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Harmincéves a Szivárvány

Gryllus Vilmos dalaival, Csipike és Kukucsi
moderálásával ünnepeltek mostani és egy-
kori Szivárvány-olvasók tegnap a Kolozsvá-
ri Magyar Operában, a gyermekfolyóirat
harmincadik születésnapján. 

új magyar szó
2010. május 6., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1492 ▲
1 amerikai dollár 3,1975 ▲
100 magyar forint 1,5066 ▼

Aszfalthoz reklámszatyrot!

Pólók, sapkák, golyóstollak, reklámszaty-
rok fogják hirdetni Székelyföldön, hogy 
a Hargita Megyei Tanács hozzálát 14 ki-
lométer megyei út korszerûsítéséhez. 
Az önkormányzat 180 ezer lejt szán a
munkálatok népszerûsítésére, a pénzt a
tanácsnak alárendelt Hargita Népe Kiadó
napilapja költheti el. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Halált hozó 
görög megszorítások

Halálos áldozatokat követeltek Athénban a
tüntetések a kormány gazdasági megszorító
politikája ellen. Három banki alkalmazott
vesztette életét abban a bankban, amelynek
épületét feldühödött tüntetõk felgyújtották.

Enyelgés 
után fanyalgás
Egyetlen lehetõség az adó növelése ma-
radt. Csakhogy ez aligha hozza majd
meg a várt eredményeket. Az utóbbi húsz

év során a kormányok bebi-
zonyították, hogy képtele-
nek az adók és illetékek
behajtására. Másrészt az

adóemelés csak a fekete-
piac malmára hajtaná a
vizet: sokkal olcsóbb
megvesztegetni az
adóellenõröket.Bogdán Tibor

Cs. P. T.

Megszavazta az Európai Par-
lament tegnap azt az állásfog-

lalást, amely arra szólítja fel az
Európai Bizottságot, hogy 2011
végéig terjessze elõ a cianidos bá-
nyászati technológiáknak az Eu-
rópai Unióban való teljes betiltá-
sát célzó jogszabálytervezetet. Az
esetleges tiltás Romániát is érinte-
né, mert Verespatakon ciános
technológiát használna a beruhá-
zó Rosia Montana Gold Corpo-
ration. A  határozat kezdeménye-
zõje Áder János fideszes, vala-
mint Tõkés László erdélyi nép-
párti EP-képviselõ volt, az elõter-
jesztõk közé tartozott Tabajdi
Csaba (MSZP) és a szlovákiai
magyar Mészáros Alajos (MKP)
is. Folytatása a 2. oldalon 

Ciánbetiltó
EP-határozat

Koalíciós rövidzárlat
Az RMDSZ szerint megszegték a pártközi megállapodást a demokrata-liberálisok

Kizöldülnek a közintézmények
Sz. Zs.

A „végzetszerûség“ kifejezé-
sét használták a hozzáadott-

érték-adó (TVA), illetve az egysé-
ges adókulcs emelésével kapcso-
latban cotroceni-i források az ál-
lamelnök, a kormányfõ és a mi-
niszterek tegnapi megbeszélését
követõen. Szerintük a kabinet tö-
rekvése ellenére, hogy alternatív
megoldásokkal dacoljon az ál-
lamháztartási deficittel, nehéz
lesz elkerülni az illetékek 24 szá-
zalékra (a TVA esetében), illetve
az adókulcsnak 20 százalékra va-
ló növelését. Az adóemelésrõl
napokban kiszivárogtatott infor-
mációknak tehát ismét megnõni
látszik a valóságalapja. 
Folytatása a 6. oldalon 

Adóemelési
kvízjáték

ÚMSZ-összeállítás

Rövidzárlatot okozott a kor-
mánykoalícióban, hogy az ok-

tatási törvény tegnapi szakbizott-
sági vitáján Cãtãlin Croitoru de-
mokrata-liberális képviselõ meg-
szavazta az ellenzéki módosító
indítványt. E szerint a nemzeti ki-
sebbségi iskolákban ötödik osz-
tálytól az állam nyelvén kellene
tanítani Románia történelmét és
földrajzát. Az RMDSZ számára
elfogadhatatlan kitétel a szenátus-
ban is elakasztotta a munkálato-
kat, ugyanis Verestóy Attila
RMDSZ-szenátor koalíciós
egyeztetések szükségességére hi-
vatkozva szünetet kért, majd az

ülésvezetõ berekesztette a tanács-
kozást. Fekete András, a szövet-
ség szenátusi frakcióvezetõje a
szünet után közölte: nem sikerült
megállapodásra jutni a PDL-vel,
a megbeszélések pedig a hétvégén
is folytatódnak.

„Ez egy figyelmeztetés volt a
koalíciós partner PD-L felé” –
nyilatkozta az Új Magyar Szónak
Markó Béla, az RMDSZ szövet-
ségi elnöke a képviselõház okta-
tási szakbizottságának tegnapi
ülése után a szenátusban történ-
tekrõl. A szövetségi elnök la-
punknak úgy fogalmazott,
„vagy tartja minden partner ma-
gát az egyezséghez, vagy az
RMDSZ leállítja minden téren

az együttmûködést a demokra-
ta-liberálisokkal”. Mint hozzá-
tette, a szövetség ígéretet kapott
a PD-L-tõl, hogy a plénumban
korrigálják a szakbizottsági „ki-
siklást”. „Aztán majd meglát-
juk, hogy mi lesz belõle. Min-
denesetre húszéves tapasztala-
tom van abban, hogy egy ilyen
félreszavazás hogyan fajulhat el,
hogyan kapnak aztán vérszemet
egyre többen” –  jegyezte meg
Markó. Az RMDSZ-elnök kér-
désünkre elmondta, ezúttal alig-
hanem elsimul a konfliktus a ko-
alíciós felek között, ám késõbb
még bizonyosan lesznek hason-
ló feszültségek. 
Folytatása a 3. oldalon 

Szelektív hulladékgyûjtésre
kötelezi a román törvényho-

zás a hazai közintézményeket, a
környezettudatos eljárást uniós
direktíva irányozza elõ. Bár a
brüsszeli kötelezvény végsõ ha-
tárideje 2015, a hazai törvényho-
zók szerint érdemes elébe menni
a rendelkezésnek, mert a társada-

lom igényli a gondos szeméttáro-
lást és szemétkezelést. A szenátus
szakbizottsága által kedvezõen
véleményezett törvénytervezet-
nek megfelelõen a közintézmé-
nyekben a jövõben külön gyûjtik
és tárolják a fém-, mûanyag, pa-
pír és üveghulladékot. A környe-
zetvédõk úgy vélik, bár sok szó

esik a szelektív hulladéktárolás-
ról, a minden igényt kielégítõ inf-
rastruktúra még mindig nem
épült ki, szükség van az állami jó
példára. A közintézmények „ki-
zöldülése” jelentõs anyagi ráfor-
dítást igényel, a kezdeményezés
sikere attól függ, mennyi pénz jut
erre a célra. 7. oldal 

Cãtãlin Croitoru, az „áruló”
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Kánya Gyöngyvér, Budapest

A Fidesz 227, a KDNP pe-
dig 36 képviselõvel alakította

meg saját parlamenti frakcióját
tegnap az Országház Felsõházi
termében. A Fidesz képviselõ-
csoportja az új frakcióvezetõ-
vel, Lázár Jánossal és az új frak-
cióigazgatóval, Balla Györggyel
együtt 24 tagú frakcióvezetést
választott, míg a KDNP-t
Harrach Péter vezeti. Szijjártó
Péter, a Fidesz elnöki stábjának
vezetõje tegnap bejelentette: a
párt Schmitt Pált, jelenlegi EP-
képviselõ olimpikont jelöli az
Országgyûlés elnöki posztjára.
Azt azonban még nem tudni,
hogy Schmitt Pál megõrzi-e a
Magyar Olimpiai Bizottság élén
betöltött elnöki tisztségét is. Or-
bán Viktor pártja és a KDNP
parlamenti képviselõcsoportjá-
nak tegnapi alakuló ülésén meg-
ismételte a választások óta
többször hangoztatott kijelenté-
sét, miszerint a választók a Fi-
deszre adott nagyarányú támo-
gatása egy új politikai rendszer
megteremtésére adtak a pártnak
felhatalmazást. Az MSZP-frak-
ció hétfõn tartotta alakuló ülé-
sét, amelyen igen nagy arány-
ban, ötven igen, három nem, és
két érvénytelen szavazattal is-
mét Mesterházy Attilát válasz-
tották frakcióvezetõnek. A Job-
bik kétnapos soproni tanácsko-
zásán választotta a párt parla-
menti képviselõcsoportjának
frakcióvezetõjévé Vona Gábort,
akinek általános helyettese He-
gedûs Tamás lesz. A negyedik,
parlamentbe jutott párt, az
LMP a jövõ hét elején, hétfõn
vagy kedden alakítja meg frak-
cióját.  

Hírösszefoglaló

Halálos áldozatokat követel-
tek tegnap Athén belvárosá-

ban a tüntetések a kormány gaz-
dasági megszorító politikája el-
len. Három banki alkalmazott
vesztette életét abban a bankfiók-
ban, amelynek épületét feldühö-
dött tüntetõk Molotov-kok-
télokkal felgyújtották. A lángokat
eloltották a kétemeletes épület-
ben, és kimentették az épületben
rekedt embereket. A tüntetõk
nem sokkal késõbb két újabb épü-
letet, egy közigazgatási és egy
adóhatósági épületet gyújtottak
fel gyújtópalackokkal.

Jeórjiosz Papandreu miniszter-
elnök elítélte a parlamentben a

felgyújtott bankfiókban történt
„brutális gyilkosságot”. A súlyos
erõszakcselekmények hírére
több mint öt százalékkal zuhan-
tak a görög banki részvényárak
az athéni tõzsdén. Az athéni
rendõrséget „általános riadóké-
szültségbe” helyezték. Az intéz-
kedés értelmében mindenkit
mozgósítanak, és behívják szol-
gálatba a szabadságukat töltõ
rendõröket is.

A legjelentõsebb görög szak-
szervezetek az egész országra ki-
terjedõ 24 órás sztrájkot hirdet-
tek tegnapra tiltakozásul az athé-
ni kormány gazdasági takarékos-
sági politikája ellen, amelyet az
Európai Unióval és a Nemzetkö-
zi Valutaalappal (IMF) kötött

megállapodás nyomán vezet be.
A szervezõk jelentése szerint
mintegy 60 ezren vonultak a fõ-
város utcáira, a hatóságok vi-
szont úgy vélték, hogy 25 ezer-
nél nem voltak többen.

Heves összecsapások törtek ki
a dühödt tüntetõk és a roham-
rendõrök között, akik egyebek kö-
zött könnyfakasztó gránátokkal
igyekeztek szétoszlatni a tömeget.
A tüntetõk gyújtópalackokat és
utcaköveket dobáltak a rendõrök-
re, és megpróbálták áttörni a par-
lamentet körülvevõ biztonsági
kordont. Az összecsapások idején
a parlament gazdasági bizottsága
éppen a kormány által vasárnap
jóváhagyott megszorító csomag-
ról tanácskozott. 
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Röviden

Ismét a bíróság elé áll Nãstase

Ismét vádat emeltek Adrian Nãstase volt
miniszterelnök ellen, akit egyebek között
kenõpénz elfogadásával és zsarolással vá-
dolnak az úgynevezett Zambaccian-doszié-
ban. A korrupcióellenes ügyészség (DNA)
tegnapi közleménye szerint bíróság elé kell
állnia a volt miniszterelnök feleségének, va-
lamint az építkezési szakfelügyelõség volt
vezetõjének is. Nãstasét azzal vádolják,
hogy 630 ezer euró értékben tárgyakat és
építési anyagokat fogadott el. Az ügyészség
korábban már vádat emelt a politikus ellen,
de egy alkotmánybírósági döntés nyomán
kénytelenek voltak ismét lefolytatni a vizs-
gálatot ellene.

Megszüntették 
az egyik olajszivárgást

Megszüntették a három közül az egyik
mélytengeri szivárgást a Mexikói-öbölben –
közölte tegnap a kárelhárítási munkálato-
kat felügyelõ amerikai parti õrség. A BP –
amelynek a tulajdonában volt a Louisiana
állam partjától 80 kilométerre levõ elsüly-
lyedt olajkitermelõ platform, és amely vál-
lalta a felelõsséget a balesetért – ugyan le-
zárta az egyik szivárgást, de ez várhatóan
nem fogja csökkenteni a tengerbe ömlõ
nyersolaj mennyiségét. A tengerfenéken le-
võ megsérült olajkútból becslések szerint
naponta 210 ezer gallon (795 ezer liter) olaj
jut a vízbe.

Szobrot állítottak 
Sztálinnak Ukrajnában

A délukrajnai Zaporizzsjában tegnap ünne-
pélyesen felavatták Joszif Sztálin egykori
szovjet kommunista pártfõtitkár szobrát,
amely a független Ukrajna elsõ Sztálin-em-
lékmûve. Az Ukrajnában országos vitát ki-
váltó, az Ukrán Kommunista Párt (KPU)
zaporizzsjai szervezetének kezdeményezé-
sére állított Sztálin-szobor avatásán mint-
egy ezer kommunista szimpatizáns jelent
meg. Az egykori szovjet vezetõt katonai
egyenruhában, hõsi érdemrenddel ábrázo-
ló, három méter magas, félalakos emlék-
mûvet a KPU Zaporizzsja megyei szerve-
zetének székháza elõtt állították fel – adták
hírül internetes portálok. 

Nem tarthatják meg Vilniusban
a melegfelvonulást 

Nem tarthatják meg Vilniusban a szombat-
ra tervezett melegfelvonulást egy litván bí-
róság határozata értelmében. A döntés
semmissé nyilvánította azt az engedélyt,
amelyet korábban Vilnius város vezetése
adott ki az észt, lett és litván melegszerve-
zetek közös, Baltic Pride nevû felvonulásá-
nak megtartására. A bíróság azzal indokol-
ta lépését, hogy a rendezvény “megzavar-
hatja a köznyugalmat”, és nem biztos,
hogy garantálni tudják a felvonulók bizton-
ságát. A betiltást kérelmezõ államügyész-
ség arra hivatkozott, hogy információi sze-
rint radikális csoportok tüntetésre és provo-
kációra készülnek a felvonulás idején. 

Nem veszélyes a sajtóra Putyin?

Vladimir Putyin szereplése a Riporterek
Határok Nélkül (RSF) nemzetközi szerve-
zet a sajtószabadságot veszélyeztetõ sze-
mélyek és szervezetek listáján tévedés
eredménye – idézi Dmitri Peskov minisz-
terelnöki szóvivõt a Ria Novosti hírügy-
nökség. „Sajnos nem ismerjük azokat a
kritériumokat, amelyek szerint összeállí-
tották a listát, de mindenképp súlyos téve-
désrõl van szó” – állítja Peskov. A szóvivõ
hozzáteszi, számára kérdés, hogy az ered-
ményt az Oroszországgal szemben tanúsí-
tott, negatív sztereotípiákra épülõ viselke-
dés eredményezte, vagy pedig az RSF
egyszerûen tájékozatlan. „Putyin az utób-
bi tíz évben komolyan harcolt azért, hogy
szabad, és gazdaságilag független sajtója
legyen Oroszországnak” – hangsúlyozta
Dmitri Peskov.  

Folytatás az 1. oldalról

A 488 igen, 48 nem és 57 tartóz-
kodó vokssal elfogadott állásfog-
lalás emlékeztetett arra: „az el-
múlt 25 évben világszerte több
mint 30 nagyobb cianid-
szivárgással járó komoly baleset
fordult elõ, ezek közül a legsú-
lyosabb tíz évvel ezelõtt, amikor
több mint 100 ezer köbméter
cianiddal szennyezett vizet
eresztettek egy aranybánya víz-
tárolójából a Tisza–Duna-víz-
rendszerbe, ezzel Közép-Európa
történelmének akkori legsúlyo-
sabb ökológiai katasztrófáját
idézve elõ.” Az állásfoglalás sze-
rint e technológia teljes uniós ti-
lalma „az egyetlen biztonságos
módja vízkészleteink és öko-
szisztémáink bányászati tevé-
kenységekbõl származó cianidos
szennyezõdéstõl való védelmé-
nek”.

A biztosnak nem tetszik

A témában Áder János koráb-
ban kérdést is intézett az Euró-
pai Bizottsághoz. A végrehajtó
testület képviselõje, Cecilia
Malmström belügyi felelõs ak-
kor arra hívta fel a figyelmet,
hogy egy néhány éve hozott uni-
ós jogszabály már szigorú ren-
delkezéseket tartalmaz a hulla-
dékok kezelésére és a cianid ha-
tárértékére vonatkozoan. A biz-

tos jelezte, hogy a testület to-
vábbra sem tartja megfelelõ eljá-
rásnak a teljes tilalmat.

Áder János a tegnapi EP-
szavazás után újságíróknak el-
mondta: nagyon örül annak,
hogy sikerült az Európai Nép-
párton belül többséget szerezni,
sõt, „a zöldektõl a konzervatívo-
kig, a szocialistáktól a néppártig,
a liberálisoktól a kommunistákig
minden képviselõcsoport több-
sége támogatta ezt a javaslatot”.
Áder felhívta a figyelmet arra,
hogy az EP-szavazáskor az ige-
nek száma több mint tízszeres
volt a nemekének, és ennek
alapján kétli, hogy az Európai
Bizottság kibúvót találhat magá-
nak. Azt fogja kezdeményezni –
tette hozzá –, hogy az Európai
Bizottság ne várjon az utolsó
pillanatig, hanem lehetõleg még
idén terjessze elõ a jogszabályi
javaslatot.

Az unió mûködési rendje értel-
mében az EP-nek nincs közvetlen
törvénykezdeményezési joga, de
állásfoglalásban fordulhat az erre
jogosult Európai Bizottsághoz,
hogy az tegyen uniós szabályozá-
si javaslatot valamilyen témában.

Tõkés László: 
Romániának is érdeke

A fideszes EP-képviselõ kitért
arra is, hogy leginkább a román
néppárti delegáció támadta a ti-

lalomra irányuló javaslatot. Tõ-
kés László ezzel kapcsolatban
azt mondta az újságíróknak:
„fájdalmas, hogy egy néppárti
román kormányzat mellett a ro-
mánság egészen Európa-ellenes
módon viszonyult a ciánalapú
bányakitermeléshez. Önvizsgá-
latot kell tartania egy olyan párt-
nak, az Európai Néppárt tag-
pártjának, amely szembement a
Néppárt elsöprõ többségének a
közakaratával, sõt, mondhatni,
az összes fontos európai parla-
menti frakció álláspontjával”.
Tõkés szerint Romániának is ér-
deke a cianidos technológia be-
tiltása. 

Tabajdi Csaba, az MSZP EP-
delegációjának vezetõje fontos
fordulatnak minõsítette a szava-
zást. „Ez még nem a háború meg-
nyerése, de egy nagyon fontos
csatában aratott gyõzelem” –
mondta. Örömének adott hangot,
hogy „sikerült az európai szocia-
listákat az MSZP álláspontja, a
magyar nemzeti álláspont mögé
felzárkóztatni”. Mint közölte, a
következõ napokban írásbeli kér-

dést tesz fel az Európai Bizottság-
nak, azt tudakolva, hogy – tekin-
tettel a most döntõ többséggel el-
fogadott állásfoglalásra – mikor
kívánja a végrehajtó testület elõ-
terjeszteni a jogszabályjavaslatot. 

EBA nemmel szavazott

Az állásfoglalás ellen a román
néppárti delegáció részérõl töb-
bek között Elena Bãsescu,
Marian-Jean Marinescu és
Cristian Preda szavazott. Akad-
tak azonban ellenzõi a liberális
frakcióban (ALDE) is, köztük
Adina Vãlean, a Nemzeti Libe-
rális Párt elnökének felesége. A
képviselõ egyébként tegnap reg-
gel keményen lobbizott frakció-
jában azért, hogy ne szavazzák
meg a határozatot. A romániai
szociáldemokraták egyetértettek
az állásfoglalással. Daciana
Sârbu PSD-s képviselõnek sike-
rült átvinnie azt a módosító ja-
vaslatot, hogy az Európai Bizott-
ság segítse a ciántiltás nyomán
bezárandó bányák elbocsátott al-
kalmazottait. 

A verespataki beruházásra készülõ RMGC szerint az EP-határozat
semmilyen jogi következménnyel nem jár, nem módosít a bányá-
szat jelenlegi uniós szabályozásán. A kanadai-román vegyesvál-
lalat tegnapi közleménye szerint az állásfoglalás „gátlástalan táma-
dás Románia fejlõdése ellen. A cég leszögezi: beruházása során
maradéktalanul betartja a környezetvédelmi elõírásokat.

RMGC: támadás Románia ellen

Ciánbetiltó EP-határozat

Alakulnak 
a frakciók

Halált hozó görög megszorítások

Az athéni tüntetõk több közintézményt megostromoltak, a rendõrség riadókészültségben van Fotó: Agerpres



Folytatás az 1. oldalról

„Mi vagyunk a mérleg nyelve, nél-
külünk nincs kormánytöbbség. De
nem akarunk ezzel zsarolni, nem
akarunk ezzel a helyzettel vissza-
élni, hiszen az ország nehéz hely-
zetben van” – szögezte le lapunk-
nak a kormányfõhelyettes. 

Mi történt a bizottságban?

A képviselõház oktatási szakbi-
zottságában tegnap reggel kerültek
sorra a kisebbségeket érintõ parag-
rafusok. Elõbb a 36-os cikkelyt vi-
tatták meg, amely kimondja, hogy
a nemzeti kisebbségeknek minden
szinten joguk van anyanyelven ta-
nulni, illetve oktatási tanintézmé-
nyeket létrehozni. Kimondja: a ki-
sebbségiek anyanyelvükön tanul-
hatnak, bentlakást, díjmentes isko-
lába szállítást igényelhetnek. 

„Fogcsikorgatva bár, de ezt a
paragrafust megszavazta a bizott-
ság. Igaz, bekerült az a módosítás,
hogy a fentiek az õ szempontjuk-
ból szórványvidéki román gyere-
kekre – itt elsõsorban Kovászna és
Hargita megyére gondoltak – is ér-
vényesek” – árulta el lapunknak a
részleteket Kötõ József képviselõ,
a szakbizottság RMDSZ-es alel-
nöke. Mint hozzátette: a botrány a
37-es paragrafus elsõ fejezetének
tárgyalásakor robbant ki, ugyanis
ez kimondja, hogy a kisebbségi di-
ákok a román nyelven kívül min-
den tantárgyat anyanyelvükön ta-
nulhatnak. A Szociáldemokrata
Párt (PSD) módosító indítványt
tett, miszerint ötödik osztálytól

Románia történelmét és földrajzát
a kisebbségi diákoknak is az állam
nyelvén kellene tanulniuk. 

A 31 tagú testületben egyfõs
többséggel rendelkezõ PD-
L–RMDSZ koalíció „rövidzárla-
ta” miatt a javaslatot 16-14 arány-
ban, egy tartózkodással megsza-
vazták. „Mivel ez a pont az
RMDSZ számára alapvetõ fontos-
ságú volt, szünetet kértünk, és el-
indultak a koalíciós tanácskozá-
sok, amelynek eredményeképpen
a PD-L megígérte: több, ehhez ha-
sonló rövidzárlatra nem kell szá-
mítanunk” – ecsetelte Kötõ. 

Ellentmondások

Eközben a „félreszavazó” Cãtã-
lin Croitoru PD-L-s képviselõnek
megmagyarázták kollégái, hogy
miért fontos az anyanyelvi oktatás
támogatása. A fejmosás eredmé-
nyeként megszavazták a 37-es cik-
kely 5-ös pontját, amely kimondja,
hogy a kisebbségi iskolák 1–12.
osztályában Románia földrajzát és
történelmét a diákok anyanyelvén
kell oktatni. „A két fejezet közti el-
lentmondást a plénum fel fogja ol-
dani, ahol reméljük, a koalíció jól
mûködik majd” – szögezte le.
Hozzátette: a bizottság tegnapi
ülésén a PNL és a PSD részérõl
nacionalista szónoklatok hangzot-
tak el. Adriana Sãftoiu és Cristian
Adomniþei liberális képviselõk az-
zal a kéréssel fordultak Traian Bã-
sescu államfõhöz, hogy írjon ki
népszavazást azzal kapcsolatban,
hogy Románia történelmét és
földrajzát lehet-e más nyelven ok-
tatni, mint az állam hivatalos nyel-
ve. Cristian Adomniþei volt okta-
tásügyi miniszter szerint az

RMDSZ által követelt cikkely
„merénylet a román nyelv ellen”.
„Minden csatározás ellenére ered-
ményesen zárult a nap” –
összegzett az ÚMSZ-nek Kötõ. 

Liberális elzárkózás

A PD-L két politikusa, Sever
Voinescu képviselõ és Cristian
Preda EP-képviselõ tegnap azt
szorgalmazta, dolgozzák át a kor-
mány „politikai támogatási képle-
tét”. Voinescu azt javasolta, hogy
vonják be a koalícióba a Nemzeti
Liberális Pártot (PNL) is, ugyanis
a jelenlegi kormánytöbbség „illé-
kony” a független képviselõk mi-
att. Felvetésére azonnal reagált
Crin Antonescu PNL-elnök, aki
szerint „egészséges politikai több-
ség” csak elõre hozott választások-
kal biztosítható. A liberálisok sem-
milyen formában nem hajlandók
társulni a PDL-vel, mivel a PNL
„megfertõzõdne”, ha belépne egy
„kompromittált koalícióba”. A
PNL szerint mielõbb elõre hozott
választásokat kellene tartani. 
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Véget értek a Nemzetközi
Valutaalap és a kormány
mézeshónapjai. Miután
az IMF meggyõzõdött
róla: az ara, a kormány
nem tud fõzni, most ve-
le etetné meg az eddig
összekapkodott odakoz-

mált intézkedéseket. A
nemzetközi bankárokat az már kevésbé érdek-
li, hogy kollaterális áldozatként mindez az
adófizetõ gyomrát fekszi majd meg.
Bár a kormány – nem éppen férfias helytállás-
ról bizonyságot tevõ kiszivárogtatással – felröp-
pentette a hírt, miszerint az IMF kérte az egy-
séges adókulcs és a hozzáadottérték-adó növe-
lését, ennek nincs jelentõsége a tény szempont-
jából. A tény pedig az, hogy a fájdalmas re-
formintézkedések késleltetése miatt Emil
Bocnak nem maradt más stratégiája, mint
megtenni a mindenkinek elevenébe vágó lé-
pést; amelyre aztán most az IMF csak rábólin-
tott. Feltehetõen ez utóbbi változat áll közelebb
az igazsághoz, mivel az IMF többnyire csak
általános irányvonalakat jelöl ki, és kevésbé
szokása konkrét intézkedéseket kikényszeríteni.
Egyéves kudarcsorozata és ígéretszegése után a
kormánynak immár nem sikerült meggyõznie
a nemzetközi bankárokat arról, hogy képes
kordában tartani a költségvetési kiadásokat,
ami egyedüli alternatívája az adók, illetékek
növelésének. Az év elsõ negyedében ugyanis az
állam folyó kiadásai 2,6 százalékkal voltak
nagyobbak az elõzõ esztendõ hasonló idõsza-
kához képest, a költségvetési hiány szinten tar-
tása érdekében pedig a kormány feláldozta a
gazdaságélénkítõ és munkahelyteremtõ beru-
házásokat. A kabinet csupán részben ültette
gyakorlatba a kormányügynökségek struktu-
rális átalakítására, az egységes bérrendszerre
vonatkozó jogszabályokat is, a 36 ezer elbocsá-
tást korántsem lehet átfogó költségvetési átszer-
vezésnek tekinteni. Erre nem is kerülhetett sor,
hiszen az illetékes hatóságok már egy éve adó-
sak a lépéshez elengedhetetlenül szükséges költ-
ségvetési kiadásszintek megállapításával, azo-
kat a kormány minisztereinek éppen mostan-
ság kellett volna tárcánkénti leosztásban elõter-
jeszteniük.
Így egyetlen lehetõségként az adóterhek növelé-
se maradt. Csakhogy Romániában ez aligha
hozza majd meg a várt eredményeket. Egy-
részt azért, mert az utóbbi húsz év során a kor-
mányok bebizonyították, hogy képtelenek az
adók és illetékek behajtására. Másrészt–
ugyancsak a hazai gyakorlatnak megfelelõen
– az adóemelés csak a feketepiac malmára
hajtaná a vizet: a dâmboviþai tájakon az adó-
fizetésnél sokkal olcsóbb megvesztegetni az
adóellenõröket.
A sok rossznak „pozitív hozadéka” is van: az
oktatási törvény vitája során a koalíciós part-
ner által ismét becsapott RMDSZ a jelenlegi
körülmények között nem kívánja a koalíciós
többség felborításával súlyosbítani a helyzetet.
A kormány pedig, miközben pénzéhségében
akár két lejt is adna egyért, egyetlen tollvonás-
sal 800 ezer lejt utal ki egy eldugott Kolozs
megyei falucskának; ami még akkor is – pon-
tosabban: még inkább – megdöbbentõ, ha tud-
juk, hogy Havasrekettye Boc Scorniceºti-je.

Román lapszemle

Enyelgés 
után fanyalgás

Bogdán Tibor

Parlamenti aritmetika: RMDSZ nélkül nincs kormány
RMDSZ nélkül, csupán a függetlenek és a kisebbségek frakciójának
parlamenti támogatásával a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) nem
tudna kormányozni – derül ki a törvényhozói testület mandátumai-
nak jelenlegi eloszlásából. Eszerint a képviselõházban 127 PD-L-s,
22 RMDSZ-es, 17 független, 94 PSD-s, 53 PNL-s honatya ül, a ki-
sebbségek frakciójának létszáma pedig 18. A szenátusban PD-L 53,
az RMDSZ 9, a függetlenek 10, a PSD 42, a PNL 21 politikussal ren-
delkezik. Így, ha az RMDSZ felmondaná a koalíciós szerzõdést és
ellenzékbe vonulna, a PD-L a képviselõházban az összesen 331-bõl
161, a szenátusban a 135-bõl 63 szavazatra számíthatna. (Cs. P. T.)

Brassópojánán felgyúlt George Copos üz-
letember ötcsillagos szállodája (Adevãrul)
A romániai dohányzók kétharmada sze-
retne leszokni káros szenvedélyérõl, de
nem tudja, hogyan kezdje el. (Gândul) 
Magyarország nacionalista miniszterelnö-
ke 15 millió magyar újraegyesítését tûzte
ki céljául. Arra a felvetésre, hogy ez ellen-
kezésbe ütközne Brüsszelben, Orbán Vik-
tor azt válaszolta „van élet az EU-n kívül
is.” (Gândul) A Romániába látogató kül-
földi turistákat pár óra alatt „korrumpál-
ja” a mindenhol jelen levõ szemét: õk is a
földre dobják hulladékukat. (Evenimentul
zilei) A bukaresti orosz konzulátus épü-
letét visszaigénylik egy volt iparmágnás
örökösei. (Puterea) 

Fagyos szelek fújnak a Victoria-palotában? Markó Béla, az RMDSZ és Emil Boc, a PD-L elnöke

Rövidzárlat a koalícióban

ÚMSZ

Pólók, sapkák, golyóstollak,
reklámszatyrok fogják hama-

rosan hirdetni Székelyföldön,
hogy a Hargita Megyei Tanács
hozzálát 14 kilométer megyei út
korszerûsítéséhez. Az önkor-
mányzat 180 ezer lejt szán a mun-
kálatok népszerûsítésére, és ver-
senytárgyalás útján keresett céget
a reklámozási feladatra. A E-lici-
tatie.ro portál szerint a licitet az
egyetlen jelentkezõ, a Hargita Né-
pe Kiadó nyerte, amely a megyei
tanácsnak alárendelt intézmény. 

Borboly Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke szerint a licit
kiírására azért volt szükség, mert
az útjavítási munkálatokra euró-
pai uniós alapokból pályáztak
pénzt. „Az uniós projektek finan-
szírozásának az a feltétele, hogy
az összeg 0,5 százalékát a mun-
kálat társadalmi elfogadtatására,
népszerûsítésére kell költeni. La-
kossági fórumokat kell szervezni,
feliratos pólót, golyóstollakat kell
készíttetni, amelyeken fel kell
tüntetni a finanszírozót” – ma-
gyarázta lapunknak a politikus. 

A Hargita Népe Kiadó kereté-
ben már jó ideje reklámügynök-

ség is mûködik – tudtuk meg
Isán István Csongor igazgatótól.
„Mi nyertük a versenytárgyalást,
mert a régióban más cég nem
foglalkozik ilyesmivel. A buka-
restiek meg távol vannak Szé-
kelyföldtõl” – magyarázta. Tájé-
koztatása szerint a 180 ezer lejért
nemcsak sapkák és feliratos pó-
lók gyártását vállalták. „Ez a
népszerûsítési akciónak csupán
egy kisebb része. Reklám-
pannókat is fel kell állítani az út
mentén, a munkálatokról szóló
sajtótájékoztatókat kell szervez-
ni” – jelentette ki.

Mint arról annak idején hírt
adtunk, a Hargita Népe megyei
napilapot megjelentetõ, hasonló
nevû kiadónál egy évvel ezelõtt
megejtett vezetõváltás feszültsé-
geket okozott a napilap szerkesz-
tõségében. A lap munkatársai a
megyei tanács vezetõségét azzal
vádolták, hogy a szerkesztõség
függetlenségének megszüntetésé-
re törekszik. Borboly Csaba me-
gyei tanácselnök akkor a Hargita
Népe Kiadó tisztázatlan jogi és
anyagi helyzetére hivatkozva tar-
totta szükségesnek a kiadóigaz-
gató menesztését és a fõszerkesz-
tõ leváltását. 

Kovács Zsolt

Lemondott Sepsiszentgyörgy
vagyonkezelõ cégénél, az

Urban-Locato Kft.-nél betöltött
igazgatói tisztségérõl Kulcsár
Terza József, aki azzal indokolta
döntését, hogy az önkormányzat
tõkecsökkentést hajtott végre, és
elvette a cég vagyonának javarész-
ét képezõ értékes ingatlanokat.
Úgy vélte, az általa vezetett cég azt
követõen lett nemkívánatos Antal
Árpád RMDSZ-es polgármester
számára, miután a helyi tanács õt,
a Magyar Polgári Párt (MPP) me-
gyei elnökét nevezte ki az igazga-
tói tisztségbe. Mint ismeretes, ta-
valy az önkormányzat nem fogad-
ta el az igazgató által készített költ-
ségtervet és üzleti tervet. Ehelyett
a polgármester a vállalat felszámo-
lását kezdeményezte, arra hivat-
kozva, hogy az egy „fekete lyuk”,
amely hatalmas közpénzeket
emészt fel. Kulcsár Terza József és
Nagy Lajos fõkönyvelõ sajtótájé-
koztatóján elmondta: megalakulá-
suk óta 1,8 millió lejes bevételük és
1,1 millió lejes kiadásuk volt. Bár a
tavalyi évet 290 ezer lejes veszte-
séggel zárta a cég, vezetõi szerint
idén nyereségessé tették volna, hi-

szen a vagyonkezelés mellett hi-
ánypótló szolgáltatásokat is végez:
ellátja az ANL-tömbházak fûtés-
és melegvízrendszerének mûköd-
tetését, tisztán tartja a sepsiszent-
györgyi tömbházak pincéit, és ja-
vítja az ott lévõ vezetékeket. Teg-
nap délután a vagyonkezelõ cég
ügyében ülésezett az önkormány-
zat gazdasági bizottsága is, amely
elfogadta az igazgató lemondását
és Bálint József MPP-s frakcióve-
zetõt bízták meg azzal, hogy a
harmincnapos felmondási idõ
alatt átvilágítsa a céget és lebonyo-
lítsa az átadás-átvételt. „Ezalatt az
önkormányzatnak el kell dönte-
nie, hogy mi lesz a cég sorsa” –
mondta el lapunknak Antal Ár-
pád. Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere szerint nem Kulcsár Terza Jó-
zsef személye, hanem a hibás me-
nedzsment volt a probléma. „Er-
rõl a bányászok esete jut eszem-
be, akik 100 lejjel mentek le a bá-
nyába és 25 lejjel jöttek fel on-
nan” – mondta Antal Árpád.
Hozzátette: biztosítja az Urban-
Locato alkalmazottait, hogy lesz
munkahelyük, hiszen az önkor-
mányzatnak erkölcsi felelõssége
van velük szemben, hogy ne ke-
rüljenek utcára. 

Vagyonnyelõ vagyonkezelõ?Aszfalthoz reklámszatyrot!

Fotó: Tofán Levente
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 Ablak a természet-
re
10.50 Tálentum
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Felelet az életnek
15.50 50 éves a nyitrai
magyar pedagógusképzés
16.40 Nyelvében él a
nemzet
17.30 Mi vagyunk az unió
17.45 Beavatás
18.00 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
Soproni Liga, 27. forduló,
DVSC TEVA - Videoton FC
22.05 Híradó, Sport
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.30 Drót (am. sor.)
0.35 Kikötő
1.00 Kispálya (angol vígj.,
1996)

m1, 22.30
Egy hulla a szobatársam

Tom Everett Scott és Mark-Paul Gosselaar két újdonsült szo-
batársat játszanak, Josh-t és Coopert. Josh az a tanulós faj-
ta, Cooper pedig az “élvezzünk ki mindent” típus - ám ez az
életstílus átragad Joshra is és hamarosan mindkettőjüket a
kibukás veszélye fenyegeti. De van egy kiút: az iskolai sza-
bályzat szerint minden olyan diák kitűnő minősítést kap, aki
elszenvedi szobatársa öngyilkosságának traumáját.

m2, 23.05
Ben X

Ben különleges. Az életét furcsa rituálék szerint éli. A saját vilá-
gában él, ami egyben egy internetes szerepjáték világa. Ben va-
lódi élete ugyanis valóságos pokol: az iskolában két fiú zaklatá-
sa szinte halálos fenyegetést jelent a fiú számára. Bennek azon-
ban van egy terve, mely egy szóban foglalható össze: gyilkos-
ság. De aztán Ben az interneten megismerkedik Scarlite-tel.

DUNA TV, 1.00
Kispálya

A “Small Time” minden idők egyik legjobb angol kisjáték-
filmje. Kispálya a javából, a 20. század végén. Helyszín
Sneinton. Nem London, de nem is Nottingham. Főhőseink ti-
pikus lúzerek, huszon-harmincévesek, akik mindent visznek,
ami mozdítható, s nem ragadós. És persze ne legyen szüksé-
ges jó. Mint pl. kutyakaja, versenybicikli, evőpálcikák stb.,
egyszóval mindent.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Nyugat 100
11.45 Magyar évszázad-
ok
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Arborétumok,
gyűjteményes kertek
15.00 Rajnán innen, Du-
nán túl...
15.30 Munkaidőben
16.00 Múzeumtúra
16.25 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.15 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar bulizene
19.05 INPUT 2010
19.10 1100 év Európa
közepén
19.40 A kis királylány
20.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 24 (amerikai sor.)
23.05 Ben X (belga-hol-
land f. dráma)
0.35 McLeod lányai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.35 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol csalá-
di vígj., 2000)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (filmsor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.20 CSI: A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.15 Reflektor - Sztár-
magazin
1.35 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (am. akció
sorozat)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Az ifjú Don Juan
(am. rom. film, 1988)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (am.-kan.
filmsor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
0.25 A férjem védelmé-
ben (am. tévéfilm sor.)
Közben. Kenósorsolás
1.25 Bajnokok Ligája ma-
gazin
1.55 Tények Este Hírmű-
sor
2.25 Gyilkos körök (fran-
cia sor.)
3.15 Csillagközi romboló
(am.-angol akciófilm-sor.)
4.05 Alexandra Pódium
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda
(ism.)
16.00 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

8.15 Columbo: Utolsó üd-
vözlet a kapitánynak
10.00 Gyilkos sorok
10.55 Smallville 11.45
Szívek szállodája 12.35
Feleségcsere (ism.) 13.25
A pokol konyhája 14.15
Nyomtalanul 16.00 CSI
17.00 Ki ez a lány? (soro-
zat) 18.00 A pokol kony-
hája 19.00 Feleségcsere
19.55 Ki ez a lány? (sor.)
20.55 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 21.25 CSI
22.20 Csali (kanadai-ame-
rikai vígj.)   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.10
Pontos sportidő 14.10 Kü-
lön kiadás 15.00 Sport.ro
Hírek 16.00 BoxBuster
17.00 Pontos sportidő
Marius Chican műsora
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Steaua – Barcelona
labdarúgó mérkőzés Baj-
nokok ligája döntő 1986
21.00 Wrestling RAW
23.00 Póker Világbajnok-
ság - World Poker Tour
0.00 Lányok a paradi-
csomban  

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsorozat) 11.15 Szen-
vedély (sorozat) 14.00
Ana két arca (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok (so-
rozat) 16.30 Maria Merce-
des (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.) 19.30
Kaméleonok (sor.) 20.30
Hullámhegy (angol-olasz
romantikus vígjáték,
2002) 22.30 Viperafészek
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ism.)   

8.10 Mr. Elszánt, a balfék
(amerikai-mex. vígj.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 15.00
Renaissance (francia-an-
gol-lux. anim. f., 2006)
16.55 Ezüstsólyom
(hongk. akcióf., 2004)
18.45 Viharos futam
(amerikai akcióthriller,
1986) 20.25 Csalóból
csali (amerikai-kan. vígj.,
2005) 22.10 Az utolsó
cserkész (amerikai ak-
cióf., 1991)   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Importált vej (sor.) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának (show)
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém (show) 14.45
Árulás a családban (sor.)
16.00 Terefere Bahmu-
val (show)  18.30 D-
Hírek 19.15 Menyet
anyának 23.00 Múltbéli
rémálom (kanadai film-
dráma, 2008) 1.00 Sex
games Vegas 1.30 Me-
nyet anyának  

9.00 Nyughatatlan Jordan
(amerikai sorozat) 10.00
Kisvárosi gyilkosságok
(sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok (sorozat)
17.00 Kegyetlen valóság
(amerikai f.dráma) 19.00
Nyughatatlan Jordan (am.
sor.) 20.00 Nash Bridges
21.00 Őrangyal (amerikai
sor.) 22.00 Esküdt ellensé-
gek (sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-
magyar filmsor.)
11.00 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
14.35 Körzeti magazin
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(ausztrál filmsorozat)
20.20 Megállítjuk 1 mil-
lióért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
22.00 Az Este - Péntek
22.30 Egy hulla a szoba-
társam (am. vígj., 1998)
0.05 Prizma
0.20 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.30 Memento
0.35 Teadélután

7.00 Hírek, Sport, Időjárás-
jelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport, Időjárás-
jelentés
9.15 Ébresztő – szórakozta-
tó műsor
10.10 Szerelmes Don Juan
(amerikai filmsorozat)
11.15 100%-os jótállás
12.10 Tenisz: Románia-Uk-
rajna
Davis Kupa, élő közvetítés
Bukarestből
2.-ik turné, Európa, Afrika
18.00 UEFA Champions
League Magazin
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
21.10 Egyszer az életben
23.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai filmsoro-
zat)
0.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
0.15 Az éjszaka urai (ame-
rikai thriller, 2007)

2.15 UEFA Champions
League Magazin (ism.)
2.45 Jelek (ism.)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Point of Entry
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes (ism.)
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport
20.30 Érted táncolok -
Stefan Banica Jr. és Iulia
Vatur szórakoztató műso-
ra

1.00 Visszaszámlálás
(spanyol krimi sorozat)
2.00 Románia szeretlek!
(ism.)
3.00 20 év után (talk
show) (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 (sor.)
12.00 Reality show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A Skorpiókirály
(am.-német akcióf., 2001)

22.30 Kickboxer 4.: Az ag-
resszor (am. akcióf., 1994)
0.30 Psycho II. (amerikai
thriller, 1983)
2.30 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígjátéksor.)
3.00 Kickboxer 4.: Az ag-
resszor (ism.)

6.00 Saman király (sor.)
6.30 Tarzan (sor.)
7.00 Senki sem tökéletes
(sor.)
7.30 Apák és kicsik
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Focus Monden
9.30 Viceversa
10.30 Szökőár (am. ak-
cióf., ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Kandikamera
14.30 Született feleségek
(am. sor.)
16.00 Oliver Twist (angol
filmdráma, 1999)
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Mestersége: ven-
déglátó (reality show)
20.30 Az elnök zsoldosa
(am. akcióf., 2000)
22.30 Gyilkos cápák - Ve-
szedelmes vizeken (ameri-
kai-dél-afrikai katasztrófa
film, 2005)

0.30 Hírek
1.30 Oliver Twist (ism.)
3.30 Gyilkos cápák - Vesze-
delmes vizeken (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Mocsári favágók -
Harc a túlélésért
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Guatemala
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Repülőcsónak, vöröshagy-
ma, 3D fémnyomtatás, haj-
lított szekrényajtó
17.00 Állítólag – Diet Coke
és Mentos

18.00 Amcsi motorok
19.00 A legnagyobb min-
dent visz
20.00 A túlélés törvényei -
Nagyvárosi túlélő
21.00 Hogyan készült?
22.00 Time Warp - Amikor
megáll az idő
22.30 Rács mögött külföld-
ön - Scott és Lucy
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát
2.30 Time Warp

5.25 Hírek
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.00 Kicsik órája
9.00 Videóterápia
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin (né-
met sorozat)
10.45 Találkozunk –
szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Két dojnázó
(ism.)
13.15 A románok hagyo-
mánya (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 Wild Card (am.
dráma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.15 Berlin, Berlin (né-
met sorozat)
18.50 Bűvölet (filmsor.)
19.15 Lehet, hogy nem
tudtad
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie Oliver va-
rázslói (sor.)
21.30 Az áldozat nevé-
ben
22.00 Hírek, Sport, idő-
járás
23.05 Mágikus pirulák

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató műsor,
Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden   
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Úgy tûnik, a dalai láma erdélyi látogatása
kútba esik. Sem a román hatóságok nem
tartják idõszerûnek a látogatást, a jelek sze-
rint sem maga a láma.
A kérdés azonban marad: vajon jó lett vol-
na-e nekünk, ha a romániai magyarság au-
tonómiatörekvéseit a tibeti autonómiatö-
rekvésekhez kötöttük volna? Annyiban bi-
zonyosan jó, hogy a világ figyelme szeren-
csés esetben a romániai magyar kisebbség
gondjaira és a székelység autonómiatörek-
véseire terelõdhetett volna. Ámde jelenthet-
e a feltételezett, bár bizonyosra egyáltalán
nem vehetõ nemzetközi figyelem megol-
dást? Jelenthetett-e megoldást Tibet eseté-
ben? A válasz sajnos egyértelmû: nem. 
Kína ma már a világ egyik legnagyobb gaz-
dasági hatalma, idõ kérdése, hogy – ha a

jelenlegi trendek maradnak –
mikor hagyhatja maga mö-

gött akár az Egyesült Álla-
mokat is. Nincs a világnak
e pillanatban állama, mely

a Kínához fûzõdõ kap-
csolatai érdekében ne
tekintene el a tibetiek
melletti egyértelmû ki-

állástól. A dalai láma

ma már az Egyesült Államok elnökével,
Barack Obamával való találkozást követõ-
en is a hátsó kijáraton kénytelen távozni a
Fehér Házból. 
Aligha gondolhatja bárki komolyan, hogy
a romániai magyarokkal való összefogást
követõen a tibeti helyzet
javulhatna. A dalai láma
természetesen a mi támo-
gatásunknak is õszintén
örülne. Annál is inkább,
mert ez a támogatás való-
ban fenntartás nélküli le-
het. A székelységnek
ugyanis nem fûzõdnek sem gazdasági, sem
diplomáciai érdekei Kínához; a székely-kí-
nai árucsere legutóbbi tranzakcióira felte-
hetõen az õshazában került sor. Ami meg a
diplomáciai kapcsolatokat illeti, azoknak
az esélye is legalább olyan távoli, mint az
õshaza. Következésként mi kockáztatha-
tunk. Fõként, ha még a balhét is a román
államnak kell elvinnie... 
Hogy a lámával való találkozás eredmé-
nyeként a mi helyzetünk javulhatna, még
kevésbé valószínû. A meghívással ugyanis
a román hivatalosságok számára olyan ma-
gas labdát kínálunk fel, amelyet irgalmatla-

nul lecsaphatnak – a nemzetközi nyilvá-
nosság kaján tekintetétõl kísérve. 
A Nyugat számára ugyanis a tibeti kérdés
szerfelett kínos. A Kínával való jó viszony
érdekében legszentebb alapelveinek érvénye-
sítésérõl kell lemondania, azokról, amelyek

nevében Jugoszlávia bom-
bázását, Irak megtámadá-
sát, az afganisztáni háborút
és sok minden egyebet tetõ
alá lehetett hozni. Kínát a
NATO nem támadta meg,
Amerika és Európa nem
gyakorol rá kemény diplo-

máciai nyomást (a gazdaságit hagyjuk, mert
maholnap éppenséggel Kína lehet az, amely
embargó alá helyezi a Nyugatot), de még az
Olimpia bojkottját sem kockáztatta meg sen-
ki. Érthetõ, ha a nemzetközi közvélemény
nem veszi jó néven a kérdés feszegetését. 
Joggal kérdezhetjük tehát: mi volt egyáltalán
a meghívás értelme? Miben reménykedhetett
Tõkés László? Nyilvánvalóan abban, hogy a
nyugati közvélemény számára a romániai
magyar kisebbség helyzetét a tibetivel ana-
lógnak tûntetheti fel. 
Ilyesmivel nem elõször kísérletezik. Emlék-
szünk, hogy a 90-es évek elején helyzetünk

minõsítésére az „etnikai tisztogatás” szókap-
csolatot próbálta úgymond bedobni a nem-
zetközi nyilvánosságba. Amikor a Balkánon
valóban népcsoportok fizikai felszámolása, a
szó szoros értelmében vett etnikai tisztogatá-
sok folytak! Nem csoda, hogy ezt követõen a
Nyugat annyira sem vette komolyan sajátos
gondjainkat, mint amennyire vehette volna.
Az erõs túlzást annak tekintette, ami volt: a
tényleges helyzet túldramatizálására irányu-
ló voluntarista kísérletnek. Azaz a kísérlet
éppen az ellenkezõ hatást érte el. 
Nem lehet kedvezõbb „eredménye” a tibeti
helyzettel vonható párhuzamnak sem. Az
RMDSZ tagja a román kormánykoalíció-
nak, esély van a kisebbségi törvény elfoga-
dására, sõt távlatilag az autonómia bizo-
nyos formáinak megvalósítására is. Arról
nem is beszélve, hogy az erdélyi román
többség nem a tartomány Romániához való
tartozását követõen alakult ki, hanem év-
századokkal korábban, magyar, majd török
uralom alatt.
Románia természetesen nem Kína, annál
sajnálatosabb, hogy az elhibázott analógia
miatt a – Tõkés László által felhánytorgatott
– magyar ügy „árfolyama” a továbbiakban
még mélyebbre eshet. 

Most látta Ali Baba, hogy fellebbent titkának fátyla, és így ke-
rült napvilágra, mert felesége olyan ostoba volt, hogy meg
akarta mérni az aranyat; õ meg hibát követett el, hogy engedett
neki. (…) Belátta hát, hogy hibáját nem teheti másképp jóvá,
mint ha felfedi a titkát, bátyjának elmondja, ami vele történt.
(…) Elbeszélte, mi hogyan történt, kalandját a rablókkal: hogy
hatolt be a kincsesbarlangba, és hogy hozott haza egy halom
aranyat meg minden egyebet, amit drágakõben, kelmében csak
megkívánt. (…) „Ilyenfajta osztozkodás nem kedvemre való -
válaszolta Kászim –, azt kívánom, hogy mutasd meg nekem a
kincsesbarlanghoz vezetõ utat, és áruld el a titkát, hogyan lehet
behatolni. (…) Ha nem teljesíted a kívánságomat, bepanaszol-
lak a helytartónál, és elárulom a titkodat.” (…) 
Mikor Kászim a lódobogást meg a férfihangokat meghallotta,
felfigyelt és biztosra vette, hogy a rablók vannak itt, akikrõl az
öccse beszélt. Remélte, hogy sikerül megmenekülnie; az volt
a szándéka, hogy gyorsan kisurran, az ajtó mögé bújt el hát,
menekülésre készen. (…) Sebesen szaladt a rablók között elõ-
re, az elsõt, a másodikat meg a harmadikat el is hagyta, igen
ám, de amazok negyvenen voltak, és mindnyájuktól mégse
tudott megmenekülni. Egyikük eléje állott, és mellének sze-
gezte a lándzsáját, úgy, hogy annak a hegye villogva szaladt
ki Kászim hátán. (…) Íme, ez a jutalma az olyan embernek,
akit elragad a kapzsiság, és aki ármányt és árulást szõ saját
testvére ellen!

Ali Baba és a negyven rabló, az Ezeregyéjszaka meséi címû kötetben.
Fordította Honti Rezsõ 

Elhibázott analógiák?
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Somogyország egyik õsi falujában, Mesztegnyõn
vagyunk. A települést a XIII. században már
oklevelekben említik, manapság 1400 lakosa van. A
történelem több vihara megtépázta, utoljára a
második világháború idején tanyázott itt hetekig a
front.
Az iskolában járunk, régi kolostorépület, a jezsuit-
ák építették és lakták, amíg II. József fel nem
oszlatta a rendjüket, utána apácák vették birtokba,
amíg a szocializmus õket is ki nem lakoltatta.
Azután általános iskola lett belõle, tovább szolgálva
öles falaival a falu lakosságát. Az iskola Ladi János
nevét viseli. 
Ilyenkor óvatosan érdeklõdik az ember, hogy helyi
nagyság-e az illetõ, vagy a helység országos ismert-
ségû személyisége, akit, mûvelt emberek lévén,
ismerünk is tanulmányainkból, csak már régen
voltak azok a kémia vagy mûvészettörténet órák.
Tanítója volt a falunak, mondják, a tizenkilences
kommün idején a település vezetõje lett, azután
meg a fehérterror idején a Prónay különítmény tag-
jai kivégezték.
Az iskola falai egybe vannak építve a templommal,
az átvezetõ ajtók, amelyeken a szerzetesek, apácák
annak idején átjártak, befalazva. Hatvan éve isko-
laként mûködik. Az egyház nem kérte vissza? –
érdeklõdöm. Nem a válasz. 
Az emeleten megtalálom az iskola névadójáról
készült tablót. Üveg alatt egy oldalnyi összefoglaló
egy emberéletrõl, egy korabeli bajszos fénykép, egy
lakóépület, az akkori fiúiskola, ma falumúzeum.
Ennyi. Eredetileg Hábetlernek hívták, a kor
szokásának megfelelõen magyarosította nevét.
Elvette a helyi tanító lányát, így került ide állásba.
Nem derül ki, hogy egy világhódító eszme követõje
lett volna, vagy falusi tanító létére belekerült volna
valami munkásmozgalmi szervezkedésbe, akkoriban
vidéken erre nemigen volt mód. Nagyobb a
valószínûsége, hogy inkább a változás szele sodorta
a falu élére mint tekintélyes, tanult embert. Netán
megijedtek és elmenekültek az uralkodó réteg tagjai,
s nyakába szakadt egy közösség irányításának fela-
data. Azután elérte a példákat statuáló bosszúállás.
A szocializmus évtizedeiben ritka volt a valódi
kommunista vértanú, nem csak az iskola, a helyi
termelõszövetkezet is Ladi János nevét viselte
évtizedekig. Falubeli sétám során megtalálom a

termelõszövetkezet irodaházát, még
kinn a kopott tábla, az udvart
felverte a fû, az épület láthatóan
romlik, nincs gazdája.

Megkérdezem még a pedagógusok-
tól, hogy nem merült-e fel a
rendszerváltás táján, hogy meg kel-
lene változtatni az iskola nevét.
Nem, mondják. Miért kellett

volna? Tanítója volt a falunak…Krebsz János

Lap-top
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Ezt követõen a Nyugat
annyira sem vette 
komolyan sajátos 
gondjainkat, mint
amennyire vehette volna. 

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Legyen bármilyen elviselhetetlen az iskola,
mindenki a kizárástól retteg a legjobban.”

Isamu Fukui

Gyanú

A sóvárság büntetése

Ladi János tanítóA nap címe. Kóbor kutyák, megoldás a
válság ellen, Ion M. Ioniþã, Adevãrul.

Magyarázat. „Aki azt gondolta, hogy Ro-
mánia úgy jön ki a válságból, ahogy bele-
ment, vagyis természetesen, anélkül, hogy
bármi különöset is csinálna, most rájöhet,
hogy tévedett” – írja a szerzõ. És hogy
jönnek ide a kóbor kutyák? Hát úgy, hogy
velük jól le lehet foglalni a közvélemény
figyelmét. A szerzõ legfontosabb kérdése
azonban, amelyre magunk is aggódva
gondolunk: „a tiltakozások egymást köve-
tik, de mi lesz akkor, amikor valóban sor
kerül a megszorításokra?” A válaszhoz
képzeljük el, mi lenne a kóbor kutyák
megoldása a saját problémájukra: a pol-
gármestereket kell kiherélni, nem õket. 

Kis híján hûvösön. Az Azi írja: „Romá-
nia volt elnöke, Emil Constantinescu egy
tévéadásban elmondta, Traian Bãsescu
csak az ország EU-csatlakozásának kö-
szönhetõen úszta meg a letartóztatást.”
1999-ben a flotta-dossziéban már elkészült
a vizsgálat, s az kimutatta, hogy Bãsescu
hatalmas, háromszáz millió dolláros csa-
lásban vétkes. A vizsgálat eredménye el is
jutott a fõügyészségre. Constantinescu
szerint ma „Románia törzsi társadalom,
amelyet a titkosszolgálatok által létreho-
zott klánok mûködtetnek”.

Kellett neki veszíteni. Az Academia
Caþavencu elsõ oldalán a cézár harci kocsi-
ját olyan jeles szocialisták húzzák, mint
Mircea Geoanã, Adrian Nãstase, Viorel
Hrebenciuc és Cãtãlin Voicu. Cézár-Böszi
pedig ezt mondja: „Románok, azt ígér-
tem, hogy jól fogtok élni, hogy nem ké-
rünk kölcsön az IMF-tõl, hogy kivezetlek
a recesszióból és hogy modernizálom az
államot. Így volt? Na és!? Amikor ezeket
ígértem, meg voltam gyõzõdve, hogy elve-
szítem a választásokat. Honnan tudjam,
hogy ez a fajankó nem képes nyerni?
Ezért vitetem én õt most a Korrupcióelle-
nes Ügyészség elé, ellopta a vereségemet.”

A nap álhíre. Amikor megtudták, hogy
Emil Bocot egy amerikai egyetem dísz-
doktorrá avatja, az Alkotmánybíróság tag-
jai zokogva vonták vissza a Boc-féle pan-
cser törvényekre vonatkozó döntéseiket. 



Folytatás az 1. oldalról

Bár napok óta óriási hírve-
rés övezi, lapzártánkig nem
derült ki a hivatalos nyilat-
kozatokból, hogy mennyire
komolyak a kormány, illetve
az Nemzetközi Valutaalap
(IMF) adóemelési szándé-
kai. Mint korábban beszá-
moltunk róla, a román saj-
tóban elterjedtek a híreszte-
lések, miszerint az IMF a
TVA-emelés mellett az egy-
séges adókulcs módosítását
is kéri a jelenlegi 16-ról 20
százalékra. Bár Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter
kedden még az adóterhek
jelenlegi szintjének megõr-
zését hangsúlyozta, egy ké-
sõbbi nyilatkozatában nem
zárta ki annak a lehetõségét,
hogy növeljék az illetékeket. 

Ellenáll a BNR

A tervezett intézkedés
azonban, amely annyira
megosztotta a közvéle-
ményt, leginkább a Román
Nemzeti Bank (BNR) ellen-
állásán bukhat meg – írta a
Mediafax, miután értesült ró-
la, hogy az államfõi palotá-
ban tartott tanácskozáson
Mugur Isãrescu, a jegybank
elnöke is részt vesz. A hír-
ügynökségnek nyilatkozó
pénzintézeti források azon
meggyõzõdésüknek is han-
got adtak, hogy a TVA-t
nem érintik a módosítási
szándékok. (A BNR állás-
pontját különben egyes kor-

mányközeli források azzal
magyarázták, hogy a pénz-
intézet valójában attól tart:
másodszorra is elvétené a ki-
tûzött inflációs célt.)

A gazdaság más szereplõi-
vel összhangban, a jegybank
azzal érvel, hogy az ország-
ban amúgy sem mûködik za-
vartalanul az illetékek be-
gyûjtésének rendszere, az
egyre nehezedõ közterhek
pedig még jobban visszavet-
nék a gazdasági fejlõdést.
Adriean Videanu gazdasági
miniszter is ezt az álláspon-
tot képviseli – derült ki az
Agerpresnek tegnap adott
nyilatkozatából, amelyben
hangsúlyozta, hogy magán-
véleményérõl van szó. 

Az IMF nem szivárogtat

Bár a kormány a napok-
ban arra hivatkozva hintette
el a köztudatban az adó-
emelés lehetõségét, hogy ez
része az országban tárgyaló
valutaalap új feltételeinek, a
pénzintézet képviselõi ezt
nem erõsítették meg, sõt,
lapzártánkig mindenféle
konkrét nyilatkozattól elzár-
kóztak a megbeszélések le-
zárultáig. „Nem beszélek a
pénzpolitikai döntésekrõl
mindaddig, amíg meg nem
állapodunk a román hatósá-
gokkal” – nyilatkozta
Jeffrey Franks, az IMF ro-
mániai fõtárgyalója. Franks
mindössze azt szögezte le:

fontos a legjobb megoldást
megtalálni, hogy a pénz-
ügyinél nagyobb egyensúly-
hiány ne terhelhesse az or-
szág helyzetét. 

A Mediafax értesülései sze-
rint a nemzetközi pénzinté-
zet ellene van az úgynevezett
progresszív adóztatásnak,
mivel számításaik szerint ez
kisebb jövedelmet biztosíta-
na az államkasszának. A
pénzintézet ugyanakkor az-
zal is tisztában van, hogy a
közszférabeli elbocsátások és
költséglefaragások önma-
gukban nem elegendõek ar-
ra, hogy fedezzék az ország
deficitjét, amely legfennebb
6,9 százalékát teheti ki a
bruttó hazai összterméknek

(GDP). A valutaalapi dele-
gáció, amely holnap tárgyal
Emil Boc miniszterelnökkel,
az eredetileg tervezett 7-i el-
utazását hétfõre halaszthat-
ja, hogy hétvégén folytathas-
sa a konzultálást a román
hatóságokkal.

Adócsalók paradicsoma

A munkapiacot is érintõ
adócsalások aránya eléri a
huszonnyolc százalékot, en-
nek visszaszorítását kértük
az IMF-fel való megbeszélé-
sen – számolt be róla Bogdan
Hossu, az Alfa Kartell szak-
szervezet elnöke. Az adócsa-
lások révén ugyanis – érvel
az Alfa Kartell – még jobban
elszegényedik a lakosság kis-
keresetû rétege. Hossu a gö-
rögországihoz hasonló, dur-
va utcai tiltakozó megmoz-
dulásokat is kilátásba helye-
zett, amennyiben a kormány
egy egységes TVA-kvótáró,
illetve jövedelemadóról dön-
tene – mivel az érdekvédelmi
szervezet célja éppen a kere-
setek differenciált megadóz-
tatása lenne. 

Vállalkozói körökben meg-
lepetést és felháborodást vál-
tott ki az adóemelésrõl szóló
diskurzus – olvasható a
Hotnews.ro-n. A cégek üzleti
tervei ugyanis a jelenlegi adó-
szinthez igazodnak, ha azon-
ban emelkednek az árak,
visszaeshet a fogyasztás, így
a remélt bevételgyarapodás-
sal épp ellentétes hatás érheti
az államkasszát. 
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Röviden Adóemelési kvízjáték

Vasárnap nem vásárnap?
Gy. Z.

Elképzelhetõ, hogy az
Európai Unió (EU) old-

hatja meg a Romániában zaj-
ló diskurzust az üzletek (elsõ-
sorban a hiper- és szupermar-
ketek) vasárnapi nyitva tartá-
sával kapcsolatban. Az Unió
egészére kiterjedõ népszava-
zás kiírását kezdeményezte a
napokban Martin Kastler né-
met kereszténydemokrata
képviselõ annak érdekében,
hogy a tagállamok mindeni-
kében tiltsák be a hét utolsó
napján az árusítást a nagy
üzletközpontokban.

Indítványa nem új. Bár
Németországban már elõad-
ta, nem találkozott túlzott
lelkesedéssel, csupán szû-
kebb hazájában, Frankföl-
dön tudhat biztos többséget
maga mögött – ez azonban
reményei szerint hamarosan
megváltozik. Amennyiben
sikerül egymillió aláírást
összegyûjtenie és a 27 EU-
tagból legalább kilenc pártját
fogja a kezdeményezésének,
akkor az Európai Bizottság
rákényszeríthetõ arra, hogy
a kereskedelemben és az
iparban folytatott vasárnapi
munkavégzést az egész kö-
zösségben betiltsa.

Érvelése gyakorlatilag egy-
beesik a Magyarországon a
Fidesszel szövetségben kor-
mányra készülõ Keresztény-
demokrata Néppárt (KDNP)
programjának egyik pontjá-

val. A párt frissiben megvá-
lasztott frakcióvezetõje,
Harrach Péter a napokban
azt nyilatkozta, hogy az üzle-
tek vasárnapi nyitva tartását
már õsztõl törvény szabá-
lyozhatja, amelynek beter-
jesztésérõl a KDNP gondos-
kodik. A képviselõ szavai
szerint a javaslat „a hagyo-
mányos értékek tisztelete je-
gyében a valós társadalmi
igényekhez igazítaná azt az
elmúlt években elharapózott
neoliberális jelenséget, mi-
szerint idehaza vasárnap is
az anyagi fennmaradásért fo-
lyik a küzdelem”.

A multik közül tisztán ma-
gyar tulajdonban lévõ – Ro-
mániában 366 egységet mû-
ködtetõ – CBA támogatja az
elképzelést, a brit Tesco és a
francia Auchan azonban az-
zal érvelve ellenkezik, hogy
heti forgalmuk egyhetedét
épp vasárnap bonyolítják le.
Mint arról korábban az Új
Magyar Szó beszámolt, a sza-
bad vasárnap jelenleg Romá-
niában is vita tárgya, itt azon-
ban elsõsorban a helyi terme-
lõk és kiskereskedõk támoga-
tása lenne a cél, nem pedig a
családi élet nyugalmának
megõrzése. Andor László, az
EU szociális ügyekért felelõs
biztosa a német Die Welt cí-
mû lapnak nyilatkozva így
kérdezett vissza: „Megértem
a problémát, de miért éppen
a vasárnapnak kellene sza-
badnak lennie?” 

Jeffrey Franks IMF-delegációvezér még hallgat. Adóemelés nélkül nehéz tartani a hiánycélt Fotó: ÚMSZ

Görög fenyegetés

Bár eddig „jól viselkedtek”,
a hellén bankok nagyszámú
jelenléte miatt Romániát,
Bulgáriát és Szerbiát is ne-
gatívan érintheti a Görögor-
szágban kialakult pénzügyi
válság – jelentette be a Reu-
ters szerint  Thomas Mirow,
az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank (EBRD) el-
nöke egy tegnapi sajtóérte-
kezleten.

Zsenge növekedés

A tavalyi mínusz 7,1 száza-
lékos gazdasági visszaesést
követõen idén 0,8 százalé-
kos növekedésre számíthat
Románia – írta az Agerpres
az Európai Bizottság teg-
nap közzétett tavaszi elõre-
jelzésére hivatkozva. A
brüsszeli elemzés szerint
ezt 2011-ben 3,5 százalékos
fellendülés követheti, mely
jócskán meghaladhatja az
Unió egészének jósolt 1,7
százalékos átlagot.

Meghal az euró?

Nagyon rövid élettartama
lehet az eurónak, ha az Eu-
rópai Uniónak nem sikerül
alapvetõ intézményi problé-
máit megoldania, melyeket
a görögországi pénzügyi
válság tárt fel – fejtette ki
Joseph Stiglitz Nobel-díjas
közgazdász a BBC Radió 4-
nek adott nyilatkozatában.
Szerinte a hellén segély sem
szegte kedvét az euró
gyengítésére törõ spekulán-
soknak.

Baló Levente

Nagy területen rengeteg
cég, számtalan termék

szép tálalásban – ez lehet a
belépõ vendégek benyomá-
sa a 16. Agraria Nemzetkö-
zi Mezõgazdasági, Élelmi-
szeripari és Csomagoló-
anyag-vásárról. A részt vevõ
kiállítók megerõsítik ezt, el-
mondva, az országban léte-
zõ hasonló rendezvények
közül ezt az emeli ki, hogy a
mezõgazdaság több terüle-
tét is felöleli. „Szemben a
szûk réteget megcélzó, sza-

kosodott expók kínálatával,
széles palettát nyújt ez a vá-
sár” – mondta el lapunknak
Kocsis András, a Bronto cég
képviselõje.  

Az Expo Transilvania te-
rületén tegnap megnyílt kiál-
lítás május kilencedikéig lá-
togatható – tízezer négyzet-
méteren több mint kétszáz
hazai, német, magyar, spa-
nyol, olasz, lengyel, brit, hol-
land és moldovai vállalat ál-
lítja ki termékeit. A rendez-
vény szempontjából igen fon-
tos, hogy stratégiai partnere
lehet a Német Mezõgazdasá-

gi Társaságnak (DLG),
amely kétévente a világ legje-
lentõsebb mezõgazdasági-
gép-kiállítását rendezi Han-
noverben – árulták el a szer-
vezõk, a kolozsvári Mezõ-
gazdasági és Állatorvosi Tu-
dományegyetem, valamint
az Intermarketing & Consul-
ting vásárrendezõ cég. 

Sok esetben megerõltetõ a
cégeknek a hasonló vásáron
való megjelenés, tekintve,
hogy sok költséggel jár. Aki
azonban itt nincs jelen, az
gyakorlatilag nem létezik a
piacon, nem számít – tudtuk

meg a Magyarországról érke-
zõ Oros cég képviselõjétõl.
„Mi támogatással tudtunk ki-
jönni, megnyertünk egy erre
a célra kiírt pályázatot Ma-
gyarországon, amelynek kö-
szönhetõen teljes költségünk
fedezve van” – hangsúlyozta
a kiállító.

Az eddigi hagyományok-
nak megfelelõen a kolozsvári
vásáron lesznek farmerna-
pok, munkaerõvásár, bio-, il-
letve hagyományos termékek
szalonja, tenyészállatok kiál-
lítása. Elsõ alkalommal kerül
sor a két éve alakult Erdélyi
Bivalytenyésztõk Egyesületé-
nek bevonásával egy szakmai
értekezletre. A résztvevõk ar-
ra keresik a választ, hogyan
állítható meg a bivalyállo-
mánynak az utóbbi években
tapasztalt, aggasztóan csök-
kenõ tendenciája – amelynek
következtében az állatok szá-
ma kétszázezerrõl tizenhét-
ezerre apadt. 

A rendezvény kereténben
külön figyelmet érdemelnek
a különbözõ szakágakat
megcélzó konferenciák: ma
a biotermelés az Európai
Unióban – a román termelõk
perspektívái téma kerül terí-
tékre, holnap a falufejlesztés-
rõl vitáznak. Szombaton töb-
bek között az önkormányza-
tok szerepérõl lesz szó a me-
zõgazdasági szektor fejleszté-
sében. 

Az expó serkenti a piacot

A szakosodott expók kínálatával szemben széles palettát nyújt a kolozsvári Agraria A szerzõ felvétele



ÚMSZ

Kötelezõvé válik a közin-
tézményekben a szelektív

hulladékgyûjtést, ha a
képviselõház is rábólint arra
a törvénytervezetre, amelyet
a szenátus közigazgatási
szakbizottsága a hét elején
már megszavazott. Bár az
Európai Unió vonatkozó di-
rektívája csak 2015-re tenné
kötelezõvé tagállamai hivata-
laiban a hulladékok „szétvá-
logatását”, a törvénykezde-
ményezõk azt szeretnék, ha
Románia határidõ elõtt telje-
sítené ezt az elõírást. „Úgy
gondolom, ha a magánszfé-
rát ösztönözni akarjuk a kör-
nyezettudatosságra, akkor a
közintézményeknek jó példá-
val kell elöl járniuk, a közös
és általános cél ugyanis az új-
rahasznosítás, illetve a kör-
nyezetvédelem” – fogalma-
zott lapunknak tegnap Édler
András György, a
képviselõház közigazgatási
szakbizottságának tagja. Az
RMDSZ-es politikus tájékoz-
tatása szerint a parlament
elöljárt a jó példával, ugyanis
a képviselõházban és a sze-
nátusban már két éve mûkö-
dik a szelektív hulladékgyûj-
tés. „A képviselõházban mû-
ködõ hulladékgyûjtés kitûnõ
példa, mert szemlélteti, hogy

az emberek hamar ráhango-
lódnak a fegyelmezett szeme-
telésre, egy idõ után igénylik
is a szelektív tárolást” – nyi-
latkozta Édler. 

Kell a jó példa

A kezdeményezéssel kap-
csolatban a civil szféra meg-
osztott. „Sokat beszélnek a
szelektív hulladékgyûjtés
fontosságáról, de ennek az
infrastruktúrája még mindig

nem épült ki, sok jó ember jót
akar, és mégsem beszélhe-
tünk sikerrõl. Hátha az álla-
mi felelõsségvállalás elõ-
remozdítja ezt az ügyet is” –
vélte a lapunknak nyilatkozó
Dan Sãlãjan temesvári
zöldaktivista. Sepsiszent-
györgyön már négy mûködik
a háztartási szemét szelektív
gyûjtése és tárolása, a mû-
anyag palack és a papírhulla-
dék kezelése megoldott –
mondta el lapunknak

Bardócz Ernõ. A Kovászna
megye nagy részét kiszolgáló
Tega köztisztasági vállalat
hulladékgazdálkodási igaz-
gatója üdvözli a szenátus
kezdeményezését, de leszö-
gezte: Sepsiszentgyörgyön si-
került elébe menni a dolgok-
nak, hiszen sok közintéz-
mény és az iskolák már válo-
gatva gyûjtik a hulladékokat.
Míg az utcai hulladékgyûjtõ-
ket saját költségvetésébõl fe-
dezi a köztisztasági vállalat,

addig a közintézményeknek
meg kell vásárolniuk a gyûj-
tõedényeket, mondta el
Bardócz Ernõ. 

Pénz kérdése

A szakember becslése sze-
rint a közintézményeknek, az
általuk termelt hulladék
mennyiségének függvényé-
ben 400 és 1200 lej közti ösz-
szeget kell majd hulladéktar-
tó edényekre költeniük. Hoz-
zátette: a Tega Rt. fel van ké-
szülve a szelektív hulladék-
gyûjtés kiszolgálására, az
elõírásoknak megfelelõen
szállítják, válogatják és tö-
mörítik a mûanyag, papír-
vagy üveghulladékokat. A
szelektív gyûjtést a három-
széki megyeszékhely mellett
kiterjesztették Kovászna
több településére is, a falvak-
ban is mûanyagpalack-gyûjtõ
edényeket helyeztek el.
Bardócz Ernõ szerint évrõl
évre javul a lakosság viszo-
nyulása a szelektív hulladék-
gyûjtéshez, az emberek falun
és városon egyaránt szívesen
élnek a lehetõséggel. Elis-
merte, ez a módszer drágább,
mint ha „ömlesztve” gyûjte-
nék a szemetet; mindig újra
kell válogatni a hulladéko-
kat, mert belekerül más jelle-
gû szemét is. 
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Kizöldülõ közintézmények
Kötelezõvé teszik a szelektív hulladékgyûjtést a romániai hivatalokban

Röviden

Megvan a kórházkvóta

Az Egészségügyi Miniszté-
rium kezdeményezésére a
kormány határozatban álla-
pította meg a szociális-
egészségügyi intézmények
szabványköltségét. A kü-
lönbözõ szociális-egészség-
ügyi szolgáltatásokra meg-
határozott szabványköltség
éves szinten, ágyanként
29.865 lej, amelybõl 8.804
lejt a központi költségvetés
áll, 21.061 lejt pedig a helyi
költségvetés biztosít.  Ebbõl
a keretbõl fedezik az egész-
ségügyi személyzethez kap-
csolódó költségeket, vala-
mint a gyógyszerek és az
egészségügyi fogyóanyagok
költségeit. Hasonlóképpen,
ez az összeg biztosítja a
nem egészségügyi személy-
zet bérköltségeit, az élelme-
zéshez, valamint a fenntar-
táshoz és a mûködtetéshez
szükséges eszközök és szol-
gáltatások ellenértékét. 

Átadták 
a szennyvíztelepet

Új, korszerû szennyvíztele-
pet adtak át Marosvásárhe-
lyen, a beruházás értéke
nyolc millió euró. A most
átadott létesítményt harminc
évre tervezték. A beruházást
80 százalékban hitelbõl, a
fennmaradó 20 százalékot
pedig vissza nem térítendõ
EU-s támogatásból valósítot-
ta meg az önkormányzat.

Antal Erika

Soha ennyien nem jelez-
ték részvételi szándéku-

kat a hétvégi, marosvásárhe-
lyi civil szervezetek vásárán,
mint az idén, jelentették be
tegnapi sajtótájékoztatóju-
kon a szervezõk. Szombaton
10 és 18 óra között 50 sátor-
ban 57 szervezet, alapítvány,
egyesület mutatkozik be. A
résztvevõk arra számítanak,
hogy a gazdag kínálat felkel-
ti a helyiek érdeklõdését, erõ-
södik a civil összefogás, egy-
másra találnak a rászorulók
és azok, akik segítséget tud-
nak és kívánnak nyújtani
embertársaiknak. Koreck

Mária szervezõ lapunknak
elmondta, a minden eddigi-
nél nagyobb méreteket öltõ
megmozdulás célja a civil
kezdeményezések népszerû-
sítése, önkéntesek, támoga-
tók toborzása. Koreck figyel-
meztetett arra, hogy ez a ren-
dezvény segíthet dönteni ar-
ról, hova kerüljön a civil
szervezetek számára adomá-
nyozható kétszázalékos adó.
Pénteken délután a Bernády
Házban A szervezetek jövõkép-
ének és küldetésének megõrzése
krízishelyzetben címmel szer-
veznek kerekasztal-beszélge-
tést az érdeklõdõknek, ahol
szó lesz többek közt Maros
megye szociális térképérõl, a

kerékpárutakról, a kulturális
eseményekrõl, illetve arról,
hogy a civil szféra hogyan já-
rulhat hozzá a megye gazda-
sági fellendítéséhez.

A kirakodóvásár felvonu-
lással kezdõdik szombat dél-
elõtt. A fõtéren több mint
hatszáz civil demonstrálja je-
lenlétét, majd kulturális és
sportrendezvényekre várják
a vásárhelyieket. A vállalko-
zó kedvû látogatók számára
lesz bicikliverseny, tájékozó-
dási vetélkedõ, a gyerekeket
bábszínházzal, játszóházzal,
kreatív mûhelyekkel, a fiata-
lokat táncházzal, sakk- és
backgammonversennyel vár-
ják a szervezõk. 

Civil kirakodó Vásárhelyen 

A romániaiak zöme egyelõre rá se hederít hulladékok szelektálására szolgáló kukákra Fotó: Tofán Levente

HIRDETÉS

Sipos M. Zoltán

Felfüggeszti az utasfor-
galmat a kolozsvári nem-

zetközi repülõtér május 6-a
és 10-e között – jelentette be
tegnap a légikikötõ vezetése,
amely a leállást a felújítási
munkálatok szükségességé-
vel magyarázta. A jelzett
idõszakban a Kolozsvárra
indulók többsége Marosvá-
sárhelyre érkezik, néhány
járatot más belföldi reptérre
irányítanak, a menetrend-
módosításról az utasok a lé-
gitársaságoknál kérhetnek
felvilágosítást. A reptér ve-
zetõsége azonban figyel-
meztetett arra, hogy nem
vállal felelõsséget az „eltérí-

tett” utasokért, így a kárval-
lottaknak esetenként akár
több száz kilométert is saját
költségükön kell majd utaz-
niuk azért, hogy eredeti
úticéljukat elérjék. „A repü-
lõtér kifutópályáin a jelzett
idõpontban elengedhetetle-
nül fontos javításokat kell
elvégeznünk, a beruházás
az utazás biztonsága miatt
elodázhatatlan” – nyilatkoz-
ta lapunknak Radu Bica, a
Kolozs Megyei Tanács alel-
nöke, aki szerint a közeljö-
võben további munkálatok-
ra és forgalomkorlátozásra
kell számítani. „A cél a ver-
senyképesség fenntartása,
ezért az utasok megértését
kérjük” – figyelmeztetett a

szóvivõ, aki nem kívánt nyi-
latkozni a közelmúltban
Marosvásárhely és Kolozs-
vár között kirobbant „rep-
térkonfliktusról”. A Maros
megyei légikikötõ azért ma-
radt le az uniós pályázati
pénzeket biztosító pályáza-
tok lehetõségérõl, mert
Kolozs megye ki szeretné
bõvíteni légi forgalmát,
ezért a napokban tiltakoztak
a hátrányos helyzetbe került
régió önkormányzati képvi-
selõi. „A mostani kolozsvá-
ri munkálatok a teljes körû
korszerûsítés részét képezik,
e nélkül elképzelhetetlen a
térség gazdasági fellendülé-
se” – magyarázta az ÚMSZ-
nek Bica.  

Cserbenhagyták az utasokat
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A fõtéren táncolnak

A jubileumi, 15. Nemzet-
közi Néptánc Fesztivált má-
jus 7-e és 9-e között szerve-
zik meg Szamosújváron. A
rendezvény ebben az évben
is „kiköltözik” a város fõte-
rére. Az örmény – katolikus
templom elõtti téren egy
„alternatív” városnapot
szerveznek, ahol a hiteles
népi kultúrából tartanak be-
mutatót. 

Hamlet zenében

P. I. Csajkovszkij Hamlet –
nyitányfantázia , op. 67, L. v.
Beethoven: Esz-dúr zongora-
verseny, op. 73, és C. Saint-
Saëns: Haláltánc, op. 40
– szimfonikus költemény
lesz a Nagyváradi Állami
Filharmónia ma esti mûso-
rán. Vezényel Romeo
Rîmbu, közremûködik
Oana Criºu. 

Aradon 
a Cseresznyéskert

Ma este az aradi vendég-
szerepléssel (Cseresznyéskert)
veszi kezdetét a Temesvári
Csiky Gergely Színház tur-
néja. A következõ állomása
a társulatnak a Csíki Játék-
szín parkolója, ahol május
8-án Borbély Bartis Emília
mady-baby címû egyéni mû-
sorát láthatják az érdeklõ-
dõk 16 órától, valamint az
Ájlávju címû produkciót im-
már a színház nagytermé-
ben 19 órától. 

Hivatalos 
a Fotómûvészet Napja

Szathmáry Pap Károly fo-
tómûvész születésnapja, ja-
nuár 11-e lett hivatalosan is
a Fotómûvészet Napja Ro-
mániában – jelentette be
Kelemen Hunor kulturális
és örökségvédelmi minisz-
ter a kormány tegnapi ülé-
sét követõen. Szathmáry
Pap Károly 1812-ben szüle-
tett Kolozsváron, õ a világ
elsõ hadifényképésze.

Nyelvi sorompók nélkül

„Senki ne számítson az
elõadások lefordítására, il-
letve feliratozására a feszti-
vál ideje alatt. Egy jó szín-
házi produkció lényegét és
üzenetét nem a nyelv, ha-
nem a színészi játék kifeje-
zõ ereje adja” – válaszolta
Andrei Mihalache a szat-
mári Északi Színház ro-
mán tagozatának mûvésze-
ti igazgatója újságírói kér-
désre tegnap, a Sorompók
Nélkül Nemzetközi Szín-
házi Fesztivált népszerûsítõ
sajtótájékoztatón. Az új-
ságíró azt kifogásolta, hogy
május 14-e és 23-a között
megrendezendõ fesztivá-
lon, ahol több magyar nyel-
vû elõadás is lesz, a nyelv
ismerete nélkül a román
közönség nem tudja élvezni
a produkciókat. Keresztes
Attila, a Harag György
Társulat mûvészeti igazga-
tója külön hangsúlyozta,
hogy a fesztivál célja nem
csak a kulturális, de a nyel-
vi határok lebontása is.

Röviden

Sipos M. Zoltán

„Nagy az izgalom gyere-
kek és pedagógusok ré-

szérõl is, hiszen egy olyan
gyermekfolyóirat születés-
napjára jöttünk, amely so-
kunk számára meghatározta
a gyerekkort. Azt hiszem,
hogy a Szivárvány örökifjú
és örök értékeket hordoz
magában, így sikerült fenn-
maradnia a három évtize-
des, viszontagságokkal teli
története során” – mondta
el lapunknak egy óvónõ,
miközben nagy csoport gye-
reket vezetett be a Kolozsvá-
ri Magyar Opera épületébe. 

A legkisebbek 
színes könyve

Tegnap ünnepelte megala-
pításának harmincadik szü-
letésnapját a kiskorú gyere-
kek számára megálmodott,
és mindmáig a legfiatalabb
korosztály szellemi nevelé-
sét megcélzó Szivárvány
gyermekfolyóirat a Kolozs-

vári Magyar Opera épületé-
ben. A rangos esemény nem
maradt érdeklõdõk nélkül: a
több száz óvodás és kisisko-
lás Kolozs és Fehér megye
több településérõl, valamint
kísérõik zsúfolásig töltötték

az opera nagytermét. Jó
hangulatban sem volt hiány,
a gyerekek legnagyobb örö-
mére a mûsort a Szivárvány
és a Napsugár folyóiratok ol-
dalairól jól ismert Csipike és
Kukucsi moderálták. A gye-
rekek énekkel, tánccal kö-
szöntötték a gyerekfolyóirat
ünneplõ szerkesztõségét és
az egybegyûlteket.

A „kistestvér” 
története

„A Szivárvány a Napsugár
kistestvére, ez utóbbi szer-

kesztõsége hozta létre. Az
1957-ben alapított lap mun-
katársai 1980-ban döntöt-
tek úgy, hogy a legkisebbek
számára is irodalmi folyó-
iratot készítenek, amelynek
indíttatása és az értékképvi-
selete azonos a Napsugáré-
val” – mesélte lapunknak
az ünnepelt folyóirat múlt-
járól és célkitûzésérõl Zsig-
mond Emese. A Szivárvány
fõszerkesztõje hozzáfûzte,
a kistestvéri szerep jól lát-
ható a kivitelezésben is: ért-
hetõbb szövegek és színe-
sebb illusztrációk vannak

benne. Mindkét lap igényes
olvasóvá szeretné nevelni a
gyereket, a magyarság ha-
gyományainak tiszteletére
és ápolására kívánja buzdí-
tani a legfiatalabbakat,
hangsúlyozta a fõszerkesz-
tõ. Mint elmondta a, kezde-
tekben, a kommunista ál-
lamhatalom cenzúrája mi-
att a lap Haza Sólymai né-
ven mûködött, de a rend-
szerváltást követõen a szer-
kesztõség visszatért az ere-
deti elképzeléshez, és Szi-
várvány néven folytatta a ki-
advány szerkesztését.   

Az olvasótábor 
adja az irányt

A Szivárvány a jövõben is
azokat az értékeket szeretné
képviselni, amelyeket har-
minc éves múltja során, vi-
szont a hordozó az mindig
az aktuális olvasótáborához
fog igazodni. A szerkesztõ-
ség a héten minél több olva-
sójához el szeretne jutni, így
hétvégéig Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmik-
lóson, Csíkszeredában és
Kézdivásárhelyen is megün-
nepelik gyerekek társaságá-
ban a három évtizedes gyer-
mekirodalmi folyóirat szü-
letésnapját. A Szivárvány je-
lenleg 16 ezer példány-
számban jelenik meg ha-
vonta. 

Kovács Zsolt

Tavaly õszi sikeres elõ-
adássorozata után újra

Székelyföldre látogat a leg-
népszerûbb kortárs magyar
író. Müller Péter a Mester-
kurzus-sorozat keretében
tegnap este Gondolataink te-
remtõ hatalma címmel tar-
tott elõadást Marosvásár-
helyen, ma Csíkszeredában
A boldogság nyomában cím-
mel tart elõadást, pénteken
pedig Sepsiszentgyörgyön
a kultúrpalotában érteke-
zik Önmagunk felfedezése
címmel. 

Müller Péter tavalyi szé-
kelyföldi elõadó körútja

több mint sikeres volt,
ugyanis napok alatt elfogy-
tak a jegyek, ezért több szá-
zan maradtak le a találko-
zásról. A neves író jól érez-
te magát ittlétekor, ezért a
Mesterkurzus elõadássoro-
zat szervezõinek felkérésére
gondolkodás nélkül rábó-
lintott, sõt az eddigi maros-
vásárhelyi és csíkszeredai
fellépése mellett a körutat
egy sepsiszentgyörgyi állo-
mással is kibõvítette. Napja-
ink legolvasottabb magyar
írójának Szeretetkönyve több
mint kétszázezer példány-
ban kelt el, legújabb mûve,
a Gondviselés pedig tavaly
karácsonykor minden el-

adási listát vezetett. A szer-
zõ azonban azt tartja, az
igazán fontos dolgokat csak
élõszóban lehet átadni, így
elõadásai gyakran még
könyveinél is nagyobb él-
ményt jelentenek. Sepsi-
szentgyörgyi elõadásán ön-
magunk felfedezésérõl be-
szél majd a résztvevõknek:
ki vagyok én, ki lakik ben-
nem valójában. mi a sor-
som, mi az életfeladatom,
miért mondok mást, mint
amit gondolok, és miért te-
szek mást, mint, amit érzek?
– ezekre a kérdésekre keres
válaszokat Müller Péter,
akit pénteken a kultúrpalo-
tában hallgathatnak meg. 

Egyházi zene, barokkosan
Baló Levente

Nemzetközi barokk ze-
nei fesztivál kezdõdik

ma Kolozsváron, ahol idén
a barokk egyházi zenére fó-
kuszálnak a szervezõk.
„Egy kiterjedt Európai Uni-
ós projekt részét képezi a
május 9-ig tartó sorozat. A
barokk zene, szerintünk,
egy kapocs, egyesítõ erõ a
régi és új Európa között. Er-
re alapoztuk a sorozatunkat
is, amelynek célja multikul-
turális zenei találkozások
létrehozása Olaszország-
ban, Szlovéniában és Ro-

mániában” – mondta el la-
punknak a kolozsvári társ-
szervezõ, a Flauto Dolce
Egyesület elnöke, Majó
Zoltán. 

Hasonló rendezvénynek
adott már otthont a kincses
város, amikor ez év márci-
usában a rendezvénysoro-
zat keretén belül, ugyan-
csak olaszországi, szlo-
véniai és hazai mûvészek
fellépésével a barokk világi
zenét mutatták be. 

A márciusi kiadás ikerki-
adásaként a napokban a ba-
rokk kor egyházi zenéjébõl
kapunk ízelítõt: ma este lesz

a rendezvény ünnepi meg-
nyitója az evangélikus-lu-
theránus templomban. A
szombati elõadás a Szent
Mihály templomban lesz,
ahol a szlovén barokk zenei
örökségbõl hallgathatnak
részleteket az érdeklõdõk. A
rendezvény fénypontja min-
den bizonnyal a vasárnap
este lesz, mondta el lapunk-
nak Majó Zoltán, hiszen az
evangél ikus- lutheránus
templomban egy világsztárt
hallhatunk, láthatunk, az új
Farinellinek is nevezett
Angelo Manzotti férfiszop-
rán lép fel. 
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Gryllus Vilmos dalaival, Csipike és
Kukucsi moderálásával ünnepeltek
mostani és egykori Szivárvány olva-
sók tegnap, a Kolozsvári Magyar
Operában, a gyermekfolyóirat har-
mincadik születésnapján. 

Antal Erika

„A fesztivál ilyen hosszú
idõn keresztül való fenn-

maradását, létezését és jövõ-
jét elsõsorban nagyszerû kö-
zönségünknek köszönhet-
jük, annak a közönségnek,
amely kész a befogadásra,
magas igényeket támasztva
képes értékelni minden elõ-
adás mûvészi szintjét” – fo-
galmazott lapunknak Vasile
Cazan annak kapcsán, hogy
negyvenedik alkalommal
szervezi meg Marosvásárhe-
lyen az Állami Filharmónia
a Marosvásárhelyi Zenei
Napokat. Az 1970-ben in-
dult sorozat illeszkedik az
idén 60 éves filharmónia ün-
nepi évadjába, vallja a mûvé-
szeti igazgató, aki lapunknak
arról beszélt, hogy az elõ-
döknek – Csíky Boldizsár-
nak, Szalman Lorándnak,
Kozma Mátyásnak köszön-
hetõen indult ez a fesztivál,
ahová minden évben igye-
keztek a hazaiak mellett,
nemzetközi hírnevû mûvé-
szeket, innen elszármazotta-
kat meghívni. Bár sok nehéz-
séggel jár egy-egy ilyen fesz-
tivál megszervezése, Cazan
úgy érzi, a közönségért min-
dent meg kell tenni, hiszen a
marosvásárhelyi zenekedve-
lõ publikum a legnagyobb
gazdasági válság közepette is
megtölti a koncerttermet, ér-
deklõdéssel fogad minden
egyes fellépõ szólistát, kar-
mestert, zenei eseményt. 

A május 20-ig tartó sorozat
ma este rendkívüli szimfoni-
kus nyitóhangversennyel in-
dul, az Angliából érkezõ Ale-
xander Walker vezényletével
és az ugyancsak Angliából ér-
kezõ, romániai származású
Remus Azoiþei  hegedûmû-
vész fellépésével. Mûsoron
W. Boyce-, Csajkovszkij- és
Brahms-mûvek szerepelnek.

Vasile Cazan azt is el-
mondta, hogy egy-egy ilyen
koncertsorozat arra is alkal-
mat ad, hogy a város mûvé-
szeti líceumának zeneszakos
növendékei is bemutatkozza-
nak, annál is inkább, hogy az
innen kikerülõ diákok közül
sokan egyetemi tanulmánya-
ik után a filharmónia közös-
ségét gyarapítják. A maros-
vásárhelyi fiatal tehetségek
hangversenyének vasárnap
este 7 órakor ad otthont a
Kultúrpalota nagyterme.

A programban terem-név-
adó ünnepség is szerepel, a
marosvásárhelyi zenei élet
olyan nagyjainak a nevét
örökítik meg, mint Metz Al-
bert, László Árpád, Szalman
Lóránt és Szabó Csaba. Az
idei koncertsorozat jelentõs
eseménye lesz a Perényi
Miklós gordonkamûvésszel
szervezett zenei beszélgetés.
„Emlékszem Perényire, ami-
kor elõször negyven évvel
ezelõtt járt Marosvásárhe-
lyen. Azóta világhírû karriert
épített, errõl is fog majd be-
szélni” – mondta Vasile
Cazan. 

Harmincéves a Szivárvány

Zenei Napok 
Marosvásárhelyen

A születésnapon fellépõ elõadõmûvész a gyermekek körében is népszerû Gryllus Vilmos volt A szerzõ felvétele

Erdélyi városokban tart
Mesterkurzust Müller Péter
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A helyiek szerint évtizedek
óta nem voltak akkora hullá-

mok az Azúr-parton, mint ami-
lyenek kedd este támadtak. Az
évnek ebben az idõszakában tel-
jesen szokatlan viharos idõjárás
leginkább a Nizza és Cannes kö-
zötti partszakasz strandjait té-
pázta meg, különösen erõs csa-
pást mérve a világ legnagyobb
filmfesztiváljának otthont adó
Cannesre. A két város polgár-
mestere a francia sajtó szerint
szerdán kezdeményezte, hogy a
kormány nyilvánítsa természeti
katasztrófa sújtotta övezetté a
francia Riviéra partjait.

Vihar utáni romok

Alig egy héttel a Cannes-i
Nemzetközi Filmfesztivál meg-
nyitója elõtt a tengerparti város
híres sétánya, a Croisette romok-
ban hever: a szállodasor parti lé-
tesítményeit és az éttermeket tel-
jesen tönkretette kedd délután a
viharos tenger, és jelentõs káro-
kat okozott a fesztivál épülõ
helyszínein is. David Lisnard,
Cannes polgármestere több mil-

lió euróra becsülte a károkat. El-
mondása szerint jelenleg min-
dent a vihar által felkavart ho-
mok borít: a kikötõ, annak par-
kolója és a filmfesztivál épülõ lé-
tesítményei, valamint húsz ten-
gerparti étterem tönkrement. Az
orkán erejû szél és a hullámok
több gépkocsit is felborítottak. 

A károk felmérése és a helyre-
állítás a Le point címû francia lap
tudósítása szerint már tegnap

reggel megkezdõdött: az önkor-
mányzat kétszáz embert mozgó-
sított annak érdekében, hogy a
jövõ héten érkezõ vendégeket a
megszokott csillogás fogadja. „A
fesztivál megnyitójára (május
12-e – szerk. megj.) teljesen ké-
szen leszünk” – ígérte meg a pol-
gármester.

Vihar utáni filmek

A 63. cannes-i filmfesztivál hi-
vatalos versenyprogramjában hat
kontinens 13 országából 16 alko-
tás versenyezhet az Arany Pál-
máért. Köztük Mundruczó Kor-
nél Szelíd teremtés – A Frankenste-
in-terv címû legújabb alkotása is. 

A verseny a Ridley Scott ren-
dezésében és Russel Crowe fõ-
szereplésével készült Robin

Hood vetítésével veszi kezdetét
május 12-én. A seregszemle vá-
logató bizottsága a nagyvilág
filmmûvészetének újdonságait
reprezentáló közel 4000 bene-
vezett filmbõl válogatta a hiva-
talos programot. Az Un certain
regard válogatásba két román
film is meghívást kapott, Cristi
Puiu Aurora, valamint Radu
Muntean Kedd, karácsony után
(Marþi, dupã Crãciun) címû al-
kotása, de felfénylik a magyar-
országi Kocsis Ágnes új alkotá-
sa, a Pál Adrienn is. A nagyvi-
lág filmfõiskolásainak legjobb-
jait felvonultató Cinéfondation
versenyben Szimler Bálint, a
budapesti Színház és Filmmû-
vészeti Egyetem hallgatója Itt
vagyok címû vizsgafilmjével
mutatkozhat be. 

Az interneten mintegy száz dollárért árusít-
ják az európai légteret csaknem egy héten át
bénító, mindmáig gondokat okozó izlandi
Eyjafjöll tûzhányó hamuját. „Azóta áruljuk
a vulkán hamuját, hogy valaki egyszer csak
azzal keresett meg minket, hogy rendelni sze-
retne belõle” – mondta Sofus Gustavsson, az
egyik izlandi webáruház munkatársa a nor-
vég Dagbladet lapnak, hozzátéve, hogy az
Eyjafjöll hamuját kérésre a világ bármely
pontjára kiszállítják. A vállalkozás 108 dol-
lárt kér a szürkésfehér hamu befõttesüvegbe
csomagolt 160 grammjáért. A postán küldött
hamuból származó bevételeket az izlandi vul-
kánkitörés okozta károk enyhítését önkéntes
alapon ellátó ICE-SAR polgári védelmi szer-
vezethez juttatják.
Jó lesz vigyázni, állítólag már hamusítják!

(szûcs el)

Száz szó

Elfújta a vihar Cannes-t?

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
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................................................................................................................
................................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
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Kánya Gyöngyvér,Budapest

A Magyar Televízió (MTV) lát-
ja vendégül május 8-a és 12-e

között az 1978 óta minden év-
ben más országban megrende-
zett nemzetközi közszolgálati
televíziós találkozót, az angol
nyelvû INPUT-ot (International
Public Television). 

A legjobbak mustrája

A nagy múltú szakmai ese-
mény vetítéssorozat és vitafórum
is egyben, amely a közszolgálati
és kereskedelmi televíziókban
mellõzött témákra koncentrál. A
szombaton kezdõdõ, az MTV
óbudai gyártóbázisán zajló
INPUT-ra hat kontinens közel

ezer televíziós szakemberét vár-
ják; vágókat, szerkesztõket, szak-
újságírókat, valamint egyes csa-
tornák vezetõit is, hogy közösen
végignézzék és megvitassák az el-
múlt év legkiválóbb köztelevíziós
mûsorait. Az öt napos találkozón
összesen huszonhét szekciót ala-
kítottak ki, amelyek közel nyolc-
van, a világ köztévéiben bemuta-
tott televíziós mûsort, dokumen-
tumfilmet, tévéfilmet és animáci-
ót tartalmaznak, egy-egy jelentõs
témára koncentrálva. Több szek-
ció foglalkozik friss mûsorformá-
tumokkal, a mûfaji határok ösz-
szemosódásával vagy a televíziók
eseményformáló erejével, de
emellett a politikai és gazdasági
nyomásgyakorlástól az online
stratégiákon át a világgazdasági

válságig a televíziók számtalan
mai nehézsége kiderül a váloga-
tásból. 

Az MTV is bemutatkozik

A nemzeti illetve a mûfajok
arányára vonatkozó kvótákat
(egyharmad fikció, egyharmad
dokumentumfilm, egyharmad
tévémûsor) figyelembe véve több
mint 270 alkotást neveztek az
idei konferenciára – köztük hatot
maga az MTV – ezek közül az
úgynevezett shop-stewardok hét
nap alatt válogatták ki az egyes
szekciók kínálatát. Az MTV mû-
sorai közül a nemzetközi testület
a Szabadlábon Zalában címû tévé-
mûsornak és a Levegõt venni címû
rövidfilmnek szavazott bizalmat.

Sipos Pál az INPUT magyaror-
szági koordinátora szerint a
szakmai találkozó különleges
esemény, fogalom: vetítés és vita
mindarról, amit egy köztévés a
köztévében látni szeretne, illetve
találkozás mindazokkal, akiket
hasonlóan érdekel a világ és
benne a közszolgálati televíziók
szerepe. „Ebben az a legna-
gyobb öröm, hogy van öt nap az
ember életében, amikor végre
csak azt teszi, amire egy életre
szerzõdött, kizárólag tévémûso-
rokkal foglalkozik. Példákat lát,
informálódik, ütközteti a véle-
ményét, megismerkedik más
szakmabeliekkel, beszélget, véle-
ményt cserél, aztán mindezt a tu-
dást hazaviszi és felhasználja” –
fogalmazott Sipos.

Szent Antal ösztöndíjasai

Nyugdíjas éveimet 2003 óta a szászvárosi
Szent Erzsébet Gyermekotthonban töltöt-
tem, amennyiben erõmbõl telik Böjte Csaba
testvért segítem a templomi teendõkben.
Csaba testvér csodálatos munkabírását és ál-
dozatkészségét látva, régóta bennem mo-
toszkált a gondolat, hogy mit tehetnék én a
közösség oltárára. Az atya a társadalom leg-
alsó rétegét vette pártfogásba, én pedig,
hogy ne utazzunk ugyanazon a sínpáron, a
társadalom felsõ rétegét céloztam meg. Így
született bennem az elhatározás, hogy a
Böjte Csaba által létesített dévai Szent Fe-
renc Alapítvány mellékhajtásaként, ösztön-
díjas alapítványt létesítsek Szent Antal Ala-
pítvány néven. A helyi lelkész, a polgármes-
ter és az igazgató ajánlásával minden erdélyi
magyar nemzetiségû, érettségivel rendelkezõ
diák valláskülönbség nélkül pályázhat, aki
tanulmányait egyetemen szeretné folytatni.
Kérésünk csupán ennyi: tanulmányai elvég-
zése után, amikor álláshoz jut, a rá fordított
összeget részletekben, lehetõsége szerint té-
rítse meg. Ha jó szíve diktálja, hálából, ha
teheti, az alaptõkét pár fillérrel növelheti,
hogy másokon is tudjunk segíteni. Az ala-
pítvány Böjte Csaba felügyeletével és vezér-
lésével mûködik. Pályázni 2011. június 
1-jétõl lehet. Címünk: Szent Antal Alapít-
vány, 330046 Déva, Progresului utca, 6.
szám. Bankszámlaszám: Fundatia Sfantul
Francisc, BCR Deva, Cod IBAN:
RO55RNCB0160027081390011 (lej),
RO07RNCB0160027081390002 (euró), cod
fiscal: 5013605, cod swift: RNCBROBU. 

Bíró Antal atya, 
Szászvárosi Szent Erzsébet gyermekotthon

Az Azúr-parti cannes-i fesztiválnak a filmek mellett az idén a viharkárok is szenzációi

ÚMSZ

Hé, te állat!-díjban részesítet-
te az ActiveWatch Sajtófigye-

lõ Ügynökség (AMP) Traian
Bãsescut – írja a Mediafax. 

Az AMP indoklása szerint
az államfõ azért érdemli meg a
díjat, mert mindig jó ízléssel
kezeli, és válogatott jelzõs
szerkezetekkel illeti az õt
kérdezõ újságírókat. Monica
Iacob-Ridzi, Elena Udrea és
Radu Mazãre Politikai plázaci-
cázás közpénzeken-díjon osz-
tozhatott. 

Az elismerést azok a celeb
politikusok vehették át, akik
sorozatosan közpénzen végez-

nek imidzsjavítást, és kollagént
injekcióznak a közvélemény
arcába.

A Sajtószabadság világnapja
alkalmából megrendezett buka-
resti sajtóbálon az újságíró-
szervezet kitüntette Antonie
Solomont, Craiova polgármes-
terét is, aki a Példakép polgár-
mester-díjat vehette át, amiért a
városi tiltakozások helyszíneit a
hivatal udvarába „zárta”. 

Dan Grigore CNA-tag A ro-
mán kultúra bodyguardja díjat
tudhatja magáénak. Az Audio-
vizuális Tanács tagja a Radio ZU
és a Radio 21 ellen lépett fel
mivel azok parodizálni merték
Eminescu egyik versét. 

Hé, te állat!-díjas az államfõ

Nagyi vagyok, 64 éves. Keresek egy tanfolyamot

vagy magánszemélyt a számítógép alapszabályai-

nak megismerésére. Aranyosgyéresen vagy Tordán.

Tel: 0264-365 220.

Apróhirdetés

Input 2010: vetítés, vita, találkozás

Hat-nyolc méteres hullámok csapkodták
kedd este a francia Riviérát, jelentõs káro-
kat okozva többek között a néhány nap
múlva kezdõdõ Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztivál helyszínein is, kérdésessé té-
ve a 13 országból érkezõ filmek versenyét. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 Ablak a természet-
re
10.50 Tálentum
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Felelet az életnek
15.50 50 éves a nyitrai
magyar pedagógusképzés
16.40 Nyelvében él a
nemzet
17.30 Mi vagyunk az unió
17.45 Beavatás
18.00 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
Soproni Liga, 27. forduló,
DVSC TEVA - Videoton FC
22.05 Híradó, Sport
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.30 Drót (am. sor.)
0.35 Kikötő
1.00 Kispálya (angol vígj.,
1996)

m1, 22.30
Egy hulla a szobatársam

Tom Everett Scott és Mark-Paul Gosselaar két újdonsült szo-
batársat játszanak, Josh-t és Coopert. Josh az a tanulós faj-
ta, Cooper pedig az “élvezzünk ki mindent” típus - ám ez az
életstílus átragad Joshra is és hamarosan mindkettőjüket a
kibukás veszélye fenyegeti. De van egy kiút: az iskolai sza-
bályzat szerint minden olyan diák kitűnő minősítést kap, aki
elszenvedi szobatársa öngyilkosságának traumáját.

m2, 23.05
Ben X

Ben különleges. Az életét furcsa rituálék szerint éli. A saját vilá-
gában él, ami egyben egy internetes szerepjáték világa. Ben va-
lódi élete ugyanis valóságos pokol: az iskolában két fiú zaklatá-
sa szinte halálos fenyegetést jelent a fiú számára. Bennek azon-
ban van egy terve, mely egy szóban foglalható össze: gyilkos-
ság. De aztán Ben az interneten megismerkedik Scarlite-tel.

DUNA TV, 1.00
Kispálya

A “Small Time” minden idők egyik legjobb angol kisjáték-
filmje. Kispálya a javából, a 20. század végén. Helyszín
Sneinton. Nem London, de nem is Nottingham. Főhőseink ti-
pikus lúzerek, huszon-harmincévesek, akik mindent visznek,
ami mozdítható, s nem ragadós. És persze ne legyen szüksé-
ges jó. Mint pl. kutyakaja, versenybicikli, evőpálcikák stb.,
egyszóval mindent.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Nyugat 100
11.45 Magyar évszázad-
ok
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Arborétumok,
gyűjteményes kertek
15.00 Rajnán innen, Du-
nán túl...
15.30 Munkaidőben
16.00 Múzeumtúra
16.25 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.15 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar bulizene
19.05 INPUT 2010
19.10 1100 év Európa
közepén
19.40 A kis királylány
20.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 24 (amerikai sor.)
23.05 Ben X (belga-hol-
land f. dráma)
0.35 McLeod lányai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.35 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol csalá-
di vígj., 2000)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (filmsor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.20 CSI: A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.15 Reflektor - Sztár-
magazin
1.35 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (am. akció
sorozat)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Az ifjú Don Juan
(am. rom. film, 1988)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (am.-kan.
filmsor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS: Los Angeles
(am. krimisor.)
0.25 A férjem védelmé-
ben (am. tévéfilm sor.)
Közben. Kenósorsolás
1.25 Bajnokok Ligája ma-
gazin
1.55 Tények Este Hírmű-
sor
2.25 Gyilkos körök (fran-
cia sor.)
3.15 Csillagközi romboló
(am.-angol akciófilm-sor.)
4.05 Alexandra Pódium
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda
(ism.)
16.00 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

8.15 Columbo: Utolsó üd-
vözlet a kapitánynak
10.00 Gyilkos sorok
10.55 Smallville 11.45
Szívek szállodája 12.35
Feleségcsere (ism.) 13.25
A pokol konyhája 14.15
Nyomtalanul 16.00 CSI
17.00 Ki ez a lány? (soro-
zat) 18.00 A pokol kony-
hája 19.00 Feleségcsere
19.55 Ki ez a lány? (sor.)
20.55 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 21.25 CSI
22.20 Csali (kanadai-ame-
rikai vígj.)   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.10
Pontos sportidő 14.10 Kü-
lön kiadás 15.00 Sport.ro
Hírek 16.00 BoxBuster
17.00 Pontos sportidő
Marius Chican műsora
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Steaua – Barcelona
labdarúgó mérkőzés Baj-
nokok ligája döntő 1986
21.00 Wrestling RAW
23.00 Póker Világbajnok-
ság - World Poker Tour
0.00 Lányok a paradi-
csomban  

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Elbűvölt Hold
(filmsorozat) 11.15 Szen-
vedély (sorozat) 14.00
Ana két arca (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok (so-
rozat) 16.30 Maria Merce-
des (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.) 19.30
Kaméleonok (sor.) 20.30
Hullámhegy (angol-olasz
romantikus vígjáték,
2002) 22.30 Viperafészek
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ism.)   

8.10 Mr. Elszánt, a balfék
(amerikai-mex. vígj.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 15.00
Renaissance (francia-an-
gol-lux. anim. f., 2006)
16.55 Ezüstsólyom
(hongk. akcióf., 2004)
18.45 Viharos futam
(amerikai akcióthriller,
1986) 20.25 Csalóból
csali (amerikai-kan. vígj.,
2005) 22.10 Az utolsó
cserkész (amerikai ak-
cióf., 1991)   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Importált vej (sor.) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának (show)
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém (show) 14.45
Árulás a családban (sor.)
16.00 Terefere Bahmu-
val (show)  18.30 D-
Hírek 19.15 Menyet
anyának 23.00 Múltbéli
rémálom (kanadai film-
dráma, 2008) 1.00 Sex
games Vegas 1.30 Me-
nyet anyának  

9.00 Nyughatatlan Jordan
(amerikai sorozat) 10.00
Kisvárosi gyilkosságok
(sorozat) 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok (sorozat)
17.00 Kegyetlen valóság
(amerikai f.dráma) 19.00
Nyughatatlan Jordan (am.
sor.) 20.00 Nash Bridges
21.00 Őrangyal (amerikai
sor.) 22.00 Esküdt ellensé-
gek (sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-
magyar filmsor.)
11.00 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
14.35 Körzeti magazin
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(ausztrál filmsorozat)
20.20 Megállítjuk 1 mil-
lióért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
22.00 Az Este - Péntek
22.30 Egy hulla a szoba-
társam (am. vígj., 1998)
0.05 Prizma
0.20 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.30 Memento
0.35 Teadélután

7.00 Hírek, Sport, Időjárás-
jelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport, Időjárás-
jelentés
9.15 Ébresztő – szórakozta-
tó műsor
10.10 Szerelmes Don Juan
(amerikai filmsorozat)
11.15 100%-os jótállás
12.10 Tenisz: Románia-Uk-
rajna
Davis Kupa, élő közvetítés
Bukarestből
2.-ik turné, Európa, Afrika
18.00 UEFA Champions
League Magazin
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
21.10 Egyszer az életben
23.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai filmsoro-
zat)
0.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
0.15 Az éjszaka urai (ame-
rikai thriller, 2007)

2.15 UEFA Champions
League Magazin (ism.)
2.45 Jelek (ism.)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Point of Entry
(amerikai akciófilm,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes (ism.)
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport
20.30 Érted táncolok -
Stefan Banica Jr. és Iulia
Vatur szórakoztató műso-
ra

1.00 Visszaszámlálás
(spanyol krimi sorozat)
2.00 Románia szeretlek!
(ism.)
3.00 20 év után (talk
show) (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 (sor.)
12.00 Reality show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A Skorpiókirály
(am.-német akcióf., 2001)

22.30 Kickboxer 4.: Az ag-
resszor (am. akcióf., 1994)
0.30 Psycho II. (amerikai
thriller, 1983)
2.30 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígjátéksor.)
3.00 Kickboxer 4.: Az ag-
resszor (ism.)

6.00 Saman király (sor.)
6.30 Tarzan (sor.)
7.00 Senki sem tökéletes
(sor.)
7.30 Apák és kicsik
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Focus Monden
9.30 Viceversa
10.30 Szökőár (am. ak-
cióf., ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Kandikamera
14.30 Született feleségek
(am. sor.)
16.00 Oliver Twist (angol
filmdráma, 1999)
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Mestersége: ven-
déglátó (reality show)
20.30 Az elnök zsoldosa
(am. akcióf., 2000)
22.30 Gyilkos cápák - Ve-
szedelmes vizeken (ameri-
kai-dél-afrikai katasztrófa
film, 2005)

0.30 Hírek
1.30 Oliver Twist (ism.)
3.30 Gyilkos cápák - Vesze-
delmes vizeken (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Mocsári favágók -
Harc a túlélésért
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Guatemala
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Repülőcsónak, vöröshagy-
ma, 3D fémnyomtatás, haj-
lított szekrényajtó
17.00 Állítólag – Diet Coke
és Mentos

18.00 Amcsi motorok
19.00 A legnagyobb min-
dent visz
20.00 A túlélés törvényei -
Nagyvárosi túlélő
21.00 Hogyan készült?
22.00 Time Warp - Amikor
megáll az idő
22.30 Rács mögött külföld-
ön - Scott és Lucy
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát
2.30 Time Warp

5.25 Hírek
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.00 Kicsik órája
9.00 Videóterápia
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin (né-
met sorozat)
10.45 Találkozunk –
szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Két dojnázó
(ism.)
13.15 A románok hagyo-
mánya (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 Wild Card (am.
dráma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.15 Berlin, Berlin (né-
met sorozat)
18.50 Bűvölet (filmsor.)
19.15 Lehet, hogy nem
tudtad
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie Oliver va-
rázslói (sor.)
21.30 Az áldozat nevé-
ben
22.00 Hírek, Sport, idő-
járás
23.05 Mágikus pirulák

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató műsor,
Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden   
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2010. május 7.

KOSSUTH RÁDIÓ
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BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Frida és Ivett nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Frida germán eredetû
nõi név, jelentése: béke, vé-
delem. 
Az Ivett nõi név az Ivonn
francia kicsinyítõképzõs
alakjából önállósult
Holnap Gizella napja lesz.

Évfordulók
• 1758-ban született Maxi-
milien de Robespierre
francia  ügyvéd és forradal-
már.
• 1840-ben Angliában  ki-
adták az elsõ bélyeget.
• 1859-ben Párizsban Kos-
suth Lajos, Teleki László
és Klapka György megala-
kították a Magyar Nemze-
ti Igazgatóságot.
• 1915-ben született Orson
Welles amerikai filmrende-
zõ, színész.

Vicc
Egy fiú odamegy a lányos
apához, és azt mondja:
– Megkérem a lánya kezét.
– Melyiket? A kisebbet
vagy a nagyobbat?

– Miért, az egyik keze na-
gyobb, mint a másik?

Recept
Fokhagymás sajtleves
Hozzávalók: 1 ek. liszt, 3
dkg vaj, 2 dl tej, 5 dl zöldség-
leves (leveskockából is lehet),
2-3 gerezd fokhagyma, kés-
hegynyi õrölt fehér bors, 15
dkg sajt (fele legyen füstölt
sajt), 1 dl tejföl, 2 tojássárgá-
ja, zöldpetrezselyem, pirított
kenyérszeletek, zöldhagyma.
Elkészítése: A lisztet a vajon
kevergetve világosra pirítjuk,
beledobjuk a megtisztított,
összezúzott fokhagymát, fel-
öntjük lassan, kevergetve a
tejjel és a levessel. Fûszerez-
zük egy kevés borssal és zöld-
petrezselyemmel, hagyjuk
felforrni. Hozzáadjuk a re-
szelt sajtot (félreteszünk 3-4
evõkanálnyit) és a tejföllel el-
kevert tojássárgáját, majd új-
ra fölforraljuk. A kenyérsze-
leteket megpirítjuk és a félre-
tett reszelt sajttal megszór-
juk. A levest öblös tálkába
szedjük, sajtos pirítóssal és
zöldhagymával tálaljuk.

2010. május 6., csütörtök   www.maszol.ro

Aki nem rendelkezik jó emlé-
kezõtehetséggel, az el se kezd-
jen hazudozni. A hazug em-
ber nincs könnyû helyzetben,
mert minden egyes kimondott
hazugsága a valósággal nem
megegyezõ, de szintén vala-
milyen valóságot – kitalált
valóságot – hoz létre. Így aki
hazudik, az kénytelen mindig
minden dolognak eleve két
valóságát észben tartani: a

tényleges valóságot és az általa
hazudottat. Ez pedig elõbb-
utóbb összekeveredik, mivel a
hazudott dolgok világa minden
pillanatban nagyobb és na-
gyobb lesz. Mert amint a való-
ságban telik az idõ, a hazugság
is kénytelen lépést tartani az
idõvel, folyamatosan építve ha-
mis önmagát. Az ember még
egy valóságot sem tud észben
tartani, nem hogy kettõt.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem olyan gyakorlatias, mint
szokott lenni, és ez aggasztja is.
Nyugtalanság gyötri amiatt,
hogy valakit megbántott.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ami az anyagiakat illeti, ne le-
gyen nagylelkû vagy könnyel-
mû, még ha a családjáról van is
szó. Ezt nem engedheti meg ma-
gának.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma semmit ne vegyen túl komo-
lyan, bízzon az intuícióiban.
Tartózkodjon a féltékenykedés-
tõl, és ne legyen érzelmileg fele-
lõtlen. Fontos a bizalom.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kicsit szomorúbb, mint általá-
ban. Többnyire szûkszavú és in-
kább megfigyelõ, mint a társaság
középpontja. Az aggodalmasko-
dó gondolatok elvehetik a kedvét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érzi, nem figyelnek Önre
eléggé. Valami merész, újmódi
kellene. Az alkalom, amire vár,
váratlanul kínálja magát.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nem cipeli tovább régi terheit.
Kiûzi a lejáratott ideákat a fejé-
bõl, hogy helyet teremtsen az új-
nak. Rendszerezi az emlékeit, és
lélekben új életet kezd.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Hold földtávolban, itt a nagy
elhatározások ideje. Értékelje a
híreket, éberen figyelje környeze-
tének minden átalakulását. Vég-
re keríthet magának valakit.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Utolsó negyedben a Hold. Türel-
metlen lesz és hajlamos egybõl le-
törni, ha valami nem azonnal si-
kerül. Tartson ki, mert érdemes.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Türelmetlenül várja, mit hoz a
kilombosodó kikelet. Kicsit fá-
rasztja ugyan a tavasz, de profi
kommunikációval és szolgálat-
készséggel egy egészen új helyze-
tet teremthet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Váratlanul jobbra fordul sorsa.
A pénzügyeiben bekövetkezõ vál-
tozás hatására igen boldog érzése
lesz. Este érdemes lesz ünnepel-
nie barátaival.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Magabiztossága megóvja min-
den rosszindulatú támadástól.
Irigyei megpróbálják kritizálni
munkáját, de legfeljebb egy mo-
sollyal válaszoljon nekik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Életpályája felfelé ível. Óriási
meglepetésben lehet része mun-
kája területén. Ha elég merész, és
belevág a felkínált feladatba, sok-
kal nagyobb lesz tekintélye.

Horoszkóp
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Röviden
Bécsbe igazolt Carmen Amariei

Ausztriában, a Bécsi Hypo csapatában
folytatja pályafutását Carmen Amariei. A
32 éves román kézilabda-válogatott játéko-
sának a dániai szezon végén jár le a szer-
zõdése a Handbold együttesével.

Dulgheru kiesett

Kiesett Alexandra Dulgheru a kétmillió
dollár összedíjazású római tenisztorna
nyolcaddöntõjében. A román sportoló –
aki korábban épp a címvédõ Dinara
Szafinát búcsúztatta – 6-0, 3-6, 6-2-re ve-
szítette el a tegnapi mérkõzést a negyedik
helyen kiemelt orosz Nadja Petrova ellen.

További hárommillió euró kell 
az U19-es Eb-hez

Mircea Sandu, a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) elnöke a városok polgármes-
tereivel és megyei önkormányzatok képvi-
selõivel tárgyalt a jövõ évi U19-es Európa-
bajnokság részleteirõl, és megállapították:
további hárommillió eurós befektetésre lesz
szükség, hogy az európai szervezet elvárá-
sainak megfelelhessenek. Az FRF elsõ em-
bere azért is támogatja, hogy ne csak Bu-
karestben legyenek meccsek, mert így leg-
alább más településeken is fejlõdik az inf-
rastruktúra. A tornát azonban nem viszik
messze a fõvárostól, Buftea, Brãneºti,
Berceni, Snagov és Mogoºoaia került szá-
mításba, de Sandu szerint ha holnap kelle-
ne megrendezni a torna döntõjét, azt
Chiajnán tartanák.

Topalov egyenlített

Veszelin Topalov legyõzte a címvédõ
Viswanathan Anandot a Szófiában zajló,
12 játszmás sakkvilágbajnoki döntõ nyol-
cadik mérkõzésén, és így a párharc állása
4-4 lett. A vb honlapja szerint a bolgár az
56. lépésben kényszerítette megadásra az
indiai nagymestert. Amennyiben a 12 parti
után 6-6 lenne az állás, négyjátszmás rapid
(25-25 perc gondolkodási idõvel) rájátszás
következik, és ha ekkor sem születik dön-
tés, két villámpartit (5-5 perc) rendeznek.
Szükség szerint öt „villámos” oda-vissza-
vágót rendezhetnek, majd a hirtelen halál
dönt, ahol a sötétnek remielõnye van, tehát
a döntetlen neki kedvez. A párharc gyõzte-
se 1,2 millió, vesztese 800 ezer eurót kap.
Tegnap szünnap volt a tornán, a kilencedik
partit ma rendezik.

Pontrekordot döntött a Barcelona

A Barcelona élvonalbeli futballcsapata is-
mét oktatott a spanyol bajnokság hétközi
36. fordulójában. A katalánok ezúttal ha-
zai pályán verték 4-1-re a Tenerifét, és ez-
zel pontrekordot döntöttek. Jelenleg 93
ponttal állnak az élen, ez pedig eggyel
több, mint amennyit az eddigi legjobb, az
õsi rivális Real Madrid együttese gyûjtött
az 1996–1997-es idényben, ráadásul ak-
kor még 22 csapat játszott a Primera
Divisiónban. A Valencia sem hibázott
kedd este, és 3-1-re legyõzte a vendég
Xerezt. A Getafe 1-1-re remizett a
Gijonnal, míg az Alméria 4-2-re verte a
Villarreált. A tegnapi mérkõzéseket lap-
zártánk után rendezték.

Marad Ribéry eltiltása

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)
tegnap délután elutasította a Bayern Mün-
chen fellebbezését, így eldõlt, hogy
Franck Ribéry, a bajorok középpályása
nem léphet pályára az Internazionale elle-
ni Bajnokok Ligája-döntõben. A németek
ugyanakkor bejelentették, a Nemzetközi
Sportdöntõbírósághoz fordulnak az ügy-
gyel. Ribéryt, mint ismert, a Lyon elleni
BL-elõdöntõ elsõ mérkõzésén állították
ki, és három mérkõzésre tiltották el a
Lisandro López elleni súlyos szabályta-
lansága miatt. A 27 éves futballista eddig
egy találkozón nem lépett pályára.

Leszállóágon a Craiova

Labdarúgás

ÚMSZ

Újabb vereséget szenvedett
el a Craiovai Universitatea

futballcsapata az élvonalbeli baj-
nokságban, ezúttal ráadásul a ki-
esõ helyen álló Piatra Neamþ-i
Ceahlãul ellen maradt alul ide-
genben. Miután Mark Wottét
menesztették az alakulattól, teg-
nap már Eugen Tricã irányította
az együttest a kispadról. Miután
az elsõ félidõben két nagy hely-
zetet is kihagytak, a vendégek-
nek végül csak sikerült megsze-
rezniük a vezetést, amikor a 65.
percben Mihai Costea mintegy
hat méterrõl beküldte a labdát
Villadsen kapujába. Csakhogy
alig tíz perccel késõbb a Lung ál-
tal õrzött hálót is megzörgették,
majd a találkozó utolsó percé-
ben Cebotaru beállította a 2-1-es
végeredményt. Ezzel a vereségé-
vel a „ªtiinþa” sorsa nagyon bi-
zonytalanná vált, hiszen az élvo-
nalból való kiesés ellen küzdõ
gárda a Kolozsvári CFR-el, a
Steauával és a Galaci Oþelullal
játssza majd a szezon utolsó há-
rom mérkõzését. Ennek ellenére
Adrian Mititelu, a craiovai fut-
ballklub tulajdonosa nem hara-
gudott a futballistákra, szerinte
pechesek voltak, de azt azért
hozzátette: „Félek a kieséstõl.

Nem számítottam arra, hogy
nem érünk el legalább egy dön-
tetlent. A CFR ellen élet-halál
harcot kell vívjunk.”

A 31. forduló tegnapi játéknap-
ján lapzártánk elõtt ért véget a
Tg. Jiu–Iaºi-mérkõzés is, amely
végül 1-1-es döntetlennel zárult. 

A mai program: Galac–Gyu-
lafehérvár (14.30 óra, GspTV),

Brassó–Beszterce (16.30 óra,
GspTV), Kolozsvári CFR–
Vaslui (18 óra, DigiSport),
Urziceni–Curtea de Argeºi-i
Internaþional (19.30 óra,
GspTV), Dinamo–Temesvári
FC (21.30 óra, DigiSport). A
CFR–Vaslui-rangadóval kap-
csolatban Andrea Mandorlini,
a kolozsváriak trénere kijelen-

tette: „Nuno Claro fog védeni.
Megmondtam már a visszavá-
gószezon elején, amikor a ka-
pusedzõvel is megbeszéltük,
hogy Claro az elsõ számú há-
lóõr. Nem hiszem, hogy ezen a
poszton versengésnek kell len-
nie, ezt Peskovicnak és
Stãncioiunak is megmond-
tam.” 

A házigazda Ceahlãul elrúgta a labdát a Craiova elõl, s az utolsó percben kiharcolta a gyõzelmet

Vasile Turcu még mindig érdeklõdik az Aradi
UTA, jelenleg másodosztályú labdarúgó-együtte-
sének átvételérõl, és tegnap bejelentette: május
15-ig eldönti, hogy befektet-e a Maros-parti klub-
ba. A Dinamo részvényeseinek csoportjából tá-
vozó üzletember bevallása szerint már tárgyalt
Eusebiu Pistruval, az egyesület tiszteletbeli elnö-
kével, és már csak a helyi önkormányzattól vár
választ ajánlatára. Arra számít, hogy a második

csoportban jelenleg listavezetõ UTA feljut az élvo-
nalba, ahol a bajnoki címig juthat. Eközben Ma-
rosvásárhelyen menesztették a vezetõedzõt az el-
múlt idõszak gyenge eredményei miatt, és Cosmin
Bodea helyére Adrian Falubot szerzõdtették le. A
másodosztályú labdarúgó-bajnokságban továbbra
is a feljutást célozza meg az együttes, Falub pedig
korábban a Kolozsvári Universitateát és a
Gyulafehérvárat is elõreléptette az élvonalba.

Fotók: Mediafax

Turcu még mindig akarja az UTA-t

Kikapott a Székesfehérvár,
élre állt a Debreceni Loki
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Megszakadt a Székesfehér-
vári Videoton tizenkilenc

forduló óta tartó veretlenségi
sorozata a magyar élvonalbeli
l a b d a r ú g ó - b a j n o k s á g b a n ,
Mezey György együttese ráadá-
sul hazai közönsége elõtt kapott
ki 1-0-ra az MTK-tól. A buda-
pestiek ezzel nagy szívességet
tettek a Debreceni Lokinak,
amely nem hibázott kedd este,
és 3-0-ra legyõzte a vendég Va-
sast. A három pont pedig ele-
gendõ volt ahhoz, hogy a cím-
védõ letaszítsa a tabella élérõl a
57 pontos Vidit; a hajdúságiak
jelenleg 58 ponttal állnak az el-
sõ helyen. A 26. forduló keddi
játéknapján rendezték a
Gyõr–Ferencváros-mérkõzést
is, amelyen a tabella harmadik
helyén tanyázó házigazdák 2-1-
re nyertek Magyarország leg-
népszerûbb együttese ellen.

A tegnapi mérkõzések lapzár-
tánk után fejezõdtek be. Ekkor
lépett pályára többek között a
Honvéd is, amely iránt egy ang-
liai futballcsapatot mûködtetõ

gazdasági társaság érdeklõdik.
A Nemzeti Sport címû sportnapi-
lap szerint igaz ugyan, hogy a
kispesti piros-kékek most nem
szerepelnek jól a pontvadászat-
ban, de értékük elsõsorban a
Magyar Futballakadémiában
van, amelytõl nem csupán fut-
ballistákat, hanem pénzt is lehet
remélni.

Hírek vannak bundaügyben
is, a magyarországi sportnapi-
lap információi szerint ugyanis
az Európai Labdarúgó Szövet-
ség (UEFA) a Debrecennek a
svájci Young Boys elleni, 2008-
as UEFA-kupa-párharcát is
vizsgálja. Noha Bartha Csaba,
a Loki sportigazgatója nem erõ-
sítette meg az értesülést, az új-
ság szerint néhány debreceni
labdarúgót már ki is kérdeztek
Bécsben. A tavaly novemberben
kirobbant botránnyal kapcsolat-
ban eddig egyetlen magyar ér-
dekeltségû nemzetközi kupa-
meccset nevezett meg az
UEFA, mégpedig a Fenerbahce
Honvéd elleni Európa Liga-se-
lejtezõt. A bochumi ügyészség
korábbi tájékoztatása szerint a
200 érintett találkozóból 13 ma-
gyar bajnoki meccs. 

Hetedjére döntõs a Ploieºti
Kosárlabda

ÚMSZ

Sorozatban hetedjére jutott
az országos kosárlabda-baj-

nokság döntõjébe a címvédõ
Ploieºti-i CSU, mindezt úgy,
hogy 3-0-ás összesítettel ütötte
ki a Medgyesi Gaz Metant az
elõdöntõben. A kedd esti össze-
csapást 101-83-ra nyerték meg a
házigazda prahovaiak, de a szü-
netig megnehezítette a feladatu-
kat az erdélyi gárda. Ekkor még
csak hatpontos elõnyt tudtak ki-
harcolni, a harmadik negyedtõl

viszont már nem volt esélye a
vendégeknek. A címvédõ csapa-
tából Hargrove (21 pont),
Cãruþaºu (18 pont), Burlacu
(14), Ilici (11) és Griffith (10)
volt a legeredményesebb, míg a
Gaz Metántól Phelps (18) és
Nicoarã (17) volt a legveszélye-
sebb. 
A másik ágon a Kolozsvári U-
Mobitelco elõször 86-63-ra
nyert Temesváron és ezzel 2-1
arányban a javára fordította az
összetettet. Tegnap késõ
délután a fináléba jutást is
kiharcolta, miután 95-72-re
nyert a Béga-parti városban. 

Az idén sem rendeznek bajnoki döntõt a Ploieºti nélkül

Az eddig sereghaj-
tó Piatra Neamþ
otthonában kapott
ki a Craiova fut-
ballcsapata, a tu-
lajdonosa, Adrian
Mititelu pedig a
Liga I-bõl való ki-
eséstõl fél.
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