ve-
zetõje a Continental 55 éves
vezérigazgatója, az igazga-
tótanács elnöke a másik
légiipari cég 62 éves vezetõ-
je lesz.

„Vajon megértették, mit akarok?” Jeffrey Franks a pénzügyi, a gazdasági és a közlekedési tárca vezetõjével való tárgyalás után Fotó: Agerpres

Robog a Duster

Mintegy tízezer rendelés ér-
kezett Franciaországból a
Dacia terepjáró modelljére, a
Dusterre áprilisban – adta
hírül a Renault csoporthoz
tartozó vállalat sajtóközle-
ményben. Ugyanebben a hó-
napban a Sandero típus a
hatodik legnépszerûbb már-
ka volt a franciáknál, eladá-
sai háromszáz százalékkal
növekedtek. 

Pozitív tengermérleg

Harmincezer turista töltötte
a május elsejét a tengerpar-
ton, ami az elõzetes becslé-
sek dupláját teszi ki – jelen-
tette be Corina Martin, a tu-
risztikai ügynökségek szövet-
ségének (ANAT) elnöke. Az
elmúlt hétvégén országos
szinten összesen nyolcvanez-
ren választottak belföldi
üdülõhelyeket.

Német fõhajtás

Jóváhagyta a német kor-
mány tegnap a Görögország
támogatását célzó nemzet-
közi pénzügyi segélycsoma-
got – számolt be az MTI. 
A kabinet rendkívüli ülésen
döntött arról, hogy Berlin
összesen 22,4 milliárd euró-
val vesz részt a három évre
szóló segélycsomagban. 



Folytatás az 1. oldalról

A felhívás kezdeményezõi
közé tartozik Petre Crãciun,
az ANA egykori vezetõje is,
akit Pavel Abraham követett
az intézmény vezetõi tiszt-
ségében. Petre Crãciun sze-
rint Romániát uniós szinten
minõsíti, hogy nincs aktív
drogellenes hatósága. „Nem
a drogfogyasztók megbélyeg-
zésére, hanem általános
összefogásra van szükség, a
szülõk, a pedagógusok, a ha-
tóságok és az érintett együtt-
mûködésére” – figyelmezte-
tett Crãciun.

A szenátuson múlik

A kampány elindítói ab-
ban reménykednek, hogy fel-
hívásukra válaszolva a szená-
tus módosít az ANA átszer-
vezésérõl szóló törvényen. A
napokban kerül ugyanis a fel-
sõház jogi szakbizottsága elé
az a jogszabály, amely az or-
szágos rendõr-fõkapitányság
hatáskörébe helyezte az ad-
dig a belügyminisztérium
fennhatósága alatt lévõ, ám
önálló kormányügynökség-
ként mûködõ intézményt.
Reményeiket táplálja, hogy
márciusban Vasile Blaga bel-
ügyminiszter azt ígérte: a
szenátusi törvénymódosítás
révén az ANA ismét a bel-
ügyi tárcához kerülhet, önál-
ló ügynökségként.

Látszatintézkedések

A hazai szakemberek és a
drogprevencióval foglalkozó
civil szervezetek egyöntetûen
állítják, hogy a drogellenes
ügynökségnek nem tett jót a
másfél éve tartó átszervezés.
„Az ANA-t nem szüntette
ugyan meg a kormány, de ez
a stratégiai fontosságú szer-
vezet átszervezése alatt nem
mûködik” – fogalmazott la-
punknak Dégi Csaba addik-
tológus. A szakember ugyan-
akkor látszatintézkedésnek
nevezte azt a kormányrende-
letet, amely korlátozta a hal-

lucinogén szereket forgalma-
zó üzletek mûködését. „A
hazai drogtörvény tízéves,
aktualizálásra és intézmé-
nyes prevencióra van szük-
ség” – figyelmeztetett az
addiktológus.

Az egységes, hatékony
drogellenes fellépést hiányol-
ják maguk a betegek is. „Öt
évig használtam rendszeresen
különbözõ tudatmódosító
szereket, legtöbbször marihu-
ánát, de ismerem a szintetikus
anyagokat is. Nagy bajba ak-
kor kerültem, amikor az
LSD-hez nyúltam, emiatt úgy
megromlott az egészségi álla-

potom, hogy segítséget kellett
kérnem” – számol be az
ÚMSZ-nek tapasztalatairól T.
M. 23 éves temesvári egyete-
mista, aki azt állítja, hiába
döntött úgy, megszabadul a
függõségtõl, érdemi segítséget
eddig nem kapott. „Próbál-
koztam pszichológusokkal,
pszichiáterekkel, de rá kellett
jönnöm, ez nem egy szokvá-
nyos probléma, addiktológus-
ra és erre szakosodott ellátás-
ra lenne szükségem, másfél
évig egyedül harcoltam, mire
valamennyire stabilizáltam a
helyzetemet” – meséli a füg-
gõségektõl szenvedõ fiatal. 

Napi áldozatok

Jelenleg ötszázezer drog-
függõt tartanak nyilván Ro-
mániában, évente harmincan
halnak meg túladagolás kö-
vetkeztében. Bukarestben
több mint 17 ezer heroinfüg-
gõrõl tudnak a hatóságok, a
legfiatalabb, nyilvántartásba
vet érintett csupán kilenc
éves. A belügyminisztérium
adatai szerint jelenleg drog-
forgalmazásért és tiltott sze-
rekkel való visszaélésért 1455
személy tölti a büntetését a
hazai büntetés-végrehajtási
intézményekben. Ennél sok-
kal riasztóbb azoknak a szá-
ma, akik ellen hasonló ügyek-
ben eljárás indult: több mint
25 ezer ember került drog-
ügyek miatt a rendõrség látó-
terébe. A végzetes adatok el-
lenére sem mûködik Románi-
ában olyan rehabilitációs köz-
pont, amely teljes körû ellá-
tást tudna biztosítani az áldo-
zatoknak – figyelmeztetnek a
civilek. Az Országos Drogel-
lenes Ügynökséget PHARE-
támogatással hívta életre
2003-ban a kormány, a haté-
kony drogpolitikát a csatla-
kozás feltételeként szabta
meg az Európai Unió. A
csatlakozás után – vélik a
hazai szakértõk – a politika
„mostohagyerekévé” vált a
drogprevenció, saját forrás-
ból immár nem kívánt ál-
dozni rá a kormány. 
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Drogriadót fújnak a civilek Röviden

„Zöld út” a szentpáli
hulladéktározónak

Négyzetméterenként négy
euróért vásárol földterületet
a Maros Megyei Tanács,
hogy kiszélesítse a kerelõ-
szentpáli hulladéktározóhoz
vezetõ utat. Simon István
polgármester a földvásárlás-
sal kapcsolatban elmondta,
összesen kéthektárnyi terü-
letrõl van szó, ami lehetõvé
teszi, hogy a jelenlegi kes-
keny útszakaszt kiszélesítsék.
A környezetkímélõ hulladék-
tározó, amely Maros megyét
fogja kiszolgálni, várhatóan
két-három év alatt épül fel,
uniós támogatással. A szük-
séges területet Kerelõszent-
pál község bocsátotta a me-
gye rendelkezésre, a polgár-
mester szerint elsõsorban az
anyagi haszon miatt, ugyanis
nemcsak munkahelyeket biz-
tosít a tározó, de az adót is a
községnek fizeti majd a hul-
ladékkezelést végzõ cég.

Fegyveres rablás

Fényes nappal rabolta ki
egy fegyveres férfi a Piraeus
Bank egyik fiókját Buka-
restben. A támadó 5100 lejt
és 3100 eurót vitt magával,
majd rekordidõnek számító
negyven másodperc alatt
távozott a helyszínrõl. A
bank õrzésével megbízott
cég négy perc alatt ért a
helyszínre, jelenleg a rend-
õrség vizsgálja a rablás kö-
rülményeit.

Kovács Zsolt

Több év után újra fogadják
a panaszosokat az ombuds-

man brassói területi irodájá-
nak munkatársai Sepsiszent-
györgyön – jelentette be teg-
nap a hivatal munkatársa,
Matei Cãtãlina. A nyilvános-
ságra hozott adatok szerint
országos szinten Kovászna
megyébõl érkezik a legkeve-
sebb beadvány a nép ügyvéd-
jéhez, szakértõk szerint az
alacsony érdeklõdés azzal
magyarázható, hogy a helyi-
ek nem ismerik ezt a jogor-
voslati lehetõséget. Az
ombudsman képviselõi jövõ
héttõl, minden szerdán 9–12
óra között, a sepsiszentgyör-
gyi prefektúra épületében tar-

tanak fogadóórát, mondta el
lapunknak Matei Cãtãlina. Itt
– a többségben élõ magyar la-
kosságra való tekintettel – tol-
mács segíti munkájukat. A
nép ügyvédje brassói területi
irodájának munkatársai ta-
valy 900 panaszost fogadtak,
de ezek közül csak 160-an
nyújtottak be írásos bead-
ványt is. A szakértõ szerint
minden megkeresésre igye-
keznek valamilyen választ
adni, de hivatalosan csak ak-
kor tudnak eljárni, ha írásos
bejelentést kapnak. A szak-
ember szerint sokan keresik
fel õket jogi tanácsokért, pél-
dául válóperes vagy örökösö-
dési ügyekben, ilyenkor szó-
ban adnak tanácsot, vagy a
megfelelõ szervekhez irányít-

ják a panaszost. Matei
Cãtãlina arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ha írásban
fordulnak hozzájuk, akkor
felkeresik azt az intéz-
ményt, amelynek munkáját
kifogásolja a panaszos, és
igyekeznek megoldani az
ügyet. Legtöbbször vissza-
szolgáltatási ügyekben segí-
tenek, de sokan a fogyaté-
kosság besorolása miatt is
kérik a nép ügyvédje segítsé-
gét, továbbá gyakori még a
nyugdíj megállapítása és an-
nak összege miatti panaszte-
vés is. A brassói szakember
szerint az esetek többségé-
ben megalapozottak a pana-
szok, ezért is sikerül azokat
az ombudsman közbenjárá-
sával orvosolni. 

Házhoz jön a Nép Ügyvédje

Az Országos Drogellenes Ügynökség (ANA) egyik volt vezetõje, Pavel Abraham Fotó: archív

HIRDETÉS

Antal Erika

Százötven köztisztviselõ-
bõl álló sztrájkõrség tünte-

tett tegnap, az egyhetesre ter-
vezett tiltakozás-sorozat elsõ
napján, a Columna szakszer-
vezet felhívására a kormány
épülete elõtt. A 11 és 13 óra
között zajló demonstráción
az érdekvédõk tiltakoztak az
egységes bértörvény rendel-
kezései ellen, sérelmezték,
hogy sem bérpótlékot, sem
túlóradíjat nem kapnak, ezért
jelentõsen csökkentek a bevé-
teleik. A demonstráción részt
vettek a bukaresti, a vasluii és

a marosvásárhelyi gyermek-
védelem munkatársai. Ezen a
héten mindennap folytatódik
a tiltakozás, május ötödikétõl
pedig a Közalkalmazottak
Szabad Szakszervezete (FN-
SA) is csatlakozik a Columna
felhívásához – hangzott el a
feszült hangulatú tüntetésen.
Mint kiderült, várhatóan öt-
venezer köztisztviselõ tiltako-
zik majd az önkormányzat-
ok, a megyei tanácsok hivata-
lai elõtt országszerte. Virgil
Mãceºanu, a FNSA alelnöke
lapunknak elmondta, elfo-
gadhatatlannak tartják a kor-
mány által tervezett létszám-

leépítés mértékét. Az alelnök
figyelmeztetett arra, hogy a
sztrájk ideje alatt igyekeznek
követeléseiket a lehetõ leg-
több emberhez eljuttatni, a
szakszervezet által összeállí-
tott „panaszlistát” kifüggesz-
tik a tiltakozás helyszínéül
szolgáló intézmények bejára-
tához. A sztrájk ideje alatt az
önkormányzati hivatalokba
csak a sajtó képviselõi, és az
elhalálozási ügyekben eljá-
rók mehetnek be – hívta fel
Mãceºanu azok figyelmét,
akik május 5-én szeretnének
adminisztratív ügyeket in-
tézni. 

Kormánypalota ostrom alatt 
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Kolozsváron a Kispál

A kolozsvári sportcsarnok-
ban koncertezik holnap este
a pécsi illetõségû Kispál és
a Borz zenekar. A szervezõ
Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség és a Paprika Rádió
közlése szerint még mindig
lehet jegyeket vásárolni a
rendezvényre Kolozsváron,
Marosvásárhelyen, Nagy-
váradon és Szatmárnémeti-
ben is. 

A dalnok emlékére

Reggae örömünnep és Cseh
Tamás emlékkoncert lesz a
Sziget Fesztivál „nulladik”
napján, azaz augusztus 10-
én. A Nagyszínpadon a ja-
maicai zenék fiesztája, a
Reggae-Ska Ünnep – Bob
Marley születésének 65. ju-
bileumát ünnepelve – zajlik
majd, magyar és nemzetkö-
zi sztárokkal. A Világzenei
Nagyszínpadon pedig a
magyar világ-, és rock zenei
színtér legjelentõsebb képvi-
selõi Cseh Tamás emléke
elõtt tisztelegnek, felidézve
a tavaly elhunyt dalnok
életmûvének legjelesebb ál-
lomásait. 

Barokk zene Kolozsváron

A május 6-a és 9-e között
Kolozsvárra meghirdetett
Barokk zenei fesztivál prog-
ramja egyházi zenét, Angelo
Manzotti férfiszoprán, „az
új Farinelli” visszatérését,
egy õsbemutatót és három
rendkívüli koncertet ígér. A
belépés díjtalan. 

Röviden

Darvas Beáta

Az évadkezdést beharan-
gozó sajtótájékoztatón ag-
godalommal jegyezte meg,
hogy az anyagi keretek szû-
kössége miatt lesznek prog-
ramok, amirõl le kell majd
mondani. Az évad végéhez
közeledve nyilván ponto-
sabban lehet látni, hogy a
tervezett bemutatókból mi
az, ami már nem valósítha-
tó meg.
– Valójában nem panaszkod-
hatunk a produkciós költsé-
geink idei alakulása miatt.
Az új kulturális tárcavezetõ
megértõnek mutatkozott, hi-
szen tény, hogy a kolozsvári
magyar színház immár évek
óta az európai színjátszás él-
vonalába tartozik, és az Eu-
rópai Színházi Unió tagszín-
házaként elkötelezett arra,
hogy biztosítsa a magas szín-
vonalú elõadások és projek-
tek folytonosságát, a nemzet-
közi együttmûködések állan-
dó jellegét. Mindemellett

vannak még olyan fontos ter-
vek, amire nem tudjuk a
megnyugtató választ. Ilyen
például az év végére tervezett
Interferenciák Nemzetközi
Fesztivál második kiadása,
amely rendkívül magas szín-
vonalú hazai és európai elõ-
adásokat sorakoztat fel, és
amelynek, véleményem sze-
rint, igen nagy szerepe lehet
Kolozsvár – Európa Kulturá-
lis Fõvárosának esetleges
odaítélésében. Ne feledjük,
hogy Nagyszeben soha nem
kapta volna meg ezt a címet
az ottani Nemzetközi Szín-
házi Fesztivál rangja és sikere
nélkül. Nos, ennek a jelentõs
eseménynek a költségveté-
séhez még mindig nem is-
merjük sem a kulturális tár-
ca, sem a városi tanács vála-
szát, támogatásuk mértékét. 

Ha visszanézzük az aktu-
ális évad történéseit, díjak,
jelölések, turnék, vendég-
elõadások jelzik, hogy fo-
lyik a munka. Ha a követke-

zõ, májusi hónap program-
ját nézem, továbbra is bõsé-
ges a kínálat.
– Igen, május nagyjából a
vendégrendezvényeké, a
meghívott elõadásoké, a mû-
faji sokféleségé, tehát a leg-
szélesebb közönségrétegé is
egyben. A budapesti Vígszín-
ház – melynek alapító igaz-
gatója, Ditrói Mór, kolozsvá-
ri származású volt – négy
elõadással vendégszerepel
színházunk mindkét színpa-
dán. Ez egyben ízelítõ annak
a korszaknak a kezdetébõl,
amit igazgatóként Eszenyi
Enikõ jegyez, aki színészként

is jelen lesz városunkban.
Két dzsesszkoncert világhírû
hazai és nemzetközi – több-
nyire amerikai – zenészekkel
fémjelzi a decemberben a Tu-
ba Project-tel megkezdett
dzsesszsorozatunk folytatá-
sát, amelynek késõ õsszel
újabb fejezete lesz. Bábszín-
házat, felolvasóestet, egyéni
elõadóesteket is bõven láthat
majd a közönség – mindeb-
bõl külön kiemelném Bicskei
Zsuzsanna Pilinszky-estjét. 

Milyen visszajelzések
jönnek a közönség részérõl? 
– Az elmúlt évadokban több

ezerrel nõtt színházunk láto-
gatottsága, és a korosztályok
szerinti arány is egyre ki-
egyensúlyozottabbá vált. Per-
sze a közönség alapját még
mindig a nagyszámú diák-
ság, a fiatal korosztály jelenti,
akik gyakran versengenek
egymás közt abban, hogy ki
látta többször egy-egy ki-
emelkedõ elõadásunkat. Kü-
lön örvendetes tény, hogy
ezekben az esetekben a leg-
fõbb vonzerõt a mûvészi
színvonal jelenti. 

A társulat májusban Len-
gyelországban turnézik.
Milyen darabra jött a meg-
hívás és jelentheti-e ez azt,
hogy a kolozsvári közönség
ezért cserébe egy lengyel
elõadást láthat?
– Az Avignonban, Pilzen-
ben, Budapesten, Sepsi-
szentgyörgyön egyaránt
nagy elismerést aratott Visz-
szaszületés címû elõadásunk-
kal ezúttal a Toruni Nemzet-
közi KONTAKT Fesztivá-
lon és Katowicében vendég-
szerepelünk május 23-24-én.
A híres lengyel rendezõ, az
Európa-díjas Krystian Lupa
madridi Játszma vége rende-
zését láthatja a közönség.
2011 tavaszán meg a
Katowice-i Slaski Színház
viszonozza ottani vendégjá-
tékunkat, többek között a
Keresztes Attila rendezte
Gombrowicz-mûvel, az
Yvonne, burgundi hercegnõvel.

Fiatal képzõmûvészek 
Cseresznyéskertje a falakon
Pataki Zoltán

Csehov Cseresznyéskertjé-
nek hétvégi temesvári

bemutatója elõtt nyílt meg
az elõadásból ihletett képzõ-
mûvészeti alkotások tárlata.
„Két szóval jellemezném
ezt a kiállítást, amelyek sze-
rintem majdnem minden al-
kotásra ráillenek: érzékeny-
ség és eredetiség” – mondta
a tárlatnyitón Gyarmati Ka-
ta. A Cseresznyéskert Újvi-
dékrõl jött vendég drama-
turgja annak a kívánságá-
nak adott hangot, hogy sze-
retné, ha az elõadás közön-
sége, akik végignézik ezeket
a képeket, felfedeznék azo-
kat az impulzusokat, ame-
lyeket közvetítenek a képek.
Amint a megnyitón is el-
hangzott, vannak olyan al-
kotások, amelyek általáno-
san nyúltak a témához, tá-
voli asszociációban, és
olyan képek is vannak, ame-
lyek konkrétan egy-egy sze-
replõ tükrén keresztül kerül-
tek vászonra. „A kiállítás
legfõbb erénye, hogy sokré-
tû munkákat sorakoztat fel.
Azt hiszem, ez a kiállítás-
sorozat szép jövõ elé néz. ”
– bizakodott a dramaturg.

A temesvári magyar szín-

ház Odüsszeusz visszatérése és
Cseresznyéskert címû elõadá-
sainak nézõit a darabokból
ihletett képzõmûvészeti al-
kotások (festmények, grafi-
kák) fogadják a színház elõ-
csarnokában. A kiállítás
anyaga a bemutatók elõtt le-
zajlott kortárs képzõmûvé-
szeti mûhelyek termése. A
12 szereplõs Odüsszeusz visz-
szatérése elõadást megelõzõ
mûhelymunkán 12 fiatal
mûvész vett részt – nyilat-

kozta az ÚMSZ-nek Bene-
dek Levente, a magyar szín-
ház grafikusa, a kortárs mû-
hely sorozat ötletgazdája –
a 16 szereplõs Cseresznyés-
kert elõadás immár 16 kép-
zõmûvészeti fõiskolást ihle-
tett alkotásra. „Ezek a szá-
mok is jelzik, hogy a kor-
társ mûhely népszerûsége
megnõtt. A fiatal alkotók –
Bandi András, Banga Szi-
lárd, Benedek Levente, Bors
Eszter, Cristina Pecherle,

Fehér László, Jánosi Ágnes,
Nagy József, Parászka Má-
té, Pálfi Gyöngyike, Róth
Iringó Xénia, Sándor Betti,
Sándor-Nagy Tünde, Szabó
Veronika, Szász Zsolt és
Váncsa Ilka – elolvasták a
darab szövegét és megnéz-
ték az elõadás próbáját, így
születtek a színház elõcsar-
nokában látható alkotások,
amelyeket bárki megvásá-
rolhat” – tudtuk meg az öt-
letgazdától. 
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Koncertek, elõadások minden kor-
osztálynak, vendégtársulatok, külföl-
di szereplések – lendületes, mindent
átfogó munka jellemzi a Kolozsvári
Állami Magyar Színház idei évadát
is. A májusi programokról és a kitû-
zött célokról Tompa Gábor igazgató-
rendezõvel beszélgettünk.

Sike Lajos

A Szatmárnémetiben
lakó románokkal akar-

ják megismertetni gróf
Széchenyi István egész
Duna-medencére kiható
munkásságát. Ez a célkitû-
zése a Szatmár Megyei
Múzeumban a legnagyobb
magyar halálának 150. év-
fordulója alkalmából szer-
vezett, két nyelven felirato-
zott (és magyar-román
méltatóbeszédekkel beve-
zetett) kiállításnak. Gróf
Széchenyi István soha nem
járt Szatmárnémetiben,
mégis a város díszpolgára
lett, kiváló szatmári mér-
nökbarátjával és munkatár-
sával, Kovács Lajossal, a
Tisza-szabályozás egyik ve-
zetõjével együtt.

„Ez a kiállítás is azt  bizo-
nyítja, hogy a Széchenyi
gróf úgy a legnagyobb ma-
gyar ,hogy közben a szom-
széd népeket is sok minden-
nel gazdagította” – mondta
Viorel Ciubotã történész.

Toroczkay Sándor helyi
történelemtanár azt fájlalja,
hogy ma Széchenyi nevét
nem viseli utca a Szamos
menti városban, holott ré-
gen az egyik fontos belváro-
si utca táblája emlékeztette
rá a járókelõket. A magyar
városvezetõk ígérik: talán az

idén mégis kap egy utcát a
gróf, bár nem a központban,
hanem kicsit távolabb. 

A jobb megismerést szol-
gálta a tegnap nyílt tárlat is,
amely  a szervezõk ismere-
te szerint az elsõ olyan je-
lentõsebb, a nagy reformer
életét és munkásságát be-
mutató kiállítás, amely kü-
lön szól a román közönség-
hez is. Csehi Árpád Sza-
bolcs, a Szatmár megyei ta-
nács elnöke beszédében
kiemelte ennek fontosságát,
hisz – mint mondta –, „jó,
ha nem csak mi, szatmári
magyarok tudjuk, hogy
annyi más mellett például
az Arad-Szatmárnémeti
vasútvonal is Széchenyi
kezdeményezésére épült, és
a hozzánk közel lévõ Tisza
megzabolázása is jórészt
neki köszönhetõ”. 

Kónya László történe-
lemtanár, Szatmár megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes kü-
lön megemlítette, milyen
fontos szerepet játszottak
Széchenyi István reformtö-
rekvéseiben az olyan esz-
metársak, mint a költõ Köl-
csey Ferenc, gróf Károlyi
György vagy báró Wesselé-
nyi Miklós, a magyar re-
formellenzék vezére. Ez
utóbbiakat többször Nagy-
károlyban vagy Zsibón is
meglátogatta Széchenyi. 

Alkotók és érdeklõdõk a Cseresznyéskert elõadás ihlette munkák tárlatnyitóján

A május a vendégelõadásoké
Interjú Tompa Gáborral, a Kolozsvári Állami Magyar Színház vezetõjével

A szerzõ felvétele

Gróf Széchenyi Istvánra 
emlékeztek Szatmáron
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Röviden

Fleischer Hilda

A tavalyi évben sem kímélték
az újságírókat a megalázások-

tól, fenyegetésektõl, zsarolások-
tól, hitelességük megkérdõjelezé-
sétõl a romániai politikusok, köz-
szereplõk, akik a legextrémebb
megnyilvánulásoktól – stúdiók-
ban való köpködéstõl, pofozko-
dástól, rágalmazástól, fényképe-
zõgépek megrongálásától – sem
riadtak vissza – derült ki az
Active Watch Sajtófigyelõ Ügy-
nökség (AMP) legújabb jelentésé-
bõl melyet tegnap, a Szabad Sajtó
Napján mutattak be Bukarestben. 

Sarokba szorított román...

„Mikor érezték önök utoljára
azt, hogy büszkék a munkájuk-
ra?” – tette fel a kérdést George
Ene, a Román Sajtóklub titkára a
jelentés bemutatóján résztvevõ
újságíróknak, hozzátéve: ameny-
nyiben senki nem emlékszik rá,
bár nem tisztje eldönteni, hogy a
szólásszabadság napja Romániá-
ban a boldogság vagy a szégyen
ünnepe, egyértelmû, hogy a rossz
úton járunk. 

„A 2009-es évben a romániai
sajtó életét a gazdasági válság,
valamint a politikai kampányok,
választások bélyegezték meg, és
lehetetlenítették el a legjobban. A
reklámpiac teljesen összeomlott,
magával húzva a süllyesztõbe az
írott sajtó kiadványainak nagy
részét, ami oda vezetett, hogy
megközelítõleg négyezer újság-
író, és technikai szakember veszí-
tette el munkáját tavaly, illetve az
idei év elején” – mutatta be a fel-
mérés eredményeit Liana Ga-
nea. Az Active Watch prog-
ramkoordinátora szerint a romá-
niai sajtó valósággal sarokba van
szorítva, hisz a politikum részé-
rõl nap mint nap meg kell vívjon
az átláthatóság hiányával, a la-
kosság részérõl pedig a folyama-
tos bizalmatlansággal. „A sajtó
hitelességét a politikusok befo-
lyása mellett a médiatrösztök tu-
lajdonosainak, az alkalmazotta-
ikra gyakorolt nagy nyomása is
veszélyezteti, akik sokszor a
munkaszerzõdések megvonásá-
val zsarolják az újságírókat. Ren-
geteg csatornát jellemez Romá-
niában a politikai elfogultság és
az egyoldalú tényközlés” – jelen-
tette ki Ganea.  

Példaként a tavalyi választáso-
kat idézte, azt az emlékezetes kis-
filmet, amelyen Traian Bãsescu
államfõ felpofoz egy kisfiút –
mint utólag állították: manipulált

felvételrõl van szó –, melyet az
Antena 3 2298-szor, a Realitatea
TV pedig 1459-szer vetített le
egyetlen nap alatt (2009. novem-
ber 27-én – szerk. megj.). „Ezek
után nem is csoda, hogy a hazai
sajtó népszerûsége tavaly június
és november között tíz százalékot
csökkent” – tette hozzá Ganea.
Mint leszögezte: „az újságírók-
nak csak azt tudjuk tanácsolni,
hogy fõnökeik csak a kiadványért
felelõsek, nem az alkalmazottaik
lelkiismeretéért, ezért ne hagyják
magukat befolyásolni”.

...és szerencsés 
magyar sajtó

„Azáltal, hogy nincs olyan erõs
romániai magyar politikai erõ, il-
letve nincs akkora pénzosztó ha-
talma a romániai magyar politi-
kusoknak, szerencsések vagyunk,
mert a befolyásuk sem akkora a
magyar sajtótermékekre” – jelen-
tette ki lapunknak a médiafigyelõ
ügynökség tegnapi eseményén
Karácsonyi Zsigmond, a Magyar
Újságírók Romániai Egyesületé-
nek (MÚRE) ügyvezetõje. Mint
mondta, a szóban forgó politiku-
sok banikat esetleg tudnak oszto-
gatni, s helyi, megyei szinten

azért megtörténhet néha a nyo-
másgyakorlás, a gazdasági és po-
litikai kiszolgáltatottság helyzete
azonban korántsem hasonlítható
össze a román sajtóéval. „A gaz-
dasági válság jó alkalom volt ar-
ra, hogy megszûnjenek olyan ki-
adványok, amelyek nagyon ki-
szolgáltatottak voltak, úgymond
pártlapok, akiket a minõség nem,
csak a piacon maradás érdekelt”
– hangsúlyozta Karácsonyi, aki
szerint a közszereplõk és a média
közti elmérgesedett viszony azért
fajult el, mert senki nem próbálta

megállítani a politikusoknak az
újságírók ellen tanúsított támadó
hangvételét. „Itt nem csak Gigi
Becaliról van szó, hisz rajta kívül
még sokan próbálják eszközként
felhasználni az újságírókat, akik
ilyen körülmények között sajnos
nem tudják teljesíteni azon fel-
adatukat, amire hívatottak, még-
pedig, a társadalom felvilágosítá-
sát, döntésekre való felkészítését”
– fogalmazott a MÚRE ügyveze-
tõje. Mint az ÚMSZ-nek elmond-
ta, ami a fizikai vagy verbális ag-
ressziókat illeti, szerinte az újság-
írók sem eléggé felkészültek, mert
saját sérelem esetén nem jelentik
fel az elkövetõket, és nem járnak

abban, hogy elítélés, ne pedig el-
marasztaló bírósági döntések
szülessenek. 

Ellenséges politikum

A jelentés egyébként kiemelten
foglalkozott a politikai szférának
sajtóval szembeni ellenségeskedé-
sével, ignoranciájával is. „Sajnos
nem tudunk egyszerre mind a hét
minisztériummal megküzdeni,
de most amire a legjobban kon-
centrálunk az az oktatási minisz-
térium, amely számunkra jelen-

leg egy fekete lyuk, egy megköze-
líthetetlen rejtély, ahol sosem fo-
gadnak minket” – tájékoztatta a
sajtó embereit Ioana Avãdani, a
Független Újságírók Szövetségé-
nek elnöke. Szerinte maga az
államfõ sem jár elöl jó példával, a
sajtó faggatózására agresszíven
reagál, s így „nem csoda, hogy az
állampolgárok, akik tõle vesznek
példát, azt gondolják, hogy a mai
román sajtó rosszabb, mint a
húsz évvel ezelõtti Szekuritáté”.
(A sajtó és a kommunista titkos-
szolgálat összehasonlítása Traian
Bãsescutól származik, aki 2009.
június 25-én fogalmazta ezt meg
Sulinán – szerk. megj.) 

Túl keveset, naponta csak 15 alkalommal
nevetnek a felnõttek, ezzel pedig nem tesznek
jót egészségüknek. A gyerekek ezzel szemben
naponta négyszáz alkalommal nevetnek –
hívta fel a figyelmet Sussanne Heidel szo-
ciálpedagógus, a Németországi Bielefeld vá-
rosában mûködõ Nevetés Klub vezetõje.
A szervezet nem tud különbséget tenni az
igazi és a mûnevetés között – hangsúlyozta
a német szakember – a test mindkét esetben
boldogsághormonok kibocsátásával reagál:
javítja a vérkeringést, valamint a szív- és ér-
rendszert, erõsíti az immunrendszert, de
csökkenti a stresszt kiváltó kortizol hormon
szintjét. De arra is jó, hogy rövid szünetet
tartsunk a gondolkodásban.
De mit tegyünk mi, akik köztudottan sírva
vigadó nemzet vagyunk? 

(efi)

Száz szó

Szavazó
Kérdéses egykamarás

Az Új Magyar Szó internetes olvasóit
megosztja az egykamarás rendszer beve-
zetése. A maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Egyetért az egyka-
marás rendszer bevezetésével?) válaszoló ol-
vasóink fele-fele arányban válaszoltak
igennel és nemmel. A válaszadók tíz szá-
zaléka a „Nem tudom” válaszlehetõséget
választotta.

E heti kérdésünk: 
Kérvényezné-e Ön a kettõs állampolgárságot?
1. Igen
2. Nem 
3. Nem tudom  

A szabad sajtó kötöttségei

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.....

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére. ✁

Észak-Amerikában
a Drakula árnyéka

Észak-amerikai körutat tesz májusban a
Drakula árnyéka – a romániai forradalom ki-
törésének valódi története címû dokumen-
tumfilm, amely az idei, 41. Magyar Film-
szemlén elnyerte a Magyar Mozgókép
Közalapítvány és a Duna Televízió közös
díját, a Duna-díjat. A véres romániai for-
radalom kitörésének körülményeit bemu-
tató alkotás, –  amelynek Szõczi Árpád
Berlinben dolgozó kanadai újságíró a pro-
ducere, forgatókönyvírója és rendezõje –
amint arról lapunkban beszámoltunk, az
1989. december 15-i temesvári esemé-
nyekre tekint vissza. A 90 perces filmet
Kanada és az Egyesült Államok tizenhá-
rom nagyvárosában mutatják be. Az elsõ
vetítés tegnap volt a kanadai Montreál-
ban. A közönség a filmet megtekintheti
egyebek mellett a kanadai Ottawában és
Torontóban, a kaliforniai San Franciscó-
ban, San Diegóban és Los Angelesben, a
Washington állambeli Seattle-ben, továb-
bá Clevelandben és New Yorkban. 

Liana Ganea (jobbra) az AMP jelentését mutatta be, a csöppet sem rózsás romániai sajtóhelyzetrõl

Kánya Gyöngyvér

Bertóti Attila fesztivál-díjas
animációs kisfilmjével, vala-

mint négy román alkotással ve-
szi ma kezdetét a Mediawave
2010 Nemzetközi Film és Zenei
Fesztivál filmes versenyprog-
ramja. Játékfilm kategóriában
Andrei Gruzsniczki A másik Iri-
na (Cealaltã Irina) címû kilenc-
venöt perces mozija száll ver-
senybe hét másik játékfilmmel,
míg a kisjátékfilmek tizennyolc
fõs nemzetközi mezõnyében
ªtefan Munteau A másik lány
(Cealaltã fiicã) címû fekete-fehér
filmjéért izgulhatunk. A legtöbb,

összesen huszonkét alkotást be-
mutató animációs filmes mezõ-
nyébe beválogatták a Nagybá-
nyán született Bertóti Attila Ari-
adné fonala címû kilenc perces
munkáját, mely tavaly a Kecske-
méti Animációs Fesztiválról a
legjobb animációs rövidfilm dí-
ját hozta el. 

A versenyprogramba 12 kísér-
leti és 12 dokumentumfilm is be-
került. Világ–Képek/ Doku-
mentumfilmek kategóriában
Trencsényi Klára és Vlad Nãu-
mescu Madarak útján (Drumul
Pãsãrilor) címû kreatív doku-
mentumfilmje versenyez. Az
animációs, kísérleti és doku-

mentumfilmeket háromtagú
zsûri bírálja el, ennek egyik tag-
ja a bukaresti vizuális mûvész,
animációsfilm-rendezõ, videó-
és fotómûvész Radu Igazság,
aki egy saját filmmel is jelen van
a fesztiválon.

A huszadik születésnapját ün-
neplõ fesztivált idén elõször új
helyszínen, új koncepcióval há-
rom hétvégét felölelõen április
30-a és május 8-a között Szom-
bathelyen, valamint május
13–16. között az Õrségben
(Õriszentpéter) és az osztrák Bur-
genlandban (Rudersdorf), továb-
bá a magyar–osztrák–szlovén
hármashatárnál rendezik meg. 

Fotó: Tofán Levente

Román alkotók a Mediawave-en

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi
szervezet a sajtószabadság napja alkalmából nyil-
vánosságra hozta a sajtóra leginkább veszélyes 40
személy, illetve szervezet listáját, melyen 17 ál-
lam- és kormányfõ is van. Köztük Hu Csin-tao kí-
nai, Mahmúd Ahmadinezsád iráni, Paul Kagame
ruandai, Raúl Castro kubai elnök és Vlagyimir
Putyin orosz kormányfõ. De szerepel a listán a
csecsenföldi Ramzan Kadirov – aki Anna
Politkovszkaja orosz oknyomozó újságírónõ és
Natalja Esztyemirovát, a Memorial orosz emberi

jogi szervezet aktivistájának haláláért felelõs – és
Omar molla, az afganisztáni tálibok vezetõje, aki
„szent háborúját” a sajtó ellen is kiterjesztette. A
szervezetek között most is szerepel a Kolumbiai
Forradalmi Fegyveres Erõk szélsõbaloldali szerve-
zet, a spanyolországi baszk szakadár ETA, vala-
mint a Szomáliában tevékeny milíciák, és „be-
szállt” az a Fülöp-szigeteki magánhadsereg,
amelynek tagjai tavaly mintegy 30 újságírót mészá-
roltak le. Az RSF adatai szerint idén eddig 9 újság-
írót öltek meg, és mintegy 300-an raboskodnak. 

RSF: a sajtószabadság ragadozói
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Különvélemény
10.30 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
11.30 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.00 Az alkotás útja
16.25 Magyar elsők
16.40 Az országunk há-
za
17.05 A közlekedés új út-
jai
17.30 Nyelvőrző
18.00 Zorro (amerikai
kalandfilmsor.)
18.30 Térkép – Integrá-
ciós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Viva Kuba (kubai-
francia filmdráma, 2005)
22.20 Híradó, Sport
22.35 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
22.55 Megállítjuk 1 mil-
lióért
23. 00 Váltó - Gazdasági
Híradó
1.25 Kikötő - Friss (ism.)
1.35 Vers

m1, 22.30
A Hortobágy legendája

A film három hortobágyi történetet fűz egybe. Szakrálisan
közelít az ősi hortobágyi emberek őszinteségéhez, esendősé-
géhez, makacsságához és mély érzelmeihez. Móricz Zsig-
mond, Komor Ló című novellája illetve az író valóságlátó és
mégis misztikus látásmódja ihlette a film rendezőjét, két má-
sik, a Hortobágyon élő emberek által elmesélt történet meg-
filmesítésére.

RTL Klub, 22.20
Pasik, London, Szerelem

Olly világéletében író szeretett volna lenni. Az egyetem elvég-
zése után hatalmas tervekkel, a világhírre áhítozva villám-
gyorsan megír két fejezetet tervezett regényéből, amire egy
jó nevű kiadó hatalmas előleget fizet. Ekkor pechére valahogy
elszáll az ihlete, végül kénytelen női önsegítő könyvek kiadó-
jánál elhelyezkedni. Aztán felbukkan régi barátja, Murray.

DUNA TV, 21.00
Viva Kuba

Malú és Jorgito jó barátok. A két tizenkét éves gyerek mit sem
ért abból, hogy a két anya ellenséges érzelmekkel viseltetik
egymás iránt. Jorgito édesanyja ugyanis meggyőződéses kom-
munista, a kislányé viszont burzsoá keresztény származású.
Amikor meghal Malú nagymamája, a kislány elvált, középkorú
édesanyja úgy érzi, hogy nincs már jövője kubai földön.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Sorstársak
11.25 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az én világom
15.00 Szép otthonok, re-
mek házak
15.30 Munkaidőben
15.55 Múzeumtúra
16.20 Egy lépés előre
(sor.)
17.10 Bűvölet (sor.)
19.00 INPUT 2010
19.05 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Innovációs percek
19.40 A kis királylány (ra-
jzf. sor.)
19.50 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.30 Afrika gyöngyszeme
(port. sor.)
22.20 Stingers (auszt. sor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.40 Leningrádiak - gyer-
mekeim (szovjet f. dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.25 Kegyvesztettek
(francia-am.-angol film-
dráma, 1994)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sor., 2004)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (show-
műsor)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata –
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Pasik, London,
Szerelem (angol-mag-
yar-német rom. vígj.,
2005)
Utána: RTL-hírek
0.20 Terror a felhők fe-
lett (am. akcióf., 1972)
2.20 Reflektor – Sztár-
magazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.30 Pénzes asszony
kerestetik (am. vígj.,
1971)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (am.-
kanadai filmsor.)
16.25 Capri - Az álmok
szigete (olasz filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.25 Doktor House
(am. filmsor.)
23.30 Született felesé-
gek (am. vígjáték sor.)
0.30 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsor.)
1.30 Tények Este
2.00 Nyomulj és Nyerj
(am. zenés dráma,
2005)
3.50 Két TestŐr (ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss na-
pi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.35 Smallville 11.50 Szí-
vek szállodája 12.20 Fele-
ségcsere (ism.) 13.10 Gor-
don Ramsay - A pokol kony-
hája (ism.) 14.05 Nyomtala-
nul (sor.) 15.40 Nyomtala-
nul (sor.) 16.00 CSI: A hely-
színelők 17.00 Ki ez a lány
(am. vígj. sor.) 18.00 Gor-
don Ramsay - A pokol kony-
hája 19.00 Feleségcsere
19.55 Ki ez a lány (am. vígj.
sor.) 20.55 Két pasi - meg
egy kicsi ( sor.) 21.25 CSI: A
helyszínelők (sor.) 22.20
Nyomtalanul ( krimisor.) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.10 Kü-
lön kiadás 15.00 Tenisz:
Roma 16.00 BoxBuster
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információ Vali
Moraru műsora 20.05 Va-
kációs játék 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling Su-
perstars 23.00 Box-
Buster: 24/7 Mayweather
- Mosley 23.30 Box-
Buster: Floyd Mayweather
- Shane Mosley 0.00
Sport.ro Hírek 

10.00 Elbűvölt Hold
(sorozat) 11.15 Szenve-
dély (sorozat) 14.00 Ana
két arca (sorozat) 15.15
Otthoni receptek 15.30 El-
rabolt sorsok (filmsorozat)
16.30 Maria Mercedes
(filmsor.) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 19.30 Ka-
méleonok (sorozat) 20.30
Predesztináltak (sorozat)
21.30 Ana két arca
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 India
(filmsorozat)   

8.10 Mentősök (amerikai
vígj.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 A Midsomer
gyilkosságok (krimisoro-
zat) 15.00 Az eltaka-
rítónő (angol vígj.) 16.55
Apámra ütök (amerikai
vígj.) 18.55 Úszó csapda
(amerikai akcióf.) 20.35
Balhé Bronxban (hongk.-
kan. akció-vígj., 1995)
22.10 Ők is a fejükre es-
tek (dél-af.-am. vígj.,
1990) 23.55 Szégyen és
gyalázat (amerikai vígj.,
2004)   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Importált vej (sor.)
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém (reality show)
14.45 Árulás a családban
16.00 Terefere Bahmuval
(show) 18.30 Hírek 19.15
Menyet anyának (reality
show) 20.30 A szerelem
nem az ajtón kopog (török
romantikus vígjáték,
2009) 22.30 Ég veled, de
szeretlek! (reality show)
0.00 A duel (hongkongi ak-
ciófilm, 1983)   

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (krimisor.) 12.00 Amy-
nek ítélve (amerikai soro-
zat) 13.00 Őrangyal (ame-
rikai sorozat) 14.00 Nash
Bridges (amerikai sorozat)
15.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (angol krimisor.)
17.00 A lázadás kora
(amerikai filmdráma)
19.00 Nyughatatlan Jor-
dan (amerikai krimisor.)
20.00 Nash Bridges (sor.)
21.00 Őrangyal (am. sor.)
22.00 A férjem védelmé-
ben (am. sor.)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika -
Horvát nyelvű nemzetisé-
gi magazin
15.05 Ecranul nostru
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
20.20 Megállítjuk 1 mil-
lióért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol sor.)
22.00 Az Este - Szerda
22.30 A Hortobágy le-
gendája (magyar f. drá-
ma, 2007)
23.55 Prizma
0.10 Hírek
0.15 Sporthírek
0.20 Memento

7.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Folklórkincsek
12.25 Az élet és a pénz
12.50 A palota ékköve
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Kontra-generáció
17.55 Én, te, mi
18.30 A palota ékköve
(koreai sorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Disco (francia
vígj., 2008)
23.00 Tremors - Ahová
lépek ott mindig szörny
terem (am. akció sor.)
23.50 Történelmi 
emlékek
0.00 Hírek, sport, 
időjárás
0.15 Ne mondj ellent
apámnak (hongkongi ak-
ció-vígjáték, 2005)
2.00 Kontra-generáció
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Életre éhezve (ame-
rikai filmdráma, 2003)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Gloriett a hullának
(amerikai krimi, 1986)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A sárkány közbelép
(amerikai-hongkongi akció-
film, 1973)

22.15 State és Románia
(román vígjátéksorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI New York (am.
sor.)
1.00 A sárkány közbelép
(amerikai-hongkongi akció-
film, 1973) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai sor.)
12.00 Miami Vice (ameri-
kai sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Lagardere lovag ka-
landjai (francia kalandf.,
ism.)
Sz: Jean Piat, Sacha
Pitoëff, Jacques Dufilho,
Marco Perrin, Pierre Garin

16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Steaua-Astra
Ploiesti labdarúgó mérkő-
zés
22.30 Sport studió
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Poker After Dark

7.00 Senki sem tökéle-
tes
7.30 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor (ism.)
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 A Macska - Le a
kalappal! (amerikai csa-
ládi kalandfilm, 2003
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (am. sor.)
15.15 A cseresznye a
tortán (reality show)
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek (vígjá-
téksorozat)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők króni-
kája - Serban Huidu, Mi-
hai Găinusa szórakozta-
tó műsora
22.15 Lököttek (vígjá-
téksor.)
23.15 CSI (amerikai so-
rozat)
1.00 Szex a köbön
3.00 Kötekedők króniká-
ja (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok -
Howe Caverns
12.00 Trükkös tesók -
Föld alatti terepjáró
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Montana
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... - Végze-
tes szalmaszál
18.00 Amcsi motorok
19.00 A kolónia - A hit
próbája
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
– Északi-sark

23.30 Halálos fogás - Itt a
vége
0.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.30 Futballhuligánok –
Argentína
2.30 Végzetes másodper-
cek (13. rész)

7.00 Szépségközpont
(sor., ism.)
8.10 A sárkány éve (am.-
német fant. kalandf.,
2001)
9.45 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin
(filmsor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, sport
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 IT Zon@
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Ász (amerikai
filmdráma sorozat)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin
(sor.)
18.45 Bűvölet (olasz
sorozat)
19.15 Lehet, hogy nem
tudtad
19.30 A sárkány éve
(am.-német fant. ka-
landf., 2001), 2. rész
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én költségveté-
sem
22.00 Hírek, sport
23.10 Az idő, amit élet-
nek nevezünk (osztrák-
német f. dráma, 2008)
0.50 Mosoly... négy ke-
réken (ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: unitárius
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghí-
vottal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek,
műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden 
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KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Flórián és Mónika
nevû olvasóinkat köszönt-
jük.
A Flórián férfinév a latin
Florianus rövidülése. Je-
lentése: virágos, virágzó
A Mónika vitatott eredetû
nõi név. A leginkább való-
színû, hogy karthágói
pun eredetû, jelentése: is-
tennõ, mások szerint gö-
rög eredetû, jelentése: ma-
gányos, megint mások
szerint viszont latin erede-
tû, jelentése: intõ, figyel-
meztetõ. 
Holnap Gyöngyi, illetve
Györgyi napja lesz.

Évfordulók
• 1541-ben ezen a napon
kezdõdött Buda ostroma,
amelyet követõen Buda tö-
rök megszállás alá került.
• 1991 óta a tûzoltók napja
Magyarországon.

Vicc
– Hallom, a feleséged válni
akar.
– Igen, feldühödött, mert

kinyitottam az autónk ajta-
ját, és segíteni akartam neki
kiszállni!
– Ne mondd! Pusztán ezért
akar válni?
– Igen, bár valószínûleg az is
közrejátszott, hogy közben
130-al mentünk az autópá-
lyán.

Recept
Csokoládés sütemény 
Hozzávalók: 7 dkg marga-
rin, 10 dkg cukor, 2 tojás, 2 dl
tej, 1 kk. mandulaaroma, 1
kk. vaníliaaroma, 25 dkg
liszt, 6 dkg kakaópor, 1 cso-
mag sütõpor, 10 dkg étcsoko-
ládés tortadara.
Elkészítése: A vajat meglá-
gyítjuk és elkeverjük a cukor-
ral, majd hozzáadjuk a tojá-
sokat, a tejet, a mandula- és
a vaníliaaromát. Hozzáad-
juk a liszt, a kakaó és a sütõ-
por keverékét. Végül bele-
szórjuk a tortadarát. A kiva-
jazott formákat háromne-
gyedig töltjük a tésztával,
majd elõmelegített sütõben
20 perc alatt megsütjük.

2010. május 4., kedd   www.maszol.ro

Hû barát az idõ: felnyitja a sze-
meket, meghozza a tisztánlá-
tást; tetté érleli a szándékot, al-
kotássá emeli a gondolatot; le-
csöndesíti a szenvedélyeket, el-
hamvasztja az indulatokat: a
vadat megszelídíti, a mimózát
felbátorítja; szétzúzza a lélek
kõképzõdményeit, lekapargat-
ja a szív mészkõlerakódásait –
aki látni és hallani tud, megér-

ti üzenetét. Sokszor állunk cso-
dálkozva életünk nagy kérdései
elõtt, és azon töprengünk, ha a
megoldáshoz szükséges minden
dolog együtt van, akkor miért
nem születik meg a megoldás?
Nos, azért nem, mert mindenhez
idõ kell. Nem egyszerûen csak az
idõ múlása, hanem a dolgok szá-
mára rendelt idõ megtalálása
szükséges.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A csillagok igen melankolikus
hangulatot jeleznek. Ne engedje,
hogy ez a személyes ügyeire is ki-
hasson. A döntéseket bízza az
Önhöz közelebb álló személyre.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Minden szervezõkészségére szük-
ség lesz, hogy teljesítse a dolgok
lefolyását. Önt a kemény munka
és a mély gondolatok sem fá-
rasztják, így örömteli lesz mai
napja.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Merészebb, mint általában szo-
kott lenni, boldogan vállal koc-
kázatot is. A fesztelen beszélge-
téseket élvezi, és ezzel lelkén is
könnyít.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Új, egyedi dolgok vonzzák a fi-
gyelmét. Minden érdekli, ami el-
tér a megszokottól. A mai nap
alkalmas arra is, hogy új célokat
tûzzön ki maga elé.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Zavarba ejtõ tapasztalatokat sze-
rezhet ma. Emlékek, elfojtott fé-
lelmek törhetnek felszínre, és ez
aggasztja, vagy zavarba ejti.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Érzelmei hamar felkorbácso-
lódnak. Ez azzal a veszéllyel
jár, hogy könnyen hibázik, és
ezzel megbántja szeretõjét vagy
barátait.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Hatalmi arroganciával megvert
fõnökével szemben kénytelen
küzdeni és bizonyítani. A tét
nem kevés, lehet, hogy az állásá-
ba kerül, ha nem elég óvatos.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egyre nehezebb körülmények kö-
zött kell helytállnia. Ne aggód-
jon, ha azt látja, hogy a vártnál
lassabban halad elõre. A mun-
ka, amit eddig ráfordított, ha-
marosan megtérül.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy gond hosszú ideje nyomja a
vállát, de mára kiderül, hogy
nem olyan nagy a baj, mint
képzelte. Megkönnyebbülten fel-
lélegezhet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Munkája megkönnyítése érdeké-
ben hajlandó új módszereket el-
sajátítani, hogy hatékonyabb le-
gyen. Valaki túl komoly érdeklõ-
dést tanúsít Ön iránt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Türelmetlenül várja azokat a
változásokat, amelyek által iz-
galmasabb környezetbe kerülhet.
Pedig most igazán meg vannak
elégedve Önnel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A jelenlegi helyzet megfelelõ egy
romantikus kapcsolat kialakí-
tására. Ha másképp nem megy,
tegye meg Ön az elsõ lépést. Ro-
mantikus kapcsolata igen viha-
ros lesz.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Döntõbe juthat a címvédõ

Már ma bebiztosíthatja helyét a bajnoki
döntõben a Ploieºti felnõtt férfi kosárlabda-
csapata, a címvédõ prahovaiak ugyanis ed-
dig mindkét mérkõzésüket megnyerték a
Medgyesi Gaz Metan ellen, ma pedig a
harmadik összecsapást rendezik az egyik
fél három gyõzelméig tartó elõdöntõben.
A másik ágon a Temesvári Elba a Kolozs-
vári U-Mobitelcót fogadja, ebben a pár-
harcban viszont 1-1 az összetett állása.

Teljessé vált a vízilabda-eb mezõnye

Teljessé vált az idei, horvátországi férfi ví-
zilabda Európa-bajnokság mezõnye, és a
hétvégi, nagyváradi selejtezõtornán to-
vábbjutott Románia és Oroszország mellett
Spanyolország és Törökország (az isztam-
buli selejtezõcsoport elsõ kettõje), valamint
Görögország és Macedónia (a voloszi né-
gyesbõl) kvalifikált a zágrábi seregszemlé-
re. A két évvel ezelõtti kontinensviadalon
bronzérmes magyarok alanyi jogon részt-
vevõi az õszi tornának, akárcsak a címvé-
dõ Montenegró, az ezüstérmes Szerbia, to-
vábbá a házigazda horvátok, az olaszok és
a németek.

Robertsoné volt az elõny

Az ausztrál Neil Robertson vezetett 9-7-re
a Sheffieldben rendezett sznúker-világba-
jnokság döntõjének elsõ versenynapja
után. A skót Graeme Dott elleni fináléja
tegnapi lapzártánk után folytatódott.

Törvénymódosítással 
a futballhuliganizmus ellen

Jadranka Kosor horvát miniszterelnök hét-
fõn kijelentette, hogy drasztikus lépésekkel
és a törvények szigorításával szeretnék
megfékezni a futballhuliganizmust. A kor-
mányfõ mindezt azután mondta, hogy
szombaton tizenöt rendõr és tucatnyi szur-
koló megsérült a Zágrábi Dinamo–Hajduk
Split bajnoki mérkõzés után kitört össze-
csapásban, egy rendõr egyik szemére meg-
vakult, egy drukkert pedig lõtt sebbel vittek
kórházba. A hatóság közlése szerint 89
drukkert vettek õrizetbe, és hét rendõrautó,
valamint több tömegközlekedési jármû is
megrongálódott. A rendõrség a videofelvé-
telek alapján igyekszik azonosítani a tette-
seket. A találkozó gól nélküli döntetlennel
zárult, ezzel a Dinamo sorozatban ötöd-
ször szerezte meg a bajnoki címet, két for-
dulóval a zárás elõtt.

Nadal gyõzött Rómában

A korábban Victor Hãnescut is elbúcsúzta-
tó Rafael Nadal megvédte címét a 2,75
millió euró összdíjazású, római salakpályás
férfi tenisztornán, miután a fináléban ma-
gabiztosan, 7-5, 6-2-re legyõzte David

Ferrert. Az esõszünetekkel tarkított mérkõ-
zésen Nadal akarata érvényesült, az elsõ
játszmában egyszer, a másodikban pedig
kétszer vette el Ferrer adogatását.

Gyõzelemmel felérõ remi
Labdarúgás

ÚMSZ

Olyan játékosokkal, mint
amilyen a Rapidnak van, az

elsõ három helyért kellene küz-
denie, ehelyett a hatodikért har-
col – összegezte csalódottan csa-
pata helyzetét Ioan Andone, a
Dinamo elleni 2-2-es döntetlen
után. Az élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság harmincadik forduló-
jában rendezett giuleºti-i rang-
adón ugyanis a vendégek gyorsan
megszerezték a vezetést. Elõbb
Andrei Cristea (11. perc), majd
Alexe (24. p.) volt eredményes, a

vasutasok Kone (33. perc) öngól-
ja révén faragtak le hátrányukból,
majd Ioniþã (37. p.) egyenlítette
ki az állást. Noha Pulhac 42.
percbeli kiállításával a házigaz-
dák emberelõnybe kerültek – a
94. percig, amikor Bozovic is
meglátta a piros lapot –, Curcã
kapuját képtelenek voltak beven-
ni.

„Számunkra ez a döntetlen fel-
ér egy gyõzelemmel” – örvendett
Cornel Þãlnar, a vendég dinamó-
sok vezetõedzõje a meccs végén,
miközben Andone csalódottan
konstatálta a végeredményt.
„Nem kommentálom, de egyér-
telmûen volt egy büntetõnk, amit

a játékvezetõ nem adott meg ne-
künk. Többet nem akarok mon-
dani. A védelmi hibáink miatt
nem értünk el jó eredményt. Saj-
nos megismétlõdött, ami a
Ceahlãul ellen volt, hiányzik az
összpontosításunk” – mondta a
vasutasok trénere, aki szerint egy-
értelmûen õk irányították a játé-
kot, de miközben ellenfelük két
szerencsés gólt lõtt ellentámadás-
ból, addig õk rengeteg helyzetet
kihagytak. „Olyan helyzeteknél,
amilyenek Iordachénak voltak, az
embernek kínlódnia kell, hogy
valahogy kihagyja õket” – mérge-
lõdött az edzõ. Különösen az elsõ
gólnál hibázó ªtefan Grigoriere

haragudott, akit még a szurkolók
is kifütyültek, amikor a 31. perc-
ben lecserélték Ovidiu Hereára.
Noha a döntetlen ellenére a
Rapidnak még maradt matemati-
kai esélye a hatodik, még Európa
ligás szereplést jelentõ hely meg-
szerzésére, a fõrészvényes George
Copos már lemondott a nemzet-
közi szereplésrõl. 

Vasárnap este fejezõdött be az
Urziceni–Brassó FC-mérkõzés is,
amelyet a címvédõ házigazdák 1-
0-ra megnyertek, és így továbbra
is versenyben maradtak a bajnoki
címért.

Pihenni nem sok ideje marad a
futballistáknak, hiszen holnap és
holnap után már a 31. forduló-
ban lépnek pályára. A bennmara-
dásért küzdõ Craiova a sereghaj-
tó Pt. Neamþ otthonában próbál
majd pontokat szerezni, és
miután a klub menesztette a ve-
zetõedzõt, Mark Wottét, a hol-
land tréner helyett Eugen Tricã
tartotta a tegnapi edzést. 

Ovidiu Herea hiába ugrott át Curcã felett, a labdát nem tudta beküldeni a Dinamo hálójába Fotó: Mediafax

Beakasztotta a kampót az MU
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A Chelsea gyõzelme (Liver-
poolban 2-0-ra) után a Man-

chester United sem hibázott az
angol labdarúgó Premier
League 37. fordulójában. A
címvédõ 1-0-ra gyõzött a Sun-
derland vendégeként, és így to-
vábbra is csak egy ponttal ma-
rad el az élen álló londoniaktól.
Tegnapi lapzártánk után Wigan
Athletic–Hull City- és Black-
burn Rovers–Arsenal-találkozó-
kat rendezték, míg holnap két
elmaradt mérkõzést a Fulham–
Stoke City- és a Manchester
City–Tottenham Hotspur-
meccseket pótolják be. A 83
pontos Chelsea-t a Manchester
United (82), az Arsenal (72), a
Tottenham Hotspur (67), a
Manchester City (66), az Aston
Villa (64) és a Liverpool (62) kö-
veti a táblázaton. 

Nem segített a Lazio a Rómán
az olasz Serie A 36. fordulójának
zárómérkõzésén a Interna-
zionale 2-0-ra legyõzte a fõváro-
siakat és õrzi elõnyét az AS-vel
szemben. A címvédõ Inter góljait
Samuel és Motta szerezte a
Stadio Olimpicón. Az összetett-
ben vezet az Internazionale (76
pont), az AS Roma (74), az AC
Milan (67), a Sampdoria (63), a
Palermo (61), a Nápoly (56) és a
Juventus (55) elõtt, utóbbi pedig
már egészen biztosan nem lesz
ott a Bajnokok Ligája 2010–
2011-es idényének õszi rajtján. 

Hiába vezetett kétszer is a
Santiago Bernabeu stadionban,
az Osasuna végül 3-2-re kika-
pott a házigazda Real Madridtól
a spanyol Primera División 35.
fordulójának vasárnapi mérkõ-
zésén. A pamplonaiak góljait
Aranda és a magyar Vadócz
Krisztián szerezte, a királyi gár-
dából Marcelo és Cristiano
Ronaldo volt eredményes, utób-

bi a 89. percben szerzett máso-
dik találatával biztosította csa-
pata sikerét. Szintén vasárnap:
Sevilla–Atlético Madrid 3-1 és
Athletic Bilbao–Real Mallorca
1-3. A tabellán a Barcelona (90
pont) vezet a Real Madrid (89),
a Valencia (65), a Mallorca (59)
és a Sevilla (57) elõtt.

Nyert a Bordeaux és a Lyon is
a francia Ligue 1 35. fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján. A baj-
nok a Toulouse-t gyõzte le 1-0-ra,
az Olympique pedig az újonc
Montpellier otthonából hozta el
a három pontot (1-0). További
eredmények: US Boulogne-sur-
Mer–Nizza 3-3, Lille–Nancy 3-1,
Stade Rennes–Sochaux 1-2, St.
Étienne–Lens 1-4, Valenciennes–
Lorient 0-0. Az összetettben a
Marseille (72 pont) vezet az
Auxerre (67), a Lille (64), a Lyon
(62), a Bordeaux (60) és a
Montpellier (60) elõtt.

Története elsõ holland bajnoki
címét szerezte meg a Twente
Enschede, miután vasárnap ide-
genben nyert a NAC Breda ott-
honában (2-0). A Nijmegenben
4-1-re gyõzõ Ajax 106 gólig jutott
a pontvadászatban, de 85 pontja
eggyel kevesebb, mint a Twente
termése. A képzeletbeli dobogót
a PSV egészítette ki, az utolsó
fordulóban Almaarban remizõ
(1-1) eindhoveniek 78 pontot
gyûjtöttek. 

Szlovákiából
pontokkal
Motorsport

V. Ny. R.

Miután a görögországi Szer-
reszben rendezett szezonnyi-

tó futam balszerencsésen alakult
a kolozsvári Team33 csapat szá-
mára, a hétvégi szlovákiai verse-
nyen már sikerült pontokat sze-
rezniük a román szupergyorsasá-
gi-motoros magánbajnokságban.
„A mostani viadalra többet tud-
tunk edzeni, a beállítások és az
abroncsválasztás is jobb volt, de
még mindig nem az igazi” – érté-
kelt lapunknak Zsigmond Zol-
tán, aki ezúttal a hatodik helyen
zárt egyéniben az 1000 köbcenti-
sek géposztályában. Két csapat-
társa, Bogdan Popovici és Dan
Mâinescu a harmadik, illetve az
ötödik helyet szerezte meg a hat-
száz cm3-sek mezõnyében, csa-
patban viszont a másodikok let-
tek az endurance viadalban. „A
következõ futam a Hungaro-
ringen lesz, amelyik mintha ha-
zai pálya lenne a számomra. Ott
mindig nagyok az elvárásaink” –
mondta Zsigmond, aki úgy érzi
erõsödött a mezõny a tavalyi sze-
zonhoz képest, a hazai és a kül-
földi pilóták is sokat fejlesztettek.
Az elsõ helyet szerinte már nem
tudja megcsípni, a 2-3. pozícióért
harcol. 

A bajnokság állása
1. Kolozsvár 30 17 8 5 37-18 59
2. Urziceni 30 15 11 4 46-25 56
3. Temesvár 30 14 13 3 52-22 55
4. Vaslui 30 16 7 7 40-26 55
5. Steaua 30 15 8 7 42-34 53
6. Dinamo 30 12 13 5 42-29 49
7. Rapid 30 12 8 10 49-36 44
8. Galac 30 11 8 11 33-35 41
9. Brassó 30 10 8 12 31-28 38

10. Beszterce 30 9 10 11 29-38 37
11. Ploieşti 30 8 10 12 30-37 34
12. Medgyes 30 7 13 10 26-37 34
13. Craiova 30 10 3 17 38-45 33
14. Internaţ. 30 9 6 15 29-44 33
15. Tg. Jiu 30 6 11 13 17-28 29
16. Iaşi 30 7 8 15 26-42 29
17. Fehérvár 30 7 5 18 32-53 26
18. Pt. Neamţ 30 5 10 15 24-46 25

A Zalaegerszeg 3-0-ra legyõzte hazai pályán a sereghajtó Diós-
gyõrt a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójá-
nak zárómérkõzésén. A ZTE a tabella negyedik helyén áll a
Székesfehérvár, a Debrecen és a Gyõr mögött. Mától a 26. for-
dulót rendezik, Fehérvár–MTK, Debrecen–Vasas, Gyõr–Fe-
rencváros (mindegyiket ma játsszák), Diósgyõr–Nyíregyháza,
Honvéd–Haladás, Újpest–Kaposvár, Kecskemét–Paks és
Pápa–ZTE (holnap) párosítással.

Zalaegerszegi siker a zárómeccsen
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