
Az öreg kontinens ünnepe

Intézményismertetõkkel, iskolai vetélke-
dõkkel, valamint kulturális programokkal
ünnepelték tegnap Európa Napját. 
Tizennyolc intézmény állított fel informá-
ciós standot Kolozsvár történelmi köz-
pontjában, a Mátyás Ház elõtti sétálóutcá-
ra, Csíkszeredában öt középiskola részvé-
telével szerveztek vetélkedõt.

új magyar szó
2010. május 10., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1874 ▲
1 amerikai dollár 3,2851 ▲
100 magyar forint 1,4855 ▼

Magyar siker az Eros Show-n

Népszerûnek bi-
zonyult a hétvé-
gén megrende-
zésre kerülõ, ke-
let-európai kuri-
ózumnak számí-
tó bukaresti Eros
Show. Ottjár-
tunkkor magyar-
országi vendég-
mûvész, Derzsi
Anita produkci-
ójára tomboltak
a nézõk.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Botrány a lakossági fórumon

Botrányba fulladt pénteken este az a nagy-
váradi lakossági fórum, amelyet az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei ala-
kulata szervezett a polgármesteri hivatal
honlapján néhány napja megjelent, hibákat
tartalmazó magyar utcanévjegyzékrõl.

Se velü(n)k, 
se nélkülü(n)k?
Nem lehet kihátrálni a szigorú döntések
mögül, megfutamodni a felelõsségválla-

lás elõl. A politikai szolidaritás
feladása ugyanakkora hiba
lenne, mint a közösségi
vagy egyszerûen az emberi
szolidaritásé. Ezért álnok

az ellenzék, amikor az
RMDSZ „visszatáncolá-
sáról” beszél. Lehet,

hogy némelyikük
így/ezt csinálná. Ágoston Hugó

Fontos, hogy a külvilág össze-
függõ régiónak lásson egy te-

rületet, de ennél sokkal lényege-
sebb, hogy az ott lakók magukat
egységként „éljék meg”, azaz le-
gyen identitástudatuk – hangzott
el a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság által szervezett, a
régiók átrajzolásáról szóló beszél-
getésen. A jelenlévõk egyetértet-
tek abban, hogy a jelenlegi felosz-
tás nem mûködik hatékonyan,
kevés pénzt tudott lehívni Romá-
nia. Vitába szálltak azonban Csu-
tak Istvánnal az általa kidolgozott
regionális felosztás kapcsán, ame-
lyet az RMDSZ törvénytervezet
formájában már a parlament elé
is terjesztett, sõt már a szenátus el
is fogadta. 6. oldal 

„Egységként

megélt” régiók

Elkésett a sokkterápia?
Emil Boc kormányfõ a lakosság megértését kérte a megszorító intézkedésekhez

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Az új parlament elsõ ülésnap-
ján beterjeszti törvényjavasla-

tát a Fidesz–KDNP a kettõs ál-
lampolgárságról – mondta a Hír
TV-ben Semjén Zsolt, a nemzet-
politikáért felelõs leendõ általá-
nos miniszterelnök-helyettes, aki
szerint a határon túli magyarok-
nak szavazati jog is jár majd, er-
rõl azonban késõbb a választási
törvény rendelkezik. „Ma a vilá-
gon bárhol élõ románnak lehet
román állampolgársága. A vilá-
gon bárhol élõ szlováknak lehet
szlovák állampolgársága.
Ugyanakkor a Kárpát-medencé-
ben õshonos magyarságnak nem
lehet magyar állampolgársága.
Ez a helyzet tarthatatlan” – fo-
galmazott a politikus. 
Folytatása a 2. oldalon 

Szavazati jog
határon túlra?

Még egy hétig dönthetnek
arról az adófizetõk, hogy be-

fizetett adójuk két százalékát el-
juttatják-e támogatásra érdemes
civil- vagy egyházi szervezet-
hez. Erre hívták fel a figyelmet
hétvégén Marosvásárhelyen a
Civil Szervezetek Vásárának
szervezõi: bemutatkozással,
szakmai kerekasztallal egybekö-
tött mûsorözönnel szórakoztat-

ták a támogatókat és leendõ
adományozókat. Szakértõk sze-
rint aránylag kevesen ismerik
ezt az támogatási formát, pedig
ez a legcélravezetõbb módja az
adományozásnak. A statiszti-
kák szerint az „adomány-ver-
senyben” az ortodox egyház ta-
rol: a legnagyobb hazai feleke-
zethez vándorol a felajánlható
adólejek 29 százaléka, mintegy

hatmillió euró. A támogatási
lista második helyén a SMURD
sürgõsségi szolgálat áll, az  ado-
mány-torta tíz százaléka az élet-
mentõké. Elõkelõ helyen szere-
pel a Gyermekmentõ Szolgálat,
ezt a szervezetet 9 százaléknyi
támogatás illeti. Az adóhivatal
szerint csak az adózók töredéke
él az átutalás lehetõségével. 
7. oldal 

Civil lobbi adószázalékokért

A közalkalmazotti bérek 25
százalékos és a nyugdíjak 15

százalékos csökkentésének csü-
törtöki bejelentése után hétvé-
gén felpörögtek a megszorítási
intézkedéssel kapcsolatos ese-
mények: tegnap Traian Bãsescu
államfõ hivatalában „magyaráz-
kodott” a szakszervezeti veze-
tõknek, Jeffrey Franks, a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) romá-
niai küldöttségének vezetõje az
ellenzéki pártok elnökeitõl hall-
gathatta, hogy a kormány csõd-
be viszi az országot, Emil Boc
miniszterelnök pedig rendkívüli
koalíciós ülés után, sajtótájékoz-
tatón kérte az érintettek megér-
tését a költségcsökkentõ intézke-

désekhez. A lapunk által megke-
resett, illetve a román sajtóban
nyilatkozó közgazdászok, üzlet-
emberek szerint egyértelmû,
hogy az IMF által javasolt áfa-
(TVA) és jövedelemadó emelés
lett volna a lehetõ legrosszabb
megoldás. Az állami büdzsébõl
finanszírozott bérek és nyugdí-
jak csökkentése jelentõs, egyesek
szerint hét százalékos fogyasz-
táscsökkenést fog eredményezni
– vélik a szakértõk. Többen ké-
telyeiket fogalmazták meg azzal
kapcsolatban, hogy a társadalmi
ellenállás közepette a kormány
fogja-e tudni véghez vinni a be-
harangozott intézkedéseket.
3., 4., 6. oldal Emil Boc több napig tartó „bujkálás” után állt a sajtó elé

Civil szervezetek mustrája Marosvásárhelyen. Az elsõ sorokban a mozgássérültek vonultak Fotó: Antal Erika

Fotó: ÚMSZ



MTI

Légi forgalmi korlátozásokat
vezettek be tegnap Európa

számos körzetében az újabb iz-
landi vulkáni hamufelhõ mi-
att. Az Austro Control tájékozta-
tása szerint vasárnap délután és a
hétfõ hajnali órák között megha-
tározott körzetekben lezárják az
osztrák légtér alsó részét – jelen-
tette Pálfy Katalin, az MTI bécsi
tudósítója. A Bécs melletti
schwechati repülõtéren elõrelát-
hatóan hétfõn nulla órától hajnali
öt óráig szünetel majd a forga-
lom. A langeni repülésbiztonsági
hivatal kora délután elrendelte a
müncheni és a stuttgarti repülõtér
teljes zárlatát – jelentette Pietsch
Lajos, az MTI berlini tudósítója.
A hatóságok egyelõre nem közöl-
ték, hogy a zárlat meddig lesz ér-
vényben. Részben lezárták teg-
nap Horvátország légterét, illetve
14 órakor bezárt a spliti és a zárai
(Zadar) repülõtér – jelentette be a
Croatia Airlines nemzeti légitár-
saság. A zágrábi, a pulai, a dub-
rovniki és az eszéki légikikötõ
azonban nyitva van. Légtérzárla-
tot jelentettek be az olasz hatósá-
gok a félsziget északi területének
nyugati része fölött tegnap dél-
elõtt 10-tõl délután 2 óráig, majd
az elõre jelzettnek megfelelõen
délután újra megnyílt az egész
olasz légtér, és fokozatosan hely-
reállt a menetrend. 

Totka László

Botrányba fulladt pénteken
este az a lakossági fórum,

amelyet a nagyváradi magyar ut-
canevek ügyében szervezett az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) Bihar megyei alakulata
és a nagyváradi Erdélyi Magyar
Ifjak (EMI) a Partiumi Keresz-
tény Egyetem dísztermében. Az
esemény apropója a polgármeste-
ri hivatal honlapján néhány nap-
ja megjelent, hibákat tartalmazó
magyar utcanévjegyzék fordítása
volt. Ez ugyanis nevetséges elne-
vezéseket is eredményezett. A
jegyzékben például „Bánat utca”
a „Banat” utca magyar megfele-
lõje, vagy „Lisszabona” a román
„Lisaboná”-é. 

A lakossági fórumra az érin-
tettség jogán Biró Rozália alpol-
gármester asszony is meghívót
kapott, helyette azonban Szabó
Ödön, a Bihar megyei RMDSZ
ügyvezetõ elnöke jelent meg és
szólalt fel. Az EMNT hétvégi
közleménye szerint „az RMDSZ
pártaktivistái felkészülten érkez-
tek a lakossági fórumra, egy mû-
szaki csapat külön hangosítást és
kivetítõt szerelt a terembe az
EMNT kifejezett kérése ellené-
re”. Akkor kezdõdött a botrány,
amikor az EMNT szerint Szabó
Ödön a közösen meghatározott
kétperces idõkeretet sokszoro-
san túllépte és a moderátor több-
szöri felszólítására sem volt haj-

landó átadni a szót a következõ
hozzászólónak. Ezért a szerve-
zõk kikapcsolták a mikrofonját,
ekkor folyamodott az RMDSZ
az általuk elõkészített hangosí-
táshoz. Ezt követõen a rendez-
vény megosztva folytatódott, a
résztvevõk egy része átvonult a
Bartók-terembe.

„Az eseményen a szólássza-
badság és a kommunikáció ab-
ban nyilvánult meg, hogy két
perc után elvették tõlünk a mik-
rofont, kárt okoztak a hangosító
berendezésünkben” – számolt be
lapunknak Szabó József
RMDSZ-es tanácsos, aki részt
vett a fórumon. A politikus ta-

gadta, hogy az RMDSZ-es kül-
döttség agresszíven járt volna el.
„Itt lenne az ideje, hogy tisztán
beszéljünk, tiszteljük egymást és
ne az egymás sértegetése legyen
a fõ cél” – mondta Szabó József. 

Biró Rozália alpolgármester
korábban elmondta: a fordításo-
kat tartalmazó elsõ, hibás lista –
amely sokakat felháborított – for-
dítócég munkája. Mint magya-
rázta, a Raalmud céggel keret-
szerzõdése van az önkormányzat-
nak, így a fordításokat csak velük
lehet elvégeztetni. Az elöljáró
megígérte, ekkora baklövés után
felülvizsgálják, akár fel is bontják
a szerzõdést.
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Röviden

Erõs földrengés volt Indonéziában

Erõs, 7,4-es földrengés volt tegnap az indo-
néziai Szumátra szigetén lévõ Aceh tarto-
mányban, és a földlökés miatt cunamiri-
adót rendeltek el, de nem sokkal késõbb le-
fújták – jelentette az ázsiai ország szeizmo-
lógiai intézete és az amerikai geológiai inté-
zet (USGS). A rengés középpontja a tarto-
mány fõvárosától, Banda Acehtõl 225 kilo-
méterrel délre, 60 kilométeres mélységben
volt a tengerben.

Tálibok állnak 
a New York-i merénylet mögött

Pakisztáni tálibok állnak  a New York-i Ti-
mes Square-en meghiúsított merényletkísér-
let mögött Eric Holder amerikai igazság-
ügy-miniszter tegnapi bejelentése szerint.
Holder az ABC tv-társaságnak nyilatkozva
azt mondta: immár bizonyítékokkal rendel-
keznek arra, hogy pakisztáni tálibok felelõ-
sek a május elsejei merényletkísérletért,
amikor a Times Square-en egy terepjáró-
ban pokolgépet találtak, amely azonban
nem lépett mûködésbe.

Izrael békülne Szíriával

Izrael elnöke arra kérte Oroszországot,
hogy nyújtson segítséget az izraeli–szíriai
feszült viszony enyhítéséhez – jelentette be
Simon Peresz izraeli államfõ hivatala teg-
nap. A dokumentum szerint Peresz Moszk-
vában a gyõzelem napja alkalmából rende-
zett ünnepségsorozat keretében tárgyalt
Dmitrij Medvegyev orosz elnökkel, aki be-
leegyezett abba, hogy továbbítja Izrael üze-
netét Bassár el-Aszad szíriai államfõnek.
Peresz kijelentette, hogy Izrael békét akar
Szíriával, de az arab államnak le kell állíta-
nia a Hezbollah libanoni síita szervezet fel-
fegyverzését. Peresz nemrégiben ismét az-
zal vádolta meg Szíriát, hogy Scud rakétá-
kat szállít a Hezbollahnak. Szíria tagadja,
hogy fegyverekkel látná el a síita milíciát.

Kudarcot vallott az olajfogó kupola

A BP szerint még mûködésbe hozható az
olajfogó kupola, amit pénteken eresztettek
a tenger fenekére, hogy megakadályozzák a
naponta több mint 800 ezer liter nyersolaj
szivárgását. A most elõször alkalmazott
mûvelet nem járt sikerrel, a társaság ma
dönt arról, mi legyen a következõ lépés. A
pénteki kudarc mindenesetre azt jelenti,
hogy becslések szerint továbbra is naponta
mintegy 800 ezer liter nyersolaj ömlik a
Mexikói-öböl vizébe az egykori, a robbanás
után szintén a tengerfenékre süllyedt
Deepwater Horizon platform által fúrt kút-
nál, valamint a vezeték egy pontján.

Hetven halálos áldozata 
van a kínai szélviharnak

Hetvenre nõtt tegnapra a Dél-Kínát néhány
nappal korábban ért természeti katasztrófa
halálos áldozatainak, és több tízezer ember
vált hajléktalanná – jelentette a kínai hiva-
talos média. A szerdán feltámadt viharos
erejû szél és a sok esõ földcsuszamlásokat,
áradásokat okozott a közép-kínai Szecsuan
tartománytól egészen a déli Kuangtungig .
Az áldozatok közül 29 abban a tornádóban
halt meg, amely a 31 millió lakosú Csung-
king városát érte. 

Felakasztottak Iránban 
öt kurd lázadót

Még 2008-ban ítélték halálra terrorcselek-
ményekért azt az öt kurd lázadót, akiket
felakasztottak vasárnap Iránban. Egy nõ is
van a kivégzettek között. Az ítélet szerint
a kurd lázadók több éve folytatták tevé-
kenységüket, egyebek mellett pokolgépe-
ket telepítettek különbözõ városokban lé-
võ kormányzati és más közintézmények-
hez, de cselekményeik helyét és idejét a je-
lentés nem adta meg pontosan. Pokolgé-
peik megölték a Forradalmi Gárda elitala-
kulat több tagját.

Folytatás az 1. oldalról

Semjén Zsolt a Hír TV mûsorá-
ban a kettõs állampolgárság meg-
adását élete legfontosabb ügyé-
nek nevezte. Tájékoztatása sze-
rint a román példát követik majd
– amely elõtt „megemelte a
kalapját” –, azaz egyéni kérelem
alapján, gyorsított eljárással meg-
adják az állampolgárságot annak,
akinek magyar identitása van.
Ilyen megítélés alá az eshet, aki
valamilyen szinten tud magyarul,
a történelmi Magyarországról
származik, vagy vélelmezhetõen
innen vándorolt el a történelem
folyamán. „Ha Románia kiter-
jeszthette az unión kívüli
Moldova Köztársaság polgáraira
a román identitás alapján a ro-
mán állampolgárságot, akkor
Brüsszel se szólhat egy szót se, ha
a felvidéki és erdélyi magyarság is
megkapja az állampolgárságot” –

tette hozzá. Semjén megjegyezte,
most az állampolgárság megadá-
sáról van csak szó, a szavazati jog
ugyanis nem ennek a törvénynek
a témája, hanem a választójogi
törvényé. „Ehhez pedig minden-
képpen hozzá kell majd nyúlni,
meg kell oldani többek között az
országon belüli kisebbségek sza-
vazati jogának kérdését is” – tette
hozzá a KDNP elnöke, majd fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a sza-
vazati jog most sem jár automati-
kusan a külföldön élõknek, felté-
tele, hogy a választópolgárnak le-
gyen egy Magyarországon beje-
lentett lakcíme.

Szavazati jog
határon túliaknak?

Martonyi János: újjáalakul a MÁÉRT

Nem a Külügyminisztériumhoz, hanem a nemzetpolitikát is fel-
ügyelõ miniszterelnök-helyetteshez Semjén Zsolthoz tartozik
majd a határon túli magyarok ügye az új kormányzati struktúrá-
ban – jelentette ki Martonyi János, leendõ külügyminiszter szom-
baton, a Magyar Televízió Európa Magyarországon címû mûsorá-
ban. A döntést Martonyi azzal indokolta, hogy ez nem külpoliti-
kai kérdés, hanem a nemzetstratégia egy nagyon fontos eleme. A
politikus szerint, a határokon túl élõ magyarok feladata, hogy
meghatározzák milyen stratégiát, politikát folytatnak, milyen au-
tonómia-formát tartanak a maguk számára megfelelõnek, a ma-
gyar kormány feladata pedig az, hogy ezeket a törekvéseket a le-
hetõ legnagyobb mértékben támogassa. Az egyeztetési fórumokra
vonatkozó felvetésre Martonyi János közölte: a Magyar Állandó
Értekezletet (MÁÉRT) egy megújított formában újra létrehoznák.

Botrány a lakossági fórumon

Szabó Ödönt azzal vádolja az EMNT, hogy túllépte az idõkeretét Fotó: EMNT

Ismét hamu
alatt fél Európa

Hírösszefoglaló

Megkezdõdtek tegnap a hiva-
talos egyeztetõ tárgyalások a

brit Konzervatív Párt és a Liberá-
lis Demokraták magas rangú kép-
viselõi között a kormányzati
együttmûködés lehetséges módja-
iról és feltételeirõl, miután a csü-
törtökön tartott parlamenti vá-
lasztások nyomán – 36 év óta elsõ
ízben – egyik nagy párt sem szer-
zett abszolút többséget az alsó-
házban. A péntek estére végleges-
sé vált adatok alapján, a Konzer-
vatív Párt a voksok 36,1 százalé-
kát kapta, a Labour szavazatará-
nya 29,1 százalék, a Liberális De-
mokratáké 23 százalék. A részvé-
teli arány 65,1 százalékos volt, 4
százalékponttal magasabb, mint
öt éve. A konzervatívok a 29,6
millió voksból 10,7 milliót gyûj-
töttek, kétmillióval többet, mint a
Munkáspárt. Így a tizenhárom
éve ellenzékben politizáló konzer-
vatívoké a legnagyobb frakció, de
ahhoz nem elégséges létszámú,
hogy a toryk önállóan többségi
kormányt alakíthassanak. David
Cameron konzervatív pártvezetõ
és miniszterelnök-jelölt ezért tár-
gyalási javaslatot tett a harmadik
legnagyobb parlamenti erõt alko-
tó Liberális Demokratáknak.
William Hague, a konzervatív ár-
nyékkormány külügyminiszter-
jelöltje újságíróknak kijelentette:
a cél az, hogy az országnak „a le-
hetõ leghamarabb új, stabil és le-
gitim kormánya legyen”, részlete-
ket azonban nem árult el. Egyelõ-
re az sem egyértelmû, hogy az
esetleges konzervatív-liberális
kormányzati együttmûködés mi-
lyen formát öltene, mivel a „koa-
líció” szót a két párt vezetõ politi-
kusai nyilvánosan egyszer sem ej-
tették ki. 

Brit választások:
koalíciókényszer

Semjén Zsolt: legfontosabb ügyem a kettõs állampolgárság megadása Fotó: MTI



Fleischer Hilda, Moldován Árpád Zsolt

„Miért kell megszorító intéz-
kedéseket hozni? Az elsõ és

legkézenfekvõbb válasz az elmúlt
évek túlköltekezése, ugyanis
2007-tõl kezdõdõen sokkal többet
költöttünk, mint amennyit termel-
tünk” – magyarázta tegnap este
Emil Boc miniszterelnök azt kö-
vetõen, hogy a Victoria-palotában
rendkívüli ülést tartott a kor-
mányt támogató pártok koalíciós
tanácsa. A Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) elnöke ezzel tulaj-
donképpen a jelenleg ellenzékben
levõ Nemzeti Liberális Pártra
(PNL) hárította a bejelentett 25
százalékos közalkalmazotti bér-
csökkentés és 15 százalékos nyug-
díjcsökkentés felelõsségét. 

Intõ görög példa

„Az ország nem az elnöké, a
kormányé, a pártvezetõké, hanem
a benne lakó 22 millió állampol-
gáré. Éppen ezért, amit én ajánlok

a társadalomnak, megelõzné azt,
hogy elgörögösítsük az országot”
– magyarázta Traian Bãsescu ál-
lamfõ a megszorítási intézkedések
hátterét, ugyanis szerinte a közal-
kalmazotti bérek 25 százalékos
csökkentése nélkül 2011-ben Ro-
mániának újabb kölcsönt kellene
felvennie a nemzetközi pénzinté-
zetektõl. Szerinte a költségcsök-
kentõ intézkedések nélkül a követ-

kezõ hitel már nem 20, hanem 30
milliárd eurós lenne, „Görögor-
szág sorsára jutnánk”, és „elzálo-
gosítanánk az ország jövõjét”.
Beszámolt arról, hogy az elmúlt
években felvett hitelek idei törlesz-
tõ részletei 10 milliárd euróra rúg-
nak, ebbõl 1,8 milliárd euró csak
kamat. Bãsescu szerint ezért rend-
kívül fontos, hogy a szakszerveze-
tek és a pártok a „realizmus tala-
ján maradjanak”. 

Nem csökken a gyerek-
nevelési támogatás

Az államfõ azt is elmondta,
hogy a költségcsökkentési intéz-
kedések csupán két területet nem
érintenének: a fogyatékosoknak
nyújtandó segélyek és a gyerekne-
velési támogatás. „Az összes töb-
bi szociális juttatást újra kell vizs-
gálni vagy éppenséggel megszûn-
tetni” – elõlegezte meg Bãsescu,
hangsúlyozva, a magánszektor
2009-ben átszervezésen ment át, a
munkanélküliek többsége a privát

szférában dolgozott, most az álla-
mi intézményeknek kell csökken-
teniük költségeiket. 

Ingyen dolgozó elnök

Traian Bãsescu azt is elmondta,
nem ért egyet azzal a szakszerve-
zeti kéréssel, hogy a 25 százalékos
csökkentést ágazati szinten érjék
el, ne alkalmazzák egyénileg min-

den alkalmazottra. „Az ötezer le-
jes fizetésüek 1250 lejt veszítenek
a 25 százalékos csökkentéssel, a
700 lejes bérbõl élõk pedig csak
175 lejjel kapnak kevesebbet. Az
arányos csökkentést kell alkal-
mazni, a nagy bérûek többel járul-
nak hozzá a költségkíméléshez, és
a kiskeresetûek is szolidárisak
lesznek a bérük egynegyedével” –
mondta el Bãsescu, hozzátéve, az
év végéig lemond államfõi fizeté-
sérõl. 

A szakszervezetek 
holnap döntenek

A szakszervezetek képviselõi
elégedetlenül jöttek ki tegnap az
államfõvel folytatott több mint há-
rom órás egyeztetésrõl. A ter-
vezett tiltakozó megmozdulások
ütemtervét egyelõre  a parlament-
ben tartandó holnapi találkozó
eredményétõl tették függõvé, ahol
a kormány, a parlamenti pártok, a
vállalkozói réteg és a szakszerve-
zetek képviselõi próbálnak dûlõre

jutni a közteherviselés elosztásá-
ról. „Arra hívtam fel az államfõ fi-
gyelmét, képtelenség lenne figyel-
men kívül hagyni azt a tényt, hogy
e megszorítások következtében
egy szakképzetlen munkás, példá-
ul egy takarítónõ, ugyanakkora fi-
zetést kapna, mint az én tanárse-
gédem, vagyis 600 lejt” – méltat-
lankodott Anton Hadãr, az Alma
Mater Szakszervezet elnöke. 

Átvennék a bérszámfejtést 

A találkozón egyébként Marius
Petcu, a CNSLR Frãþia elnöke azt
javasolta az államfõnek, hogy a
bérek csökkentésére vonatkozó
kritériumrendszerek kidolgozását
bízza a szakszervezetekre, mert
szerinte jobban átlátják a közszfé-
rában dolgozók helyzetét. A szak-
szervezeti képviselõk kérésére
rendezett tegnapi ülésen Bogdan
Hossu, az Alfa Kartell szakszer-
vezeti tömb elnöke több alternatív
megoldást is felajánlott az állam-
fõnek. „Arra hívtam fel a figyel-
mét, hogy ha a kötelezõ nyugdíj-
biztosításból nem tennének át fél
százalékot a magánnyugdíj-szfé-
rába, több pénz maradna a nyug-
díjalapban, amelybõl fedezni le-
hetne a nyugdíjakat, és így elke-
rülhetõ lenne azoknak a 15 száza-
lékkal való csökkentése” – magya-
rázta Hossu.  

Az ellenzék szerint 
a kormánynak mennie kell

Senki nem garantálja nekünk,
hogy az államfõ által bejelentett
intézkedések – a bérek és nyugdí-
jak drasztikus csökkentése – ered-
ményesek lesznek – fejtette ki
Crin Antonescu, a PNL elnöke
azt követõen, hogy tegnap talál-
kozott az IMF romániai küldött-
ségével. Szerinte valódi megoldást
egy „új, hozzáértõ és felelõs” kor-
mány jelentené, amely garanciá-
kat is biztosít a lakosságnak arra
vonatkozóan, hogy áldozataikért
cserébe egy szebb jövõ vár rájuk.
Ugyancsak a kormány távozásá-
nak fontosságát hangsúlyozta
Victor Ponta PSD-elnök is, aki
szerint az államfõ „társadalmi ge-
nocídiumot” tervez. 

Új hitelrészlet 
csak júliusban?

„A Nemzetközi Valutaalap
igazgatótanácsa csak június vé-
gén dönt az ötödik, Romániának
utalandó hitelrészlet folyósításá-
ról” – jelentette be Jeffrey Franks,
az IMF-küldöttség vezetõje,
hangsúlyozva, hogy az összeg
utalása a kormány addig megho-
zott intézkedéseitõl függ. Se-
bastian Vlãdescu pénzügymi-
niszter elmondta a pénzintézettel
közösen 6,8 százalékra „tûzték
ki” az új államháztartási hiányt,
nulla százalékos gazdasági növe-
kedés mellett. 
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Történelemórák emléke – mé-
lyen berögzült, mert akkor
még magyarul tanultuk ám
a román történelmet – az

1930-as évek elejének szüle-
ink-nagyszüleink által
megélt rettenetes gazdasági
visszaesése, az áldozati
görbékkel. Az a világvál-
ság torkollott a második

világháborúba. Azóta sem volt akkora reces-
szió. Nem volt, de van: ez a mostani, ami-
nek megfékezésére a kormány az ismert
megszorító intézkedéseket tervezi. 
Beszélnek ezekkel kapcsolatban genocídium-
ról, az IMF zsarnokságáról, a görög járvány
átterjedésének veszélyérõl, elõhozzák, hogy a
magánszféra örül (mert úgymond nem vele
történik a csúnya dolog, holott voltaképpen
õt is sújtja a vásárlóerõ drasztikus lecsökkené-
se), beszélnek a kormány szociális felelõsségé-
rõl, a szakszervezetek hozzáállásáról és a tár-
sadalmi elégedetlenség várható fellángolásá-
ról, fenyegetõen arról, hogy az adónövelés
még így sem lesz elkerülhetõ, lehetne értekez-
ni a kommunikációs bravúrról, ahogyan a
kormányzat a súlyosabb válságmegoldási
változat nyilvánosságra hozatalával (a min-
denható manipulatív eszköz: a televíziók se-
gítségével) pánikot keltett, hogy aztán az
„enyhébb” változatot a lakosság könnyebben
fogadja el – sok mindenrõl lehet beszélni a
kemény rendelkezések kapcsán, két mozzana-
tot azonban különösképpen nem lehet figyel-
men kívül hagyni. Az egyik az, hogy mi lesz
a lakossággal, ki és mi védi meg létükben és
méltóságukban az embereket; a másik – ezzel
összefüggésben – az, hogy a megoldás, a vá-
lasztás a lehetõségek közül: politikai, vagyis
csoporton belüli döntéshozási folyamat. 
Minthogy az RMDSZ révén kormányzati
szerepet vállaltunk, nyilvánvaló, hogy mi ro-
mániai magyarok, mindkét mozzanatban ré-
szesek és érdekeltek vagyunk. Az elsõben
mindnyájan, persze személyes és közösségi sa-
játosságaink szerint, a másodikban demokra-
tikus képviseletünk által. 
A helyzet is, a politikai felállás is: adott. (Ha
már így alakult.) Nem lehet kihátrálni a szi-
gorú döntések mögül, megfutamodni a fele-
lõsségvállalás elõl. A politikai szolidaritás
feladása ugyanakkora hiba lenne, mint a kö-
zösségi vagy egyszerûen az emberi szolidari-
tásé. Ezért álnok az ellenzék, amikor az
RMDSZ „visszatáncolásáról” beszél. Lehet,
hogy némelyikük így/ezt csinálná. A helyzet
megoldásának parancsa azonban, miként az
adott szó is, kötelez. Tehát nem csak azért
kell kiállni a nehezebb választás mellett,
mert amúgy sem tudnánk jobb megoldást.
Más kérdés, ha útitársaink nem ugyanilyen
lojálisak és szavatartók. (Mint ahogy utal-
nak rá jelek.) Akkor – elárultakként, de nem
árulóként – be lehet nyújtani a számlát, fel
lehet rúgni az egyezséget. 
A címben felvetett – bár játékosnak tetszõ,
egyáltalán nem tréfás – kombinációs lehetõsé-
geken érdemes elgondolkodni. Az „õk”-et be
lehet helyettesíteni a koalíciós társsal, a politi-
kai osztállyal, akár általában a románokkal.
Rengeteg közös dolog választ el bennünket, és
elõbb-utóbb csak eljutunk oda, hogy belássuk:
csak velü(n)k lehet, nélkülü(n)k nem!

Román lapszemle

Se velü(n)k, 

se nélkülü(n)k?

Ágoston
Hugó

Az izlandi vulkánkitörés után egy hónap-
pal a hamufelhõ újabb gondokat okoz, is-
mét lezárnak tíz repteret. A múlt héten Ír-
országból és Skóciából nem lehetett fel-
szállni, a hét végétõl Spanyolország és
Portugália is kénytelen lezárni légi kikötõ-
it. (Evenimentul zilei) Egy iaºi-i üzletem-
ber által készített tanulmány szerint a
munkavállalók munkaidejük negyedét tár-
sasági hálózatokon keresgélve töltik, a
munkahelyi stresszt a Youtube.com
videóklippjeivel ûzik el, a Yahoo!
Messengeren csevegnek, illetve hosszas ci-
garetta- és kávészüneteket iktatnak be a
munkanapjukba. (Adevãrul)

Szakszervezeti vezetõk Cotroceni-ben: Aurel Cornea, a FSLI és Anton Hadãr, az Alma Mater elnöke

Elkésett a sokkterápia?

Kovács Zsolt

Az oktatás fejlesztése hozzá-
segíthet a gazdasági válság-

ból való kilábaláshoz – állapítot-
ta meg Sepsiszentgyörgyön
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes. Az RMDSZ szövetségi
elnöke a Sikeres Székelyföld cí-
mû konferencián vett részt Sepsi-
szentgyörgyön, ahol a székely-
földi közoktatás, iskolapolitika
és a decentralizációs folyamatról
értekeztek. A konferencia meg-
nyitó beszédében Markó kifejtet-
te: képmutatás lenne optimista
beszédet tartani, amikor a Nem-
zetközi Valutaalap és a kormány
kényszerû drasztikus intézkedé-

seinek árnyéka vetül az ország-
ra. Szerinte ezeket szükségszerû
megtenni, mert különben az or-
szág összeroskad. „Komoly re-
formokra van szükség, bürokra-
tikus államban élünk, amit át
kell szervezni” – állapította meg
a politikus, aki szerint elsõsor-
ban az oktatását kell fejlesztenie
annak az országnak, amelyik ki
akar lábalni a gazdasági válság-
ból. Székelyföld is akkor törhet
ki a hátrányos helyzetébõl, ha
versenyképes az oktatás – jelen-
tette ki.

A tanintézmények, és az okta-
tás tartalmi részének decentrali-
zációjának fontosságát hangsú-
lyozta Keresztély Irma Kovászna

megyei fõtanfelügyelõ a konfe-
rencián. Megállapította, hogy a
romániai magyar oktatás, amel-
lett, hogy a munkaerõpiacra ké-
szít fel, a magyar identitás meg-
õrzésének eszköze. Ezért kor-
mányzati ciklusokon átívelõ, jól
mûködõ programokra van szük-
ség. Országos szinten az elmúlt 3
évben az iskolák száma csök-
kent, de ez nem jellemzõ
Kovászna és Hargita megyékre,
mondta a fõtanfelügyelõ, aki
szerint Háromszéken évente át-
lag 700-al csökken ugyan a gyer-
meklétszám, de ragaszkodnak
hozzá, hogy minden közigazga-
tási területen legyen egy önálló
jogi státussal rendelkezõ tanin-

tézmény, és minden kistelepülé-
sen mûködjön óvoda és általá-
nos iskola. Keresztély Irma sze-
rint a tanári állások száma is
csökkent, hiszen Kovászna me-
gyében 2004-2005-ös tanévben
3810 állás volt, míg az idei tan-
évben csak 3102. Ez azért van,
mert az iskolahálózat stabil ma-
radt, de csökkent az osztályok
létszáma, és bizonyos tantár-
gyakból a heti óraszám is.
Keresztély megállapította: még
mindig vannak szülõk, akiket
meg kell gyõzni, hogy a magyar
nyelvû oktatást válasszák.
Kovászna megyében jelenleg a
magyar diákok 8 százaléka ro-
mán iskolákban tanul. 

Válságkezelés oktatásfejlesztéssel

Fotó: Fleischer Hilda
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Bogdán Tibor

A Nemzetközi Valuta-
alap rábólintott a buka-

resti hatóságoknak arra az el-
képzelésére, hogy az adóter-
hek minden társadalmi kate-
góriát egyaránt sújtó növelé-
se helyett a kialakult válság-
helyzet költségeit most az ál-
lami alkalmazottak és a
nyugdíjasok fizessék meg,
akiknek bérét és nyugdíját 25
illetve 15 százalékkal csök-
kentenék. A hivatalos megin-
doklás szerint az intézkedés
méltányos, hiszen a magán-
szektor a masszív leépítések-
kel már tavaly meghozta a
szükséges áldozatokat a vál-
ságkezelés oltárán.

„Áldozati görbék” – 
két százalékért

Az elsõ számítások szerint
a bér- és nyugdíjcsökkentés
több pénzt is hozna az ál-
lampénztárba, mint az adó-
terhek növelése, amely eset-
ben egyébként külön gondot

is jelent a megemelt össze-
gek behajtása. A pénzügyi
tárca illetékeseinek közlése
értelmében a 25 százalékos
közalkalmazotti bérkorláto-
zás nagyjából 1,7 milliárd
euró megtakarítással járna.
Jóval kevesebb pénz folyna
be viszont a nyugdíjak 15
százalékos  lefaragásából,
becslések szerint mintegy
710 millió euróról lenne szó.
A bejelentett válságkezelõ
intézkedések között szerepel
még a munkanélküli-segély
úgyszintén 15 százalékos
csökkentése, ez nem egészen
53 millió euróval fogná visz-
sza az állami kiadásokat. 

Mindezt összegezve a ter-
vezett nadrágszíjhúzó intéz-
kedések nyomán a bruttó
hazai termék két százaléká-
nak megfelelõ összeget le-
hetne megtakarítani, ami
igencsak kevés, fõleg ahhoz
viszonyítva, hogy mekkora
terhet rónak az érintett kate-
góriákra, amelyeket sokan –
az 1929–1933. évi nagy gaz-
dasági válság idején hozott

lépésekre utalva – máris
újabb „áldozati görbéknek”
neveznek. Emellett ez a két
százalék is viszonylagos
arányszám, mivel a bevéte-
lek leszorítása a fogyasztás
visszafogásával is jár. Rá-
adásul Romániának az Eu-
rópai Unió által 2012-re
megkövetelt háromszázalé-
kos hiányszint elérése érde-
kében két esztendõ alatt a
bruttó hazai termék hat szá-
zalékának megfelelõ ösz-
szeggel kell mérsékelnie a
deficitet.

Mi várható júniustól?

Ha a Traian Bãsescu ál-
lamfõ bejelentésének megfe-
lelõ válságkezelõ forgató-
könyv érvényesül, akkor jú-
nius elsejétõl valamennyi
költségvetési alkalmazott 25
százalékkal kisebb fizetést
kap. A nyugdíjak 15 száza-
lékkal lesznek kisebbek.
Ugyanennyivel csökkentik a
munkanélküli-segély össze-
gét, a különféle állami támo-

gatásokból szintén 15 száza-
lékot faragnak le, az orszá-
gos szinten megállapított mi-
nimálbér is ugyanennyivel
esik vissza, anélkül azonban,
hogy 600 lejes szint alá süly-
lyedjen. 

Mindezek után, az elõze-
tes számítások szerint az
egészségügyi asszisztens je-
lenleg 800 lejes havi átlagbére
helyett csupán 600 lejt kap
majd. Az 1500 lejes orvosi fi-
zetés 1125 lejre esik vissza.
Hasonlóképpen elfogadha-
tatlanok lesznek a bérszintek
az oktatás esetében is. A pá-
lyakezdõ tanár 1000 lej he-
lyett csak 750 lejt visz haza, a
30 éves szolgálati idõvel ren-
delkezõ pedagógus borítékjá-
ba pedig az amúgy is kevés-
nek számító 1800 lej helyett
alig 1350 lej kerül. A köz-
igazgatási tisztségviselõk át-
lagbére 900 lej körül mozog,
a 25 százalékos csökkentés
után ez az összeg mindössze
675 lej lesz. 

Végül a 15 százalékos
csökkentést követõen a nyug-
díjpont értéke 622,88 lej lesz
a mostani 732,8 lej helyett.

A mostani megszorító in-
tézkedések országosan több
mint hétmillió embert érinte-
nek. Közülük 5,5 millió
nyugdíjas, ezen belül pedig a
740 lejnél kisebb nyugdíjban
részesülõk száma 3,7 millió-
ra tehetõ.

Mennyibe kerül a kölcsön

Románia tavaly 8,3 millió
lej hitelt vett fel a Nemzetkö-
zi Valutaalaptól, és az euró-
pai Bizottságtól. Ebbõl 2,4
milliárd euró folyt be az ál-
lampénztárba (900 millió a
Nemzetközi Valutaalaptól,
1,5 milliárd az Európai Bi-
zottságtól ). A Román Nem-
zeti Bankhoz tavaly 5,9 mil-
liárd euró érkezett be, (a
központi jegybank idén
újabb 1,225 milliárd eurót
kapott). Mindemellett a
pénzügyi tárca államkötvé-
nyek kibocsátásával további
37 milliárd eurót hozott az
országba. Mindezeket az
összegeket a pénzügymi-
nisztérium a folyó kiadások
– bérek, nyugdíjak, soros
kölcsönrészletek – fedezésé-
re használta fel.

A hiteleket változó kamat-
feltételek mellett kell majd
visszafizetni: a külsõ finan-
szírozók évi 3,5, a romániai
bankok 6-14 százalék közötti
kamatot számolnak fel.

Mindennek nyomán –
amint az Traian Bãsescu ál-
lamfõ vasárnap kifejtette –
Romániának csupán idén 10
milliárd eurót kell törleszte-
nie, a kamatok összege pedig
eléri az 1,8 milliárd lejt. Eb-
bõl az I. évnegyedben az or-
szág 260 milliót fizetett ki, a
másodikban több mint 2 mil-

liárd, a harmadikban 3,16
milliárd, a negyedikben pe-
dig 2,5 milliárd eurót kell fo-
lyósítania a hitelezõknek. 

Újabb megszorítások?

A bukaresti illetékesek
nem tagadják, hogy két vál-
tozat létezik az állami kiadá-
sok mérséklésére: a bér- és
nyugdíjcsökkentés mellett a
hozzáadottérték-adó és az
egységes adókulcs emelése.
A kormány azért döntött az
elõzõ mellett, mert utóbbi a
gazdasági gyarapodás féke-
zését, következésképpen
újabb hitelek felvételét vonta
volna maga után. 

A szakszervezetek szerint
azonban kevésbé fájdalmas
megoldások is elképzelhetõ-
ek, az államfõ pedig – saját
szavai szerint – nem zárkózik
el elõlük. Az érdekképvisele-
tiek egyébként holnap dönte-
nek következõ lépéseikrõl. 

Arra nincs garancia, hogy
a megszorítások csak év vé-
géig tartanak, egyes források
szerint kiterjednek a követ-
kezõ esztendõre is

Ellenzéki politikusok, gaz-
dasági megfigyelõk annak le-
hetõségét sem zárják ki, hogy
a mostani megszorítások
után a közeljövõben sor kerül
az adóterhek – a hozzá-
adottérték-adó és az egységes
adókulcs – növelésére is. 

Megszorítások: a pénzszórás ára

Gyulay Zoltán

A második világháború
befejezésére egymástól

eltérõ napon emlékeznek a
nyugati szövetségesek és az
orosz fél. Európa nyugati fe-
lén május 8-án, Moszkvában
viszont egy nappal késõbb,
május 9-én tartják meg a
Gyõzelem napját. Az eltérés-
re kétféle válasz is adódik:
egy történelmi-hivatalos és
egy, amely a városi legendák
tárházát bõvíti.

Legenda és valóság

Az tény, hogy Németor-
szág 1945. május 8-án, a késõ
esti órákban írta alá a teljes
kapitulációt. A legenda úgy
szól, hogy a Kreml harangjai
ekkorra elütötték moszkvai
idõ szerint az éjfélt, tehát már
május 9-ét mutatott a naptár.
Az igazsághoz azonban hoz-
zátartozik, hogy az orosz
(azaz akkor: szovjet) tankok
még visszakanyarodtak Prá-
ga felé, hogy néhány szüksé-
ges hadmûveletet elvégezze-
nek – tehát attól függõen,

hogy milyen szempontokat
veszünk figyelembe, mindkét
idõpont igaz.

Az eltelt hat és fél évtized-
ben azonban mégsem volt
mindig ünnep az ünnep. Ma
már a múlt ködébe vész,
hogy egészen 1965-ig a Szov-
jetunióban sem emlékezett
meg róla az állam, csak baj-
társi találkozón „sztorizgat-
tak” a veteránok. Kevéssel
1995-ben történt megválasz-
tása után pedig Jacques
Chirac akkori francia köztár-
sasági elnök meghökkentõ
bejelentést tett: fél évszázad-
dal a háború befejezése után
semmi nem indokolja, hogy
még mindig felidézzék az
egykoron történteket, és java-
solta, hogy ezentúl a jövõ-
nek, a közös európai ügynek
szenteljék a figyelmet.

Új hangszerelésben

A nagy történelmi megbé-
kélésen – Charles de Gaulle
és Konrad Adenauer kézfo-
gásán, valamint az 1984.
szeptember 22-i jeleneten,
amikor a verduni emlékün-

nepségen Francois Mitter-
rand és Helmut Kohl kéz a
kézben koszorúzott – Fran-
ciaország és az õsi ellenfél,
Németország akkor már túl
volt. Most azonban a közös
meghívás ellenére csak
Angela Merkel német kan-
cellár látogatott el Moszkvá-
ba, hogy a dísztribünrõl kí-
sérje figyelemmel a katonai
parádét a Vörös téren, ahol
1945-ben a szovjet katonák
halomba dobálták a zsákmá-
nyolt német trófeákat.
Nicolas Sarkozy francia ál-
lamfõ nem volt jelen Moszk-
vában, aminthogy udvarias
formában megköszönte, de
nem tett eleget a meghívás-
nak Barack Obama amerikai
elnök sem. (Egy nappal elõt-
te Merkel és Sarkozy még az

euró megmentésén serényke-
dett.) A díszszemlén azon-
ban felvonultak az egykori
szövetségesek egységei: brit
medvekucsmások masíroz-
tak, a tér fölött pedig
AWACS-gépek is elhúztak.

Mindez jól mutatja azt a
változást, amely az orosz
külpolitikában, diplomáciá-
ban, egészen pontosan a
történelemszemléletben be-
következni látszik. Elegáns
volt már eleve a meghívás
ténye, és elegáns a módja is:
a Kreml nem külön-külön
küldött levelet az elvárt po-
litikusoknak, hanem közö-
sen címezte meg számukra
a borítékot – megteremtve
ezzel annak lehetõségét,
hogy az esetleges távolma-
radás ne legyen sértõ, sem

pedig személyre szóló. Az
elmúlt egy esztendõ egyéb-
ként is a korábbitól eltérõ
hangszerelést hozott magá-
val; kiderült: az orosz med-
ve mosolyogni is tud.

Térdre borulás

Régi sebek gyógyulását
szolgálja a lengyel népnek
tett gesztusok sora. A husza-
dik század közepén egyedül
Németország borította láng-
ba Európát – tartja a közhie-
delem, pedig Lengyelország
lerohanását a Molotov–
Ribbentrop-paktum szentesí-
tette: 1939. szeptember 1-jén
német csapatok lépték át a
határt, de alig telt el néhány
nap, és szeptember 17-én a
szovjetek is hozzáláttak a ne-

kik jutó rész megszállásá-
hoz. Amirõl annak idején
csak meglehetõsen megszûrt
módon érkezett hír: a gdans-
ki hajógyárban megalakult
Szolidaritás szakszervezet
Lech Walesával az élen az
1980-as évek elején lerom-
bolta a város szovjet emlék-
mûvét. Ezt tudtuk, de arról
az akkori tömegtájékoztatás
hallgatott, hogy ez az alkotás
nem a második világháború-
ban gyõztes, hanem a Len-
gyelországot 1939-ban né-
met szövetségesként megtá-
madó Szovjetuniónak állí-
tott emléket.

Ebben a történelmi össze-
függésben legalább Willy
Brandt varsói térdre boru-
lásával volt mérhetõ, hogy ta-
valy szeptemberben a lengyel
vezetés, továbbá a német
kancellár és az orosz elnök
közösen emlékezett meg a
háború kirobbanásáról.
Moszkva megtörte hallgatá-
sát a katinyi mészárlással
kapcsolatban is: a lengyel ka-
tonai és szellemi elit legyilko-
lása ma már nem tabutéma
Oroszországban, és ebben
nagy szerepet játszott a repü-
lõbalesetben nemrégiben
meghalt Lech Kaczynski ál-
lamfõ következetessége mel-
lett a mártíriuma is.

Kevesen tudják mellesleg,
hogy május 8-án tartottuk a
méltányos kereskedelem
(fair trade) világnapját, má-
jus 9. pedig Európa napja:
1950-ben ekkor tették meg
az elsõ lépéseket a földrész
egységéért. 

Az orosz medve mosolyogni tanul

Nem õrségváltás a Buckhingam-palota elõtt: a felvétel a gyõzelemnapi moszkvai katonai parádén készült

Hatvanöt esztendeje fejezõdött be a
második világháború. Moszkvában
minden idõk legnagyobb katonai pará-
déját rendezték meg a Gyõzelem nap-
ja alkalmából. Az idei ünnepség azon-
ban nemcsak ebbõl a szempontból tért
el a korábbiaktól: gyõztesek és veszte-
sek együtt köszöntötték a napot.

A kormány a 19 százalékos hozzáadottérték-adó és a 16
százalékos egységes adókulcs megmentése érdekében fel-
áldozza a költségvetési alkalmazottakat és a nyugdíjasokat
– állítják ellenzéki politikusok és gazdasági szakértõk 
a Traian Bãsescu államfõ által korábban bejelentett 
megszorító intézkedéssorozat kapacsán.



Minden bizonnyal olvasóink közül még so-
kan emlékeznek: az 1989-es fordulat után,
a múlt század kilencvenes éveinek közepén
ugyancsak divatossá vált a sokkterápia kife-
jezés. Akkor leginkább a privatizációról
szólt a vita, milyen legyen a központosí-
tottból a piacgazdaságba való átmenet, és
nagyon sokan kardoskodtak amellett, hogy
a jól menõ vállalatokat kellõ pénzért ma-
gánkézbe kell juttatni, az el nem adható
termékek gyárait-üzemeit pedig egész egy-
szerûen – be kell zárni. A sokkterápia tá-
mogatói a várható gazdasági elõnyökrõl és
a társadalom rövid távú gyógyulásáról be-
széltek. Ellenzõi viszont a hatalmas mun-
kanélküliséggel, a szociális háló teherbírá-
sának összeomlásával és társadalmi robba-
násveszéllyel riogattak. 

Csakhamar kiderült, hogy
szó sincs semmiféle sokkte-
rápiáról, viszont az egykori
állami vagyon bárki számá-
ra egyaránt elõnyös szétosz-
tására sem került sor, hanem
a „szemesnek áll a világ” tí-
pusú, ellentmondásos kor-

szak kopogtatott Románia
ajtaján, amikor gyára-

kat vittek csõdbe azért, hogy potom áron
felvásárolhassák, egykori állami gazdasá-
gok hatalmas földterületeire tették rá a ke-
züket ingatlanügyleteken felnövõ mai milli-
árdosok, a politikusok pedig úgy változtat-
ták a külkereskedelmi és vámtörvényeket,
ahogyan éppen érdekeik
kívánták, azaz megkezdõ-
dött a gazdasági és politi-
kai érdekek egyre erõtel-
jesebb ötvözõdése. 
Kétségtelen, mindennek
meghatározó szerepe van
abban, hogy Románia –
jó néhány más kelet-európai országhoz
hasonlóan – olyan nehezen tud megbir-
kózni a gazdasági világválság kihívásai-
val. Egy családban, ha csökkennek a be-
vételek, természetes, hogy csökkentik a
kiadásokat, és nem a luxuscikkekre, ha-
nem a szolgáltatások kifizetésére és az
alapvetõ élelmiszerek megvásárlására he-
lyezik a hangsúlyt. Ha egy állam költség-
vetésének apadnak a bevételei, akkor az
lenne a természetes, hogy költségeit is
hozzá igazítsa, de nem akárhogyan, ha-
nem megfelelõ átszervezéssel és a mûkö-
dõképesség fenntartásával szüntetve meg

a pazarlást, a fölösleges kiadásokat. Csak-
hogy ennek a szándéknak politikusi és
gazdasági érdekekbõl összefonódott ál-
lamgépezet ellenáll, és létrejön az a ket-
tõsség, amelyben immár évek óta élünk:
minél többet beszélnek a reformokról, an-

nál kevesebb valósul meg
belõlük, és minél keve-
sebb valósul meg belõlük,
annál jobban szorítják a
prést a kisemberek és a
kisvállalkozások körül. A
mindmáig fenntartott áta-
lányadó a kisvállalkozá-

sok ezreit tette tönkre, megfosztva sze-
rény jövedelmüktõl mindazokat, akik leg-
alább úgy-ahogy eltartották magukat és
nem szorultak az állami könyöradomány-
okra, a most meghirdetett fizetés- és
nyugdíjcsökkentések pedig úgyszintén a
kisemberek, a máról holnapra alig élõ
családok sorsát érintik leginkább. Noha a
központi, megyei és helyi költségvetésbõl
élõ hivatalokban létezik egész sor olyan
költség, amelyet jobb gazdálkodással még
mindig könnyedén le lehetne szorítani,
ideértve a parlamentet, a minisztériumo-
kat, egész sor olyan állami hivatalt, ame-

lyeknek száma Romániában több százra
tehetõ, nem felejtve ki a sorból a megyei
és helyi tanácsokat sem. 
Vajon, a több millió romániai állampolgár-
ra lesújtó döntések elõtt rápillantottak leg-
alább a Számvevõszék legutóbbi vizsgála-
taira, amelyek igazolják, miként úszik el
az állam pénzébõl több milliárd euró? Át-
nézték valamikor mondjuk a megyei taná-
csosok havi utazási költségtérítéseit vagy
mobilhasználatukat? Ellenõrizték valaha a
tisztségviselõk által mindig elõszeretettel
felvasalt napidíjakat, amelyek olykor ki-
tesznek még egy fizetést? Megvizsgálták
vajon mindazokat a kommunikációs és
reklámcsapokat, amelyeken eredményes-
ség és ellenõrizhetõség nélkül folynak el a
pénzek, akár a téli hótalanításnál és a nyá-
ri portalanításnál? A szavakon túl vajon
foglalkoztak kellõképpen az óriási összege-
ket felemésztõ korrupcióval és a fekete
gazdasággal? 
Mindez persze, sokkterápia lett volna egye-
seknek , de legalább fél egészség az ország-
nak. Most a romániai államvezetés megint
a fordított utat követi: egyesek javáért az
egész országot sokkolja. Az ébredés hatal-
mas fejfájással járhat. 

– Egy kripta különben sem olcsó – közölte a tisztviselõ. – A leg-
kevésbé a fõútvonalon.
– Nem kell neki a fõútvonalon lenni – mondta az érdeklõdõ. –
Az a fontos, hogy betonozva legyen.
– Betonozva? – hökkent meg a tisztviselõ. – Szokatlan, kérem.
De azért lehet.
Félretette a gépelt árjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést
csinált; a betonozott kriptának, sírkõ nélkül, a mellékútvonalon
is elég borsos volt az ára. Az érdeklõdõ azonban kijelentette,
hogy nem baj. (…)
– Továbbá – mondta –, kell bele egy csõ.
– Miféle csõ? – kérdezte a fekete ruhás tisztviselõ.
– Magam sem tudom. Mint egy kémény. Mint egy kürtõ. Mint a
hajókon. Vagy amilyen a borospincékben van.
A mérnök, akit a tisztviselõ odahívott, elég lassú észjárású volt.
Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot, s még utána is
csak hümmögött.
– Ha szabad megkérdezni – kérdezte –, mibõl legyen az a csõ?
– Azt már önöknek kellene tudni – mondta kissé türelmét veszt-
ve az érdeklõdõ.
– Palából jó lesz? – kérdezte a mérnök. – Vagy inkább kitégláz-
zuk? (…)
– Ön mit ajánl? – kérdezte az érdeklõdõ.
– Én semmit sem értek az egészbõl – mondta a mérnök. – De a
legkézenfekvõbb volna a pala.
– Legyen pala – mondta az érdeklõdõ, és mélázva nézte a nehéz
felfogású mérnököt. – Továbbá – mondta aztán –, be kellene ve-
zetni a villanyt.
– A villanyt? – bámultak rá mind a ketten. – Minek oda villany?
– Jó kérdés – mondta bosszúsan az érdeklõdõ. – Hogy ne legyen
sötét.

Örkény István: Mindig van remény (Egyperces novella) 
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Miközben a vulkáni hamufelhõ alatt bedõlni látszik
a demokrácia õshazája s vele az európai közös valu-
ta, s ennek mentén Románia levág az állami alkal-
mazottak fizetésébõl, addig Szlovákia a béke szigete-
ként készül a választásokra. Gyakorlatilag mindegy,
melyik nacionalista párt kerül hatalomba.
A magyargyûlölet mint választási nyerõ kártya is
háttérbe látszik szorulni. Odavágtak a nyelvtör-
vénnyel, mindenki kussba’ van, az Unió meg ezer-
féle albizottságban tárgyalja a két törpe vitáját. Jan
Slota pártjának, a szélsõségesen magyarellenes
SMER-nek valami újat kellett kitalálni s úgy tûnik,
rá is leltek a tutira.
Elõzmény: Magyarországon a Jobbik nagyban tud-
ta növelni a népszerûségét azzal, hogy tematizálta
a cigánykérdést. Az elmúlt húsz év beleölt milliárd-
jai és kudarcba fulladt programjai után fölerõsödött
a társadalomban az igény a keménykezû megoldá-
sok iránt. Akár rasszizmussal, zsidózással spékelve,
csak szabályozza meg végre valaki ezt a törvénye-
ken kívül helyezkedõ etnikumot.
Bizonyára tájékozódott Slota politikus és pártja,
mérlegelték a lehetõségeket, azután elõálltak egy
plakáttal. Fiatal, elhízott cigány férfi néz ránk, de-
rékig meztelen, felsõteste televarrva tetoválással.
Felirat: Hogy ne etessük azokat, akik nem akarnak
dolgozni. 
Bármily nemes a szándék, s bármekkora a szavazat-
maximalizáló akarat, a sors néha nem tudja, mit
akar. Abban a Szlovákiában, amelyben szélsõségesen
nacionalista (majdnem azt írtam: fasiszta) pártokat,
gyûlölködõ primitíveket emelnek választói akarattal
hatalomba, ahol egy kisebbséget törvénnyel korlátoz-
nak anyanyelvi jogaiban, ahol betonfalat építenek a
település közepén, elválasztva a cigányokat a fehér-
bõrûektõl… És még sorolhatnám, szóval ebben a fia-
tal országban a létezõ gyakorlatot és közgyûlölkö-
dést megjelenítõ plakát kiverte a biztosítékot. Tilta-
kozik minden normális gondolkodású közszereplõ,
józan polgárok leragasztják csomagolópapírral a
közvetlen környezetükben föllelhetõ plakátokat. 
Úgy gondolom, nekünk kellene a leghangosabban
tiltakoznunk. Nem csak azért, mert elítélünk min-
denféle rasszizmust, kirekesztést, megkülönböztetést,
és mi képviseljük Európában a humanista örökséget,
hanem azért mert föllármáztuk a fél világot, amikor
magyar szurkolókat vertek meg a dunaszerdahelyi

stadionban, telesírtuk Brüsszel minden
zsebkendõjét a nyelvtörvény kap-
csán. És akkor most, amikor nem
rólunk van szó, hanem csak úgy,

általában fölmutatta vállalhatatlan
butaságát egy hatalomba került bû-

nözõ, amikor másokon csattan a
hátunknak ismerõs korbács, ak-
kor kellene a leghangosabban til-

takoznunk. Krebsz János
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A romániai államvezetés
megint a fordított utat
követi: egyesek javáért
az egész országot 
sokkolja.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Adót szedni annyi, mint a lehetõ legkevesebb
gágogás árán minél jobban megkopasztani egy

libát.” Jean-Baptiste Colbert

A mese fordulatot vesz

A sötétség ellen

EtetésA hétvége címe. A nap, amelyen a hata-
lom felvette a harcot a válsággal,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Igen, a történelemben meg-
maradó nap az a csütörtök, amikor a kor-
mány voltaképpeni elnöke, Traian
Bãsescu bejelentette a megszorító intézke-
déseket. Kormánypártiságát az EVZ ezút-
tal visszafogottságával jelezte. Az összeál-
lításban közölt fényképen az elgondolko-
zó, aggódó arcok azonban jelzik a hely-
zet drámaiságát. 

A Gyõzelem ereje. A múlt héten két inter-
jú emelkedett ki a mezõnybõl fontosságá-
val, tartalmasságával. Az elsõ – ezt is meg-
értük – Oroszország bukaresti nagyköveté-
vel, Alekszandr Csurilinnel készült, a
Jurnalul naþional dugta el egy belsõ oldalá-
ra. Sok üzenetet tartalmaz Románia, álta-
lában a narancsszínû kommentátorok szá-
mára, már a címével is: „Ne próbáljuk meg
átírni a háború történetét”. Hogy milyen
világ lenne ma, ha Oroszország és a szö-
vetségesek nem gyõzik le a hitleri Német-
országot? Fizikai megsemmisítés vagy erõ-
szakos áttelepítés várt volna a lengyelek és
a litvánok 80 százalékára, a fehéroroszok
75 százalékára, Nyugat-Ukrajna lakosságá-
nak 65 százalékára. A nagykövet kiemeli
Mihály király halhatatlan érdemeit a világ-
háború befejezésében, mellékelten olvasha-
tó a román uralkodó köszönetlevele Sztá-
linhoz. (I. Mihály király a Gyõzelem ér-
demrend egyetlen élõ kitüntetettje, a
moszkvai rendezvény díszvendége.)

Egy elõkelõ polgár. A második interjút az
Academia Caþavencu közölte Dinu Patriciu-
val. A kiváló építészbõl lett kiváló üzletem-
ber rövid, frappáns (kiváló!) válaszaival
egy más szellemiséget villant fel, egy nyi-
tott, izgalmas szabadelvû világot, az ember
szabadságának lehetõségét. Íme, Dinu
Patriciu egyszavas véleménye néhány kor-
társáról: Vântu – sakkozó, Voiculescu – ra-
vasz, Bãsescu – brutális, Tãriceanu – ele-
gáns, Crin – csillogó, Iliescu – marxista,
Patriciu – szabadgondolkodó. 

A nap álhíre. Legutóbb Emil Bocnak már
a beszéde elején megnõtt az orra. Ekként
kezdte: „– Úgy döntöttem...”

,



Baló Levente

Továbbra is vita tárgyát
képezi, hogy milyen

szempontok alapján kellene
a különbözõ megyéket cso-
portosítani. Az új régiókról
és az ország regionális politi-
kájáról beszélgettek Winkler
Gyula, az RMDSZ  európai
parlamenti képviselõje,
Tánczos Barna államtitkár,
Csutak István régiófejlesztési
szakértõ, Ilyés Szabolcs pá-
lyázatíró tanácsadó,  Nagy
Egon, a Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem Földrajz Kará-
nak adjunktusa, Vincze Má-
ria, a Közgazdaságtan és
Gazdálkodástudományi Kar

professzora Kolozsváron egy
kerekasztal beszélgetésen. 

A Romániai Magyar Köz-
gazdász Társaság által szer-

vezett beszélgetés során kiin-
dulásként szolgált a Csutak
István által kidolgozott, új re-
gionális felosztás, amelyet az

RMDSZ törvénytervezet for-
májában már a román parla-
ment elé is terjesztett, sõt
már a szenátus hallgatólagos
szavazattal el is fogadta azt.
Vita tárgyát képezték a Csu-
tak által használt kritériu-
mok, így például a homoge-
nitás elve, miszerint az azo-
nos problémákkal, azonos
gazdasági szinten levõ me-
gyék jobban tudnak fejlõdni.
A beszélgetés résztvevõi ez-
zel szembeállították azt az el-
vet, hogy a gazdag, jól fejlett
szomszéd húzóerõ tud lenni. 

A jelenlévõk egyértelmûen
elfogadták: fontos, hogy a
külvilág egységes régiónak
lásson egy területet, de ennél

sokkal fontosabb az, hogy az
ott lakók magukat egységnek
„éljék meg”, azaz legyen
identitástudatuk. És ebben az
irányban érdemes lenne elõ-
keresni a történelmi régiókat:
Bánság, Partium, Székely-
föld, Barcaság, bár ezeknek a
határai nehezen meghatároz-
hatóak, és a több évtizedes
megyeformában való élés is
rombolta az identitástudatot.

Fontos kérdésként merült
fel az, bár a legjobb lenne a
megyehatárokat is felbontani,
vajon ez most kivitelezhetõ-e,
vagy egy méhkast nyitna ki a
román kormány. Ugyanis ak-
kor minden megyében elõ-
jönnének a régi konfliktusok,

követelések, ugyanakkor ez-
által egy organikusabb átszer-
vezést lehetne létrehozni. Az
1968-ban végrehajtott megyé-
sítés ugyanis mesterséges és
erõszakos volt, amit akkor
rengeteg kistérség megszen-
vedett. A jelenlegi felosztás
nem mûködik hatékonyan,
nagyon kevés pénzt tudott le-
hívni Románia. Az új regio-
nális politika kidolgozása ar-
ra lenne jó, hogy a 2012-ben
kezdõdõ új költségvetési sza-
kaszban jobb pozíciói lenné-
nek az országnak, hatéko-
nyabban tudná a pénzeket le-
hívni. A költségvetési éven
belül szinte lehetetlenség bár-
mit is módosítani. 
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„Egységesen megélt” régiók

ÚMSZ-összeállítás

„A bér és nyugdíjcsök-
kentések csak komoly

társadalmi feszültséget szül-
nek, hiszen a közalkalma-
zottak fele minimálbérért
dolgozik, nem hinném,
hogy ebbõl indokolt lenne
tovább lefaragni” – muta-
tott rá az ÚMSZ kérdésére a
csütörtökön bejelentett kar-
csúsító intézkedések kap-
csán Juhász Jácint gazdasá-
gi elemzõ. Mint mondta,
másfélmillió alkalmazott
kapja az államtól fizetését,
a bérkeret 25 százalékos, a
nyugdíjak 15 százalékos
megcsapolása „hozzávetõ-
leg hét százalék körüli fo-
gyasztáscsökkenést fog
eredményezni”. 

„Közgazdász szemmel
nézve a mostani intézkedés
a kisebbik rossz, mintsem
adót növelni” – így fogalma-
zott lapunknak Colþea Ti-
bor, a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság volt
elnöke. De arra is felhívta a
figyelmet, hogy nem lehet
gazdaságot élénkíteni a bel-
sõ kereslet visszafogásával.
„Pont ez a nagy problémája
a kormánynak, hogy hiány-
zik minden nemû a gazdasá-
got serkentõ és a krízist hatá-
sait tompító intézkedés.” 

„Egyértelmû, hogy az
ÁFA (TVA) és a jövedelem-

adó megemelése a lehetõ
legrosszabb megoldás lett
volna. De nem jelent kiutat
az állami szféra fizetései-
nek, a nyugdíjaknak és a
munkanélküli segélynek a
fûnyíróelvszerû csökkentése
sem” – mondta az egyik te-
levíziós mûsorban Dinu
Patriciu üzletember, aki a
kommunizmusból ismert
megoldásokhoz hasonlította
az államfõ által közölt dön-
tést. Patriciu is a fogyasztás
visszafogása miatt tartja
rossznak a választott utat,
szerinte hatszázezer állami-
lag fizetett munkavállalót
kellett volna elbocsátani. 

A Mediafax által megkere-
sett vállalkozói szervezetek
a jövedelmek megkurtítását
fájdalmas, ám szükséges be-
avatkozásnak nevezték. „A
helyes döntést hozták, már
ha végre is hajtják” – így fo-
galmazott Cristian Pârvan,
a Román Üzletemberek
Szövetségének (AOAR) fõ-
titkára. Vele egyetértett Ioan
Corâci, az UGIR-1903 el-
nöke, aki megjegyezte:
„nem tudjuk, az intézkedés
mennyire oldja meg a fõ
problémát, a helyi és a köz-
intézmények átszervezésé-
nek szükségességét”.
Ugyanezt gondolja Ovidiu
Nicolescu, a Kis és Közepes
Vállalkozások Országos Ta-
nácsának elnöke. 

A kisebbik rossz ára

Inczefi Tibor

Országos szinten már az
elsõ nap kétmillió forint-

nyi volt az eladás a székely
termékekbõl, és öt tonna
sajtot kellett még rendelni a
magyarországi Cora üzlet-
lánc egységeiben. Hargita
Megye Tanácsa és a hiper-
market-hálózatot üzemelte-
tõ Magyar Hipermarket Kft.
között létrejött megállapo-
dás eredményeként hétvégé-
tõl május 22-ig „Székely He-
teket” szerveztek a cég szol-
noki, szegedi, miskolci, deb-
receni, budakalászi, fóti és
törökbálinti hipermarketjei-
ben. A székely termékeknek
a nagyvilági piacra kerülé-
sét jelentõségében Székely-
föld vasútiasításához hason-

lította a hivatalos megnyi-
tón Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke.
A törökbálinti egységben
szervezett eseményen el-
hangzott: a program folyta-
tásában és a termékskála bõ-
vítésében reménykedik Ker-
tai István, az üzletház igaz-
gatója, hiszen bár eredetileg
150 termelõ árujára számí-
tottak, csak hét volt jelen. A
Corán kívül több magyaror-
szági üzletlánc érdeklõdik a
székelyföldi termékek iránt
– mondta korábban az Új
Magyar Szó megkeresésére
Borboly Csaba. Szerinte
Magyarországon  ez az üz-
letlánc az elsõ multinacio-
nális cég, amely székelyföldi
termékeket kínál a helyi vá-
sárlóknak. 

Sovány székely kínálat

Winkler Gyula (középen) is részt vett a beszélgetésen A szerzõ felvétele

HIRDETÉS



Parászka Boróka

„Teljes pályás letámadás-
sal” figyelmeztettek a hét-

végén Marosvásárhelyen a
civil szervezetek: még egy hé-
tig dönthetnek arról az adófi-
zetõk, hogy befizetett adójuk
két százalékát eljuttatják-e
egy támogatásra érdemes ci-
vil- vagy egyházi szervezet-
hez. Erre a Civil Szervezetek
Vására adott alkalmat, me-
lyen bemutatkozással, szak-
mai kerekasztallal egybekö-
tött mûsorözönnel szórakoz-
tatták a támogatókat és leen-
dõ adományozókat. 

A helyi önkormányzatok
még mindig nem ismerték
fel a civil szférában rejlõ le-
hetõségeket, pedig az idén
minden eddigi mértéket
meghaladt az érdeklõdõk és
a résztvevõk jelenléte a ren-
dezvényen – nyilatkozta la-
punknak Koreck Mária szer-
vezõ, a Divers Alapítvány
elnöke. A gazdasági válság
és civil kezdeményezések
helyzetérõl szervezett meg-
beszélésen a helyi önkor-
mányzatot mindössze
Csegzi Sándor alpolgármes-
ter képviselte. 

A polgármesteri hivatal és
a megyei tanács érdektelen-
ségét azonban ellensúlyozta
a civilek köztéri lelkesedése.
Marosvásárhely fõterén iga-
zi vásári hangulatban árul-
ták portékájukat, ismertették

közhasznú tevékenységüket
a szervezetek. A hétvégén a
gépkocsiforgalomtól mente-
sített belvárosban felvonu-
lással vette kezdetét a must-
ra. Elöl a kerekes székben
ülõk, mozgássérültek vonul-
tak, majd sorra követte õket
az Ügyes Kezek Alapítvány,
a Benone Alapítvány, a Pro
Biciclo Urbo, a Fókusz Öko
Központ, Oázis, Kiwi, Mál-
nássy László, Rheum-Care
és a többi kezdeményezés.
Összesen 60 civil szervezet,
körülbelül ezer ember de-
monstrált. 

„Remek dolog ez a vásár,
nálunk az idõsgondozás je-
lent súlyos problémát a csa-
ládban, most kellett meg-
tudnom, hogy van kitõl se-
gítséget kérni” – számolt be
vásári tapasztalatairól Ko-
csis Erzsébet nyugdíjas. Ele-
kes Imre a környezetvédel-
mi feladatokat ellátó szerve-
zetek iránt érdeklõdött. Úgy
vélte, nem csak az intézmé-
nyeknek, a magánszemé-
lyeknek is fontos volt ez a
találkozó. „Több részfelada-
tot ellátó civil szervezet mû-
ködik Marosvásárhelyen is,
de ilyenkor érezni, hogy so-
kan vagyunk, hogy a civil
szféra nem mellékes és
gyenge szelete a közéletnek.
Érdemes komolyan venni és
figyelni ránk” – vélte a la-
punknak nyilatkozó lelkes
látogató.

Tarolnak az ortodoxok

A tavalyi felmérések sze-
rint a hazai adófizetõk hat-
van százaléka hallott már a
kétszázalékos adó felajánlá-
sának lehetõségérõl, és csu-
pán a 17 százalékuk rendel-
kezett az így átutalható
pénz sorsáról. A 2008-as be-
vételekbõl 28 millió euró
vándorolt át civil szerveze-
tekhez. Pedig a szervezetek
terén a választék széles, a 16
százalékos adókulcs beveze-
tésekor az RMDSZ támoga-

tásával az egyházak is ked-
vezményezetté váltak. Az
általános vélemény az, ah-
hoz kerül az adólej, aki elég
nyilvánosságot tud teremte-
ni a tevékenységének, idõ-
ben és kellõ határozottság-
gal gyõzi meg az adózókat
az átutalás fontosságáról.
Az ortodox egyház például
több hónapja tartó kam-
pányt folytat a hívek moz-
gósítására. Meg is van a lát-
szatja, hiszen az „adomány-
versenyben” tarolnak: a leg-
nagyobb hazai felekezethez

vándorol a felajánlható adó-
lejek 29 százaléka, mintegy
hatmillió euró.

Dorel Motoc, a pátriárka
gazdasági ügyekben illetékes
tanácsadója úgy véli, a siker
oka az, hogy a híveket a
templomokban, egyházi
szervezeteknél, a Trinitas te-
levízión keresztül folyamato-
san tájékoztatják az adomá-
nyok felhasználásáról. 

A kicsiknek nehezebb

A romániai egyházi és ci-
vil szervezetek közül a leg-
szélesebb körben ismert és tá-
mogatott intézmény a gyula-
fehérvári Caritas. A bécsi
székhelyû Erste alapítvány
tavaly díjazta is az országos
feladatokat ellátó szerveze-
tet, a húsz leghatékonyabban
mûködõ romániai civil kez-
deményezés között értékelte
a mûködését. A Caritas segít-
ségét több ezer kedvezmé-
nyezett élvezi, háromszáz
önkéntes és majdnem hat-
száz fizetett alkalmazott segí-
ti a szervezetet. Szakértõk
szerint az erdélyi magyar ci-
vil szervezetek többsége regi-
onális és helyi feladatot lát el,
így támogatottságuk és is-
mertségük is kisebb. Helyze-
tükön az javíthatna, ha a he-
lyi önkormányzatok felis-
mernék fontosságukat és se-
gítenék munkájukat – hang-
súlyozzák a szakértõk. 
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Civil lobbi adószázalékokért Röviden

Versenyeztek 
a középiskolások

A hétvégén Marosvásárhe-
lyen tartották a hazai közép-
iskolák ötödik tantárgyverse-
nyét. A patinás Bolyai Far-
kas Líceumban tartott meg-
mérettetésen mintegy 30 ma-
gyar középiskola 180 diákja
mérte össze tudását, tehetsé-
gét.  A versenyzõket köszön-
tötte Markó Béla, az
RMDSZ elnöke, aki az ese-
mény fõvédnökeként úgy
vélte, perdöntõ, hogy rangos
rendezvényeken tehessék
próbára magukat a hazai
magyar fiatalok. A Szövetsé-
gi Elnöki Hivatal ajándékát,
a Bolyai Vándorkupát idén
is a legtöbb helyezést elérõ
magyar iskola viheti haza.

Súlyos ételmérgezés

Tizenöt ember került kór-
házba a hétvégén Brassóban,
miután romlott túrót vásá-
roltak a helyi Astra piacról.
A megyei fogyasztóvédelem
munkatársai és az Egészség-
ügyi Igazgatóság szakembe-
rei a helyszínen folytattak
vizsgálatot. Az ellenõrzés
során kiderült, hogy három
forgalmazó is romlott árut
kínált eladásra: két három-
széki és egy Brassó megyei
árust állítottak elõ tömeges
mérgezés gyanújával. A
romlott túró eladóit 3 ezertõl
30 ezer lejig terjedõ bírság-
gal sújtották az illetékesek.

Munkatársunktól

Idén is népszerûnek bi-
zonyult a hétvégén meg-

rendezésre került, kelet-eu-
rópai kuriózumnak számító
bukaresti Eros Show. A
nemzetközi piacon erotikus
bemutatóiról, elõadóiról hí-
ressé vált rendezvényen a
szolgáltatóipar bizonyult a
legaktívabbnak. A bukaresti
sportcsarnokban a sztriptíz-
bemutatók, az erotikus-
masszázs-szalonok vitték a
prímet, de bemutatkoztak a
hazai szexshopok, tetová-
lószalonok is. Az idei felho-
zatalt szélesítették az önálló

standon bemutatkozó fehér-
nemû-forgalmazók is, jelen-
tõs volt a különbözõ szexuá-
lis segédeszközök, kiegészí-
tõk iránt is az érdeklõdés. A
legtöbben a nagyszínpadi
bemutatókra voltak kíván-
csiak, ahol a hazai és a kül-
földi pornóipar ismert és ke-
vésbé ismert szereplõi lép-
tek fel.  Bár szakértõk sze-
rint a pornófilmek terén
egyre inkább háttérbe szo-
rulnak a professzionális ter-
mékek, és a kereslet a házi-
lag készített, internetrõl sza-
badon letölthetõ amatõr fil-
mek felé fordul, Bukarest-
ben még mindig népszerûek

voltak a hivatásos fellépõk.
A nagyszínpad körül to-
longtak az érdeklõdõk.
Ottjártunkkor magyarorszá-
gi vendégmûvész, a magyar-
országi Derzsi Anita pro-
dukciójára tomboltak a né-
zõk. A Tera Bond néven is-
mertté vált pornósztár ere-
deti szakmája szerint óvó-
nõ, filmjeit világszerte for-
galmazzák, 2007-ben õ kap-
ta a legrangosabb magyaror-
szági szakmai elismerést, az
ún. „pornó-Oscart”. Ma-
gyar nõ ritkán vált ki ilyen
lelkesedést román  férfiak-
ból – hangzott el a forró
hangulatú bemutató után. 

Magyar siker az Eros Show-n

A két százalék a fogyatékoson is segítene Fotó: Antal Erika

HIRDETÉS

Mi szem, szájnak ingere...Pillanatkép a bukaresti erotika kiállítás és vásárról Fotó: Fleischer Hilda
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Ariadné 
közönségkedvenc

Bertóti Attila Ariadné fona-
la címû animációs filmje
nyerte a 20. Mediawave
2010 Nemzetközi Film és
Zenei Fesztivál közönség-
díját a hétvégén. Tren-
csényi Klára és Vlad
Naumescu a Duna Mûhely
által felajánlott legjobb
rendezés díját érdemelte
ki, õk a Madarak útján
(Drumul pãsãrilor) címû kre-
atív dokumentumfilmjük-
kel a Duna romániai delta-
torkolatához egy távoli,
orosz óhitûek – lipovánok
– által lakott faluba vezetik
a nézõket, a vándormada-
rak útját követve.

Táncház a Petõfi Házban

Élõ zenés táncházba vár-
ják a bukarestieket a ko-
lozsvári Szározfa zenekar-
ral, május 14-én a Petõfi
Házba. Délután 6 órától
képességfejlesztõ gyermek-
játékok és gyermektáncház
kezdõdik óvodásoknak és
kisiskolásoknak, majd fél
nyolctól kezdõ szintû tánc-
oktatás és táncház. Zsíros
kenyér, alma, üdítõ és bor
is lesz bõven, ígérik a szer-
vezõk.

Húszéves a Helikon 

A Helikon irodalmi folyóirat
megalakulása óta a legran-
gosabb erdélyi magyar iro-
dalmi alkotások és alkotók
fóruma kívánt lenni, és ma
is az egyik legszínvonala-
sabb hazai magyar irodalmi
folyóiratok, hangzott el a
Helikon fennállásának 20.
évfordulójára szervezett gá-
laesten a Kolozsvár Társa-
ság székházában, szomba-
ton. A kolozsvári irodalmá-
rok, költõk, írók megemlé-
keztek a folyóirat két évti-
zedes történetérõl, egykori
munkatársairól is. 

Gyakorlati bemutatók
Bonchidán

A Transylvania Trust Ala-
pítvány helyreállítási mód-
szereket ismertetõ gyakorla-
ti bemutatókat szervez a
bonchidai Bánffy-kastély-
nál, ahol az érdeklõdõk
szemmel követhetik, milyen
eljárások, valamint milyen
anyagok alkalmasak egy
történelmi jellegû épület
felújításához. Helyreállított
épületrészleteken vizsgál-
hatják a hagyományos
anyagok viselkedését. Szak-
emberek válaszolnak a fel-
merülõ kérdésekre. További
információk az alapítvány
honlapján érhetõk el. 

Díszdoktorrá avatás 
Vásárhelyen

Díszdoktori címet adomá-
nyoz Huszti Péternek a
Marosvásárhelyi Mûvésze-
ti Egyetem. A Doctor
Honoris Causa cím átadá-
sa szerdán, május 12-én
délben lesz, az egyetem
Stúdió termében.
Laudációt mond Kovács
Levente professzor.

Röviden

Baló Levente, Kánya Gyöngyvér

Intézményismertetõkkel,
iskolai vetélkedõkkel, va-

lamint kulturális progra-
mokkal ünnepelték tegnap
Európa Napját. 

Információs standok 
Kolozsváron

Tizennyolc intézmény
állított fel információs stan-
dot Kolozsvár történelmi
központjában, a Mátyás-
ház elõtti sétálóutcán teg-
nap. A város legfontosabb
közintézményei Európa
Napján keresték annak a le-
hetõségét, hogy közvetlen
kapcsolatba kerüljenek a vá-
ros polgáraival, hogy egy-
részt tájékoztassák az embe-
reket az Európai Unióban
történõ fontos események-
rõl, másrészt a felmerülõ
kérdésekre válaszolhassa-
nak. Szórólapok és más in-
formációs anyagok osztoga-
tásán kívül beszélgetni lehe-
tett az intézmények képvise-
lõivel. A rendezvény egyik
különlegessége volt, hogy a
Kolozsvári Népmûvészek
Szövetségének szervezésé-
ben különbözõ hagyomá-
nyos termékekbõl nyílt gaz-
dag kiállítás.

Vetélkedõ
Csíkszeredában

Öt középiskola részvételé-
vel szervezett május 9-én,
Európa-napján vetélkedõt a
csíkszeredai polgármesteri

hivatal. A versenyen nem
csupán az Európai Unióval
kapcsolatos általános isme-
reteikkel, hanem kreativitá-
sukkal is jeleskedhettek a di-
ákok. A csapatok teljesítmé-
nyét Sógor Csaba, RMDSZ-
es európai parlamenti képvi-
selõ, Antal Attila, Csíksze-
reda alpolgármestere és
Janovits István Zsolt, a Har-
gita Megyei Prefektúra EU-
integrációs irodájának mun-
katársa értékelte. 

A diákok versenye egy ál-
taluk készített – az Európai
Unióról szóló – általános
bemutatóval indult, aztán a
résztvevõk villámkérdések
megválaszolásával egyete-

mes tudásukat bizonyíthat-
ták. Értékes pontokat gyûjt-
hettek továbbá a „Mivel
ajándékoznád meg az Euró-
pai Uniót?”, valamint az
„Ismerd fel épített öröksé-
günket” elnevezésû felada-
tok során is. A vetélkedõ
szoros pontversenyben zaj-
lott, kis fölénnyel végül az
Octavian Goga Fõgim-
názium diákjai szerezték
meg az elsõ helyet. A diá-
kok elismerõ oklevelet,
könyvjutalmakat és tájékoz-
tató jellegû kiadványokat
kaptak ajándékba. 

„Az ilyen vetélkedõkön
való részvétel számomra
azért is fontos, mert lehetõ-

ségem van arra, hogy fel-
mérjem mennyi információ-
val rendelkezik az Európai
Unióról a fiatalság, és direkt
módon járuljak hozzá isme-
reteik bõvítéséhez. Az Unió
új játékszabályokat állít fel
mindannyiunk számára, és
rendkívül fontos, hogy a fia-
talok felkészülten indulja-
nak pályájukon” – mondta
Sógor Csaba EP-képviselõ
az eredményhirdetés során.

Ünnep a 
magyar fõvárosban

Magyarországon, Buda-
pesten és Pécs városában
egyszerre ünnepelték az Eu-

rópa-napot és az esélyegyen-
lõség napját. A magyar fõvá-
rosban két helyszínen, a bu-
dai Millenáris Parkban és a
pesti Erzsébet téren egyszer-
re voltak jelen az Európai
Unióval, valamint az esély-
egyenlõség problémáival
foglalkozó civil szervezetek
sátrai, de emellett mindkét
helyszínen egy-egy színpa-
dot is felállítottak, ahol töb-
bek között Palya Bea, a Ka-
láka vagy éppen az osztrák
!Deladap lépett fel. A zenei
programokat EU-kvízekkel
szakították félbe, hogy a
helyszínen megszerezhetõ
letelepedéssel, munkaválla-
lással, tanulással, pályáza-
tokkal vagy egyáltalán az
alapfogalmakkal kapcsola-
tos információk begyûjtése
után – nyereményekért – le
is teszteljék a jelenlevõket. A
téren egész nap hömpölygött
a tömeg, ottjártunkkor az
EUNIC – Európai Uniós
Nemzetek Kulturális Intéze-
te – sátrában éppen a Buda-
pesti Román Kulturális Inté-
zet könyvtárosa válaszolt az
érdeklõdõk kérdéseire. Az
Európa-napi utcafesztivál
vasárnap Pécs közterein
folytatódott. 

Európa Napja 
1950-tõl

Az Európai Unió minden
országában május 9-én ün-
neplik az Európa-napot, az
európai integráció fõállo-
mását annak emlékére,
hogy Robert Schuman fran-
cia külügyminiszter – Jean
Monnet, az akkori Francia
Tervintézet vezetõjének ösz-
tönzésére – 1950. május 9-i
nyilatkozatában javasolta az
elsõ és második világhábo-
rúban egymás ellen harcoló
európai országoknak, hogy
szén- és acéltermelésüket
vonják közös irányítás alá
más európai országok felé is
nyitott szervezet keretein
belül. Európában feltehetõ-
en csak nagyon kevesen tud-
ják, hogy 1950. május 9-én
történt a mai Európai Unió
létrehozásához vezetõ elsõ
lépés megtétele. 

A lemeztelenített álarcos költõnõ
Totka László

„Költõnek tartom ma-
gam, a költészetet feje-

zem ki különbözõ mûfajok-
ban, legyen az vizualitás,
mozdulat, hang, performan-
ce vagy színészet” – mutat-
kozott be Ladik Katalin
Nagyváradon pénteken. A
Törzsasztal májusi vendége
Újvidéken született, és el-
mondása szerint egy belsõ
hang és egy másik ember
közti közvetítõként tekint
magára, aki kifejezni kíván
valamit. Gyerekkora érdekes,
eseménydús volt történelmi-
leg is, hiszen számtalan rend-
szerváltozást élt már meg.

Amint az író-olvasó találko-
zón Ladik elmesélte, városi
munkás családból szárma-
zik, azonban nem követte a
családi hagyományt. Köz-
gazdasági végzettséget szer-
zett, „normális” szakmát
akart magának, hogy legyen
bebiztosítva, amíg még nem
volt biztos tehetségében. A
közép-európai magyar–szláv
közegbõl „táplálkozik”, ez az
ami inspiráló számára. Ez is
az egyik oka annak, hogy
nem akart távolabb kerülni
ettõl a vidéktõl. Szüksége van
erre a szellemi közegre, val-
lotta meg a költõ. Feltöltõ-
désként a fizikai munkára es-
küszik, amely kiizzasztja a

testi-lelki mérget, és megtisz-
títja az embert. A Kõrösi P.
József moderálta beszélge-
tésbõl kiderült, az erotika je-
lentõs szerepet játszik Ladik
Katalin mûveiben, fiatalko-
rában egyes performance-
aiban anyaszült meztelen tes-
tét is megmutatta. Ezzel gát-
lásosságát próbálta feloldani,
fedetlensége csupán egy ero-
tikus jelmez volt, mesélte.
Gyakran visel álarcot, játszik
szerepjátékot, csúfítja el ma-
gát mûvészetében, ezzel is ki-
fejezve, vállalva azon oldala-
it, amelyeket amúgy nem lát-
hatnak mások. A beszél-
getést a meghívott könyvei-
nek dedikálása követte. 
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Ladik Katalint a Törzsasztal vendégeként Kõrösi P. József bírta szóra

Az öreg kontinens ünnepe
A lakosság tájékoztatását tartották fontosnak az Európa Napja szervezõi

Honnan ered a társadalmunkban oly
stabilan gyökeret eresztett, szûnni
nem akaró erõszak? – teszi fel a kér-
dést Michael Haneke osztrák film-
rendezõ, 144 perces fekete-fehér drá-
mája, A fehér szalag, amelynek végkö-
vetkeztetéseként az fogalmazható
meg, hogy az agressziót már gyerek-
korában magába szívja az ember, at-
tól függõen, hogy milyen neveltetés-
ben volt része. Az Oscar-díjas alkotás
ezekkel a gondolatokkal vezette be
pénteken a nagyérdemût a Bukarest-
ben megszervezett Európai Filmek
Fesztiváljának hangulatába. „Az eu-

rópai filmekre jellemzõ módon, ennek
a filmnek is legnagyobb érdeme az,
hogy a nézõt egyszerûen kiszakítja a
mozi kényelmébõl, gondolkozásra,
kérdések megfogalmazására, illetve ar-
ra készteti, hogy felfogja, a való világ
és a hollywoodi filmek világa között
óriási a távolság” – fogalmazott a Pro
Cinema moziban rendezett fesztivál-
nyitó gálán Horia-Roman Patapievici.
A Román Kulturális Intézet igazgató-
ja elmondta, az egész fesztiválra való-
jában úgy tekint, mint egy kis szigetre
Hollywood és Bollywood között,
amely a mai globalizált filmek világá-

ban sokszor kényszerül arra, hogy az
árral szemben evezzen, de valahogy
mindig gyõztesként jön ki. A rendez-
vény egyetlen kitüntetése a közönség-
díj, mivel a szervezõk nem akarták a
filmeket kategorizálni, hierarchizálni.
Bár az idei tiszteletbeli nagykövet,
Radu Jude román filmrendezõ a gálán
nem vett részt, jelenlétét a fesztivál rö-
vid mottófilmjének bemutatásával
érezni lehetett. Az egyperces paródiát,
amelyben Jude az amerikai filmipar
kompromisszumaival, a nézõi igények
teljes alárendeltségével játszik el, taps-
vihar fogadta. (Fleischer Hilda)

Hollywood és Bollywood között az Európai Filmek Fesztiválján

A pesti Erzsébet téren összegyûltek szórakoztatásáról a civil szervezetek és koncertek gondoskodtak
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Ma az Ármin és Pálma
nevû olvasóinkat köszönt-
jük.
Az Ármin férfinév valójá-
ban Arminiusnak, a ke-
ruszkok fejedelmének ne-
vébõl ered. Jelentése: hadi
férfi. Nõi párja: Ármina.
A Pálma nõi név újabb ke-
letû. Olasz megfelelõje val-
lási ihletésû név, azok a
gyerekek kapták, akik vi-
rágvasárnap születtek,
mert az ünnep neve ola-
szul Domenica delle
Palme.
Holnap Ferenc napja lesz.

Évfordulók
• 1864-ben született Jan-
tyik Mátyás festõmûvész.
• 1929-ben született Ká-
nyádi Sándor, romániai
magyar író, költõ.
• A madarak és fák napja.
• Magyarországon a men-
tõk napja.

Vicc 
A hotelportán büszkén hir-
deti a felirat: „Itt angolul,

németül, franciául, olaszul,
spanyolul, portugálul is be-
szélnek.”
Betér egy magyarul tanuló ja-
pán turista, és megkísérli
megértetni magát a feltünte-
tett nyelveken, de a recepciós
csak értetlenül néz rá. A vé-
gén kifakad, és megkérdezi
tõle magyarul:
– Végül is ki beszél itt ma-
guknál a feltüntetett nyelve-
ken?
– A vendégek!

Recept
Pikáns körtepüré
Hozzávalók: 4 nagy körte, 2
dl fehérbor, 1 tk. ecet, 1 tk.
mustármag, 1 tk. cukor, kés-
hegynyi õrölt szegfûszeg, só,
bors.
Elkészítése: A mustármagot
összezúzzuk. A körtét meg-
hámozzuk, magházát kivág-
juk, húsát felkockázzuk,
majd ráöntjük a bort, megfû-
szerezzük, és puhára fõzzük.
Utána turmixgéppel pépesít-
jük, és salátalevélen, sült hús
mellé tálaljuk.
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Ha minden ésszerû lenne ezen
a világon, bizonyosan alig tör-
ténne valami. A dolgokkal
megesõ történetek valahogy
mindig abból indulnak, hogy
valami nem ésszerûen mûkö-
dik. Onnan tudjuk ezt, hogy
ha mindig minden ésszerûen
történne, akkor mindig min-
dent elõre látnánk, mindennek
elõre tudnánk a kifejletét. A

dolgok kifejletét viszont nem tud-
juk, jobbára azért, mert valami-
nek, ami történik, nagyon sok
végkifejlete lehet, és az összes kifej-
let közül az ésszerû csupán egy.
Az életet az teszi széppé, hogy ki-
számíthatatlan, ezért tétje van.
Döntéseink visszatalálnak hoz-
zánk, és aki meggondolatlanul él,
az sok jóra ne számítson. A jóság
ugyanis a legelsõ ésszerûség.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kos-hold nagyon megfontolttá
teszi, de egyben nagy segítségére
van a pénzügyi döntések terén.
Bátran tervezhet hosszabb távra.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Munkája terén igyekezzen helyt-
állni. A mai nap váratlan izgal-
makat tartogat. Érdekes beszél-
getésekre kerül sor.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Túlságosan lelkére veszi a dolgo-
kat, és ezzel saját magának is
árt. Vigyázzon, hogy ne kerüljön
labilis lelki állapotba. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Autójára vagy otthonában a ha-
tékonyabb energiafelhasználás
érdekében költhet. Az apró lépé-
sek taktikáját kövesse, mert a túl-
költekezés veszélyessé válhat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Párja túlzásnak tartja az Ön
munkamániáját, mégis minden-
ben támogatja. A rengeteg mun-
ka, amit dédelgetett terve megva-
lósítására fordított, megtérül.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Stratégiát épít az új kihívások el-
len. Lelkesedése óriási, ami azért
is fontos, mert a közelmúltban
nem minden úgy sikerült, aho-
gyan tervezte.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Olyan emberrel ismerkedhet
meg, aki fontos szerepet játszik a
jövõjében. Bevált taktikának lát-
szik, hogy öltözködésével is a si-
keresség benyomását keltse.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hosszú ideje õrizget egy titkot,
pedig jobban tenné, ha elmonda-
ná valakinek. Rájönne, hogy
senkit sem sért meg vele.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bár feszült, kár kapkodnia, mert
szinte minden feladatának a vé-
gére ér. Viszont csalódhat egyik
kollégájában. Szüksége lehet né-
hány nyugodt gondolatra.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Érdekes információkat hall,
amit a késõbbiek során a saját
hasznára fordíthat. Nehezen tud
kiszakadni a munkából, így
partnerével néhány közös prog-
ram elmarad.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Párkapcsolatában bizonytalan
helyzetek adódnak. Úgy érzi,
hogy ez a zûrzavar a saját hibá-
jából adódik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai nap a titkos kapcsolatok-
nak kedvez. Boldogságát le sem
tudná tagadni, állandóan kedve-
sére gondol, ami a munkája ro-
vására is megy.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kikötő
10.10 Magyar elsők
10.25 Újrakezdés (olasz
sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 Talpalatnyi zöld
15.45 Univerzum
16.40 Clipperton, a rejtel-
mes sziget
17.10 Aranyszarvas - Ma-
gyar századok
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Csudafilm (magyar
vígj., 2005)
22.30 Híradó, Sport
22.45 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.10 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.15 Váltó
23.30 Comandante (dok.
f.)
1.05 Divathét (ism.)
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
1.55 Híradó (ism.)
2.10 “Séta bölcső-helyem
körül” - Ady Endre

Antena 1, 20.30
Palimadár

Mel Gibson a főszereplője ennek az akcióvígjátéknak, mely-
ben szokásos szimpatikus, jóhumorú hősei egyikét adja. El-
ső találkozáskor Rick Jarmin éppen egy detroiti benzinkút-
nál dolgozik. Amióta kilépett a Szövetségi Szemtanúvédelmi
Programból többször cserélt nevet, mert tizenöt évvel ez-
előtt néhány narkós ellen vallott, akik azóta is keresik, de si-
kertelenül.

DUNA TV, 21.00
Csudafilm

Egyszer volt, hol nem volt egy ember, bizonyos Nikos a Ba-
ross téri aluljáró egy zugában. Itt talál rá két görög hagyaté-
ki ügyvéd öltönyös-táskásan, és velük együtt a csoda. Va-
gyis valami Nikosi szemmel elképzelhetetlen örökség: igazi
luxus szálloda egy félszigetnyi területen; egy görög rokon
végrendelkezésének köszönhetően. Először nem is érti, az-
tán meg ugyan érti, de nem hiszi.

TV2, 22.25
Gladiátor

Maximus, a hatalmas római generális a nép kedvence, és az
idős uralkodó, Marcus Aurelius bizalmát is élvezi. Az össze-
esküvés áldozataként haldokló Marcus Aurelius őt teszi meg
örökösévé hataloméhes fia, Commodus ellenében. Com-
modus átveszi mégis a hatalmat, és halálra ítéli Maximust: ő
megmenekül, a Hispániában élő családjára mért csapást
azonban nem tudja megakadályozni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A tudás hazája
10.25 A kölcsönkapott
Föld
10.50 Élet-Víz
11.10 Álmaim árnyéka
11.45 Jelenetek a szob-
rok életéből
12.05 Lélek-tantörténe-
tek
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Énekelt vers
14.50 Végtelen tér
15.20 Hétmérföld
15.55 Múzeumtúra
16.25 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.15 Bűvölet (olasz sor.)
18.10 Magyar pop
19.05 1100 év Európa kö-
zepén
19.30 Innovációs percek
19.40 Esti mese
20.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.30 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 Stingers (asztrál
krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 McLeod lányai (sor.)
0.45 A farkassá változott
Tom (lett tört. f., 1984)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Zsarulesen 2.
(amerikai vígjáték,
1993)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf - Ki viheti
el a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisorozat)
23.15 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.50 Reflektor – Sztár-
magazin
1.10 Party gimi 
(amerikai vígjéték,
2005)

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.30 Teleshop
12.30 Laura - Átok a Ri-
viérán (francia-svájci
minisor.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai sor.)
16.25 Capri - Az álmok
szigete (ol. sor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Gladiátor (am.-an-
gol tört. kaladf., 2000)
Közben. Kenósorsolás
1.30 Így készült a Robin
Hood című film (werk-
film)
2.00 Tények Este
2.30 Kisvilma - Az utol-
só napló (magyar-
lengyel-német filmdrá-
ma, 1999)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters - A
BBC riportműsora
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban - Inte-
raktív politikai show-mű-
sor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Inte-
raktív politikai show-mű-
sor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet - Kör-
nyezetvédelmi magazin

10.25 Smallville 11.15
Szívek szállodája 12.10
Feleségcsere (ism.)
13.00 Gordon Ramsay - A
pokol konyhája (ism.)
14.00 Nyomtalanul (so-
rozat) 16.00 CSI. A hely-
színelők 17.00 Ki ez a
lány? (sorozat) 18.00
Gordon Ramsay 19.00 Fe-
leségcsere 20.00 Jóbará-
tok (sorozat) 20.25 Két
pasi - meg egy kicsi (sor.)
21.25 CSI. A helyszínelők
(so rozat) 22.20 Szere-
tem a testem   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő Lucian Lipovan
műsora 12.10 Külön ki-
adás 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Bajnokok ligája, te-
nisz, Madrid 16.00 Box-
Buster 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.05
Információ (live) Vali
Moraru műsora 20.05 Fo-
gadás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE 23.00
Superstars 0.00 Wrest-
ling RAW   

9.45 Maria Mercedes
11.15 Elbűvölt Hold 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.15 Otthoni re-
cept 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30
Ana két arca (sor.) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)   

8.10 Viharos futam (ame-
rikai thriller) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.10
Apámra ütök (amerikai
vígj.) 15.10 Leszámolás
Torontóban (kanadai kri-
mi) 16.55 Úszó csapda
(amerikai akcióf.) 18.35
Jack Hunter (amerikai ka-
landf.) 20.30 Kék démon
(amerikai sci-fi akcióf.,
2004) 22.10 Rollerball
(amerikai-német-japán ak-
cióthriller, 2002) 0.00
Gyilkos hajsza (amerikai-
kan. akcióf., 2004)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Importált vej (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak (show) 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém
15.00 Árulás a családban
(sorozat) 16.30 Terefere
Bahmuval 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának
(reality show) 20.30 Lé-
gy a házastársam (reality
show) 22.30 Kundun
(amerikai filmdráma,
1997) 1.15 Levél Sachá-
nak (francia filmdráma,
1991)  

9.00 Nyughatatlan Jor-
dan (sorozat) 10.00 Kis-
városi gyilkosságok (soro-
zat) 12.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 13.00 Őrangyal
(sorozat) 14.00 Nash
Bridges (sorozat) 15.00
Kisvárosi gyilkosságok
(sorozat) 17.00 Rejtélyek
asszonya (amerikai krimi)
19.00 Nyughatatlan Jor-
dan (sorozat) 20.00 Nash
Bridges (sorozat) 21.00
Őrangyal (sorozat) 22.00
Gondold meg mit kívánsz
(kanadai vígj.)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény - Bűnügyi
magazin
10.55 Nappali - Közéleti
szórakoztató magazin
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este
22.30 Suttogások a sötét-
ben (am. thriller, 1992)
0.10 Prizma
0.25 Hírek - Időjárás-jelen-
tés
0.35 Memento
0.45 Teadélután

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 A család sztárja
12.15 Zöld csapat
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika - magyar
nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az út Dél Afriká-
ban
18.25 Történelmi emlé-
kek
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
21.10 Törött lándzsa
(amerikai western,
1954)
22.55 Tremors - Ahová
lépek ott mindig szörny
terem (am. akció sor.)
23.50 A Delta emberei
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Az ember a háttér-
ben (olasz-francia-belga
akciófilm, 1970)

7.00 Pro Tv hírek, időjárás-
jelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember, gaz-
dag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Mennyei prófécia
(amerikai kalandfilm,

2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk (real-
ity show)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI New York (ameri-
kai filmsor.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsoro-
zat)
12.00 Miami Vice (am.
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (soro-
zat)
14.30 Nálam az irányítás
(reality show)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Palimadár (ameri-
kai akció-vígjáték, 1990)

23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Palimadár (amerikai
akció-vígjáték, 1990)
(ism.)

6.30 Tarzán (anim.
sorozat)
7.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
7.30 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentiná-
val
9.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 A rivális (kan.
filmdráma, 2008)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Mestersége: ven-
déglátó (reality show)
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kandikamera
20.00 Családi gubancok
(amerikai vígjáték,
2007)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Világvírus (ameri-
kai akciófilm, 2002)
1.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
2.00 Lököttek (ism.)
3.00 Világvírus (ameri-
kai akciófilm, 2002)
(ism.)

7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák -
Kutyatenyésztő
11.00 Amcsi motorok
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei -
Európai Alpok
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
–Pneumatikus ütőműves
csavarbehajtó gép
17.00 Állítólag - Beton-vi-
torlázógép
18.00 Amcsi motorok –
Schneider Electric motor

19.00 Trükkös tesók - Rip-
saw forradalom
20.00 A túlélés törvényei
- Costa Rica-i esőerdő
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 Dühöngő világ
23.30 A kolónia
0.30 Ross Kemp
1.30 A borzalom pillanatai
2.30 A túlélés törvényei -
Északi-sark

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.) (ism.)
8.10 Montalbano felügyelő
(olasz filmsor.)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksorozat)
10.45 Találkozunk - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz sor.)
17.00 Wild Card (am. drá-
ma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksor.)

18.45 Győztesek
18.50 Újra otthon (ameri-
kai f. dráma, 2003)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.10 A kincses sziget (né-
met kalandfilm, 2007)
1.00 Motomágia

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

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

KEDD
2010. május 11.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Vereséggel kezdtek 
az amerikaiak

Vereséggel kezdte az élvo-
nalbeli jégkorong-világbaj-
nokságot az Amerikai Egye-
sült Államok válogatottja, s
a péntek esti nyitómérkõzé-
sen hosszabbítás után 2-1-re
alulmaradt a házigazda né-
metekkel szemben. A D cso-
port másik összecsapásán a
finnek is megbotlottak: Dá-
nia 4-1-re verte õket. A B
csoport elsõ fordulójában
már nem történt meglepetés:
Kanada–Olaszország 5-1,
Svájc–Lettország 3-1. 

Újabb vádak 
Higgins ellen

John Higgins maga ellen
akart fogadni tavaly a Shaun
Murphy elleni sznúker-
mérkõzésen – adta hírül a
News of The World címû brit
lap, az az újság, amelyik a
sportág élmezõnyébe tartozó
skót versenyzõrõl múlt héten
nyilvánosságra hozta, hogy
az háromszázezer euróért el-
adott volna négy framet. A
lap szerint Higgins azért
akart fogadni, hogy minden-
képp nyerjen valami pénzt.

Dulgheru legyõzte
Czinket

Alexandra Dulgheru legyõz-
te tegnap Czink Melindát a
madridi, 3,5 millió eurós
összdíjazású tenisztorna elsõ
körében. A román sportoló
6-1-re nyerte az elsõ szettet,
majd a magyarországi ver-
senyzõ feladta a küzdelmet. 

Kérik a bõ keretet

A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) emlékez-
tette az érintett 32 tagszövet-
ségét a világbajnoki keretek
kötelezõ közlésének határ-
idejére. Eszerint május 11-ig
kell leadni az országonként
30 nevet tartalmazó bõ lis-
tát, melyet június 1-jén éjfé-
lig kell 23-asra szûkíteni. Sú-
lyos sérülés esetén a szakve-
zetõk egy játékost cserélhet-
nek, ennek határideje 24
órával az adott csapat elsõ
világbajnoki mérkõzése elõtt
jár le. Kényszerû váltásnál a
szövetségi kapitányok nem
csak a bõ keretbõl hívhatnak
be helyettest. A dél-afrikai
világbajnokság június 11-én
kezdõdik.

Spanyol pezsgõ Webbernek
Forma–1

V. Ny. R.

Mark Webber rajt-cél
gyõzelmet aratott a

Forma–1-es autós gyorsasá-
gi világbajnokság tegnapi
Spanyol Nagydíján. A Red
Bull-Renault ausztrál pilótá-
ja hiba nélkül autózta végig
a hétvégét, még csapattársa,
Sebastian Vettel sem bírta
tartani vele az iramot. A né-
met az 54. körben el is hagy-
ta pályát, de végül sikerült a
harmadik helyre bevinnie a
Red Bullt. Kettejük közé a
hazai pályán autózó
Fernando Alonso furako-
dott be, míg csapattársa
Felipe Massa a hatodik lett.
A Ferrari braziljának
amúgy balszerencsésen ala-
kult a barcelonai futam, hi-
szen amellett, hogy nem raj-
tolhatott az élrõl, Chandhok
(HRT-Cosworth) ügyetlen-
sége miatt megsérült az elsõ
vezetõszárnya.

A száguldó cirkusz élõ le-
gendája, Michael Schu-
macher viszont most jól au-
tózott. A Mercedes hétsze-
res világbajnok német piló-

tája a negyedik helyen zárt,
közvetlenül a címvédõ
Jenson Button (McLaren)
elõtt. A Spanyol Nagydíj
nagy vesztese Lewis Ha-
milton (McLaren) volt, aki
az utolsó elõtti körben ka-
pott defektet.

A kevés elõzési lehetõsé-
get kínáló barcelonai pályán
a lekörözöttek többször is
gondot okoztak, így a Spa-
nyol Nagydíj pontszerzõi: 1.
Webber, 2. Alonso, 3. Vet-
tel, 4. Schumacher, 5.
Button, 6. Massa, 7. Adrian
Sutil (Force India), 8.
Robert Kubica (Renault), 9.
Rubens Barrichello (Wil-
liams), 10. Alguersuari (To-
ro Rosso). Az egyéni pont-
versenyt Button (70 pont)
vezeti Alonso (67), Vettel
(60), Webber (53) és
Rosberg (50) elõtt. Schu-
macher 22 ponttal egyelõre
a kilencedik. A konstruktõri
világbajnokság összetettjé-
ben a McLaren áll az élen
(119 pont), mögötte Ferrari
(116), Red Bull (113), Mer-
cedes (72), Renault (50),
Force India (24), Williams
(8) és Toro Rosso (3) a sor-
rend. 

A finn Jari-Matti Latvala (Ford Focus)
nyerte vasárnap az Új-Zéland Ralit, az idei
világbajnoki sorozat ötödik versenyét. A
második helyen a francia Sébastien Ogier
(Citroën), a harmadikon pedig honfitársa,
a szombaton nagy ugrással a hetedikrõl a
második helyre feljött, hatszoros világbaj-
nok Sébastien Loeb (Citroën) végzett. A
finn pilóta sikeréhez az is hozzájárult,
hogy mind Ogier, mind Loeb nagyot hibá-

zott a verseny vége felé. Latvala harmad-
szor gyõzött vb-futamon, ezt megelõzõen
2008-ban Svédországban, majd 2009-ben
Szardínián bizonyult a leggyorsabbnak. A
látványos bukásairól ismert pilóta ezúttal az
egyedüli volt az élcsoport tagjai közül, aki
nem rontott az utolsó két gyorsasági sza-
kaszon. A vb-pontverseny állása: 1. Loeb
108 pont, 2. Latvala 72 pont , 3. Mikko
Hirvonen (finn, Ford Focus) 64 pont.

Latvala nyert Új-Zélandon
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.................................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A bajnoki címért hajtó
csapatok nyertek a spa-

nyol labdarúgó Primera
División 37. fordulójában. A
Real Madrid 5-1-re verte a
több mint 70 percet ember-
hátrányban játszó Athletic
Bilbaót, a listavezetõ Barce-
lona pedig Sevillából hozta el
a három pontot. A katalánok
már 3-0-ra is vezettek, de
Konko kiállításával ember-
hátrányba került házigazdák
2-3-ra szépítettek. További
eredmények: Deportivo La
Coruna–Mallorca 1-0, Espa-
nyol–Osasuna 2-1, Getafe–
Málaga 2-1, Gijón–Atlético
Madrid 1-1, Tenerife–Alme-
ría 2-2, Valladolid–Racing
Santander 2-1, Villarreal–
Valencia 2-0, Xerez–Zara-
goza 3-2. Az összetettben
továbbra is a Barcelona (96
pont) vezet a Real Madrid
(95), a Valencia (68), a Se-
villa (60) és a Mallorca (59)
elõtt. A május 16-i zárófor-
dulóban a Barca a Valla-
dolidot fogadja, a Real
Madrid pedig a Málaga ven-
dége lesz. 

A francia Ligue 1-ben
már csak az utolsó Európa-
kupa-szereplést jelentõ ötö-
dik hely kérdéses, a címvédõ
Bordeaux megelõzné az
újonc Montpellier-t. A 37.
forduló eredményei: Auxer-
re–Lens 0-0, Girondins
Bordeaux–Sochaux 2-0,
Grenoble Foot–US Bou-
logne-sur-Mer 2-0, Le Mans
–Paris Saint-Germain 1-0,
Lille–Olympique Marseille
3-2, Monaco–Nancy 2-1,
Montpellier–Lorient 2-1,
Rennes–Nizza 2-2, Saint-
Étienne–Toulouse 0-1, Va-

lenc iennes–Olympique
Lyon 2-2. Utóbbiak szerdán
pótolják a Monaco elleni el-
maradt mérkõzést, addig a
sorrend: 1. Marseille 75
pont (és már bajnok), 2.
Lille 70, 3. Auxerre 68, 4.
Lyon 66, 5. Montpellier 66,
6. Bordeaux 64. 

A Bayern München a ki-
esõ Hertha berlini otthoná-
ban elért 3-1-gyel pecsételte
meg 22. bajnoki sikerét. To-
vábbi eredmények: Mön-
chengladbach Mönchen-
gladbach–Bayer Leverkusen
1-1, Freiburg–Dortmund 3-
1, Mainz–Schalke 0-0,
Hoffenheim–Stuttgart 1-1,
Bochum–Hannover 0-3,
Nürnberg–Köln 1-0, Werder
Bremen–Hamburg 1-1,
Wolfsburg–Frankfurt 3-1. A
Bayern München (70 pont)
és a Schalke (65) a Bajno-
kok Ligája-fõtábláján szere-
pelhet, a Werder Bremenre
(61) BL-selejtezõ vár, míg
az Európa Ligában a
Leverkusen (59), a Dort-
mund (57) és a Stuttgart
(55) indulhat. A Bochum
(28) és a Hertha (24) kiesett,
míg a Nürnberg (31) a má-
sodosztályban harmadik he-
lyen zárt Augsburggal vív
pótselejtezõt a bennmaradá-
sért. A két feljutó a Kaiser-
slautern és a St. Pauli.

Az olasz Serie A 37. for-
dulójának eredményei: Ná-
poly–Atalanta 2-0, Udinese–
Bari 3-3, AS Roma–Cagliari
2-1, Bologna–Catania 1-1,
Internazionale–Chievo 4-3,
Livorno–Lazio 1-2, Genova–
AC Milan 1-0, Juventus–
Párma 2-3, Palermo–Samp-
doria 1-1, Fiorentina–Siena
1-1. A záróforduló elõtt az
összetettben Inter (79 pont),
AS Roma (77), AC Milan
(67) a sorrend. 

Megizzadt a Barcelona Közel a címvédéshez a Loki
Labdarúgás
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„Innentõl kezdve a
Debrecen a nagy esé-

lyes, de nem adjuk fel a küz-
delmet” – nyilatkozta kissé
csalódottan Mezey György,
a Székesfehérvári Videoton
vezetõedzõje, miután csapa-
ta 3-2-re elveszítette a Deb-
recen elleni rangadót a ma-
gyar élvonalbeli labdarúgó-
bajnokságban. A több for-
dulón keresztül éllovas és
veretlen Vidi egypontos hát-
rányban utazott a hajdúsági
városba, ahol a házigazdák
kissé álmosan kezdték a já-
tékot. Ellenfele ezt ki is
használta, és Elek Ákos ré-
vén már a nyolcadik perc-
ben megszerezte a vezetést.
A címvédõ Loki viszont et-
tõl összeszedte magát, és
nagyobb fordulatra kapcsol-
va, támadó felfogásban fut-
ballozott. Ennek meg is lett

az eredménye, és a 28. perc-
ben Szakály Péter góljával
kiegyenlítettek, majd a 42.
percen Czvitkovics Péter a
vezetést is megszerezte a
Debrecennek. A ritmus a
szünet után sem változott,
és Lipták Zoltán az 55. perc-
ben egyenlített a fehérvári-
aknak. A hajrára aztán is-
mét a házigazdák kerültek
elõnybe (Adamo Coulibaly,
75. perc), és ettõl kezdve
már nem engedték ki a gyõ-
zelmet a kezükbõl. „Szeren-
csés körülmények között
nyertek, de ez érthetõen
senkit nem érdekel. Le a ka-
lapommal a csapatom elõtt,
mert jól futballozott. A sze-
rencsés gyõztes gól ugyan-
akkor semmit nem von le a
Debrecen érdemeibõl” – ér-
tékelte a látottakat Mezey.
Herczeg András, a Debre-
cen edzõje is megdicsérte el-
lenfelét, és kijelentette: „A
játékosok óriási szívvel és
jól futballoztak.” Figyel-

meztetett ugyanakkor, hogy
a bajnokság még nem dõlt
el, és noha három forduló-
val a szezon elõtt a Loki elõ-
nye már négy pont a Video-
tonnal szemben, Herczeg a
következõ ellenfelükre, az
Újpestre koncentrál.

Noha a bajnoki cím még
valóban nem dõlt el, az egyik
kiesõhely már „elfogyott”, a
sereghajtó Diósgyõr ugyanis
1-0-ra kikapott Pakson, és ez-
zel behozhatatlan hátrányba
került. A Pápa felett aratott
3-1-es sikere dacára még
mindig a kiesõ helyen tanyá-
zik a Nyíregyháza is, de már
csak három pont a hátránya
a Ferencváros otthonában 3-
2-es vereséget szenvedõ Kecs-
keméttel szemben. A hétvégi
27. forduló további eredmé-
nyei: Zalaegerszeg–Honvéd
0-1, Vasas–Szombathelyi Ha-
ladás 0-0, Kaposvár–Gyõr 1-
3. Az MTK–Újpest-rangadó
tegnapi lapzártánk után feje-
zõdött be. 

Mark Webbert ünnepelték tegnap Barcelonában, ahol rajt-cél gyõzelmet aratott Fotó: formula1.com
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Röviden
Döntõs a Târgoviºte

A nõi kosárlabdázó-bajnokság döntõjében
jutott a Târgoviºte csapata, miután a má-
sodik mérkõzésen is legyõzte a Szatmár-
németit (106-66). A másik ágon 1-1 az ál-
lás, miután az Aradi ICIM 93-88 arányú
gyõzelemmel visszavágott a
Sepszintgyörgynek.

Kiesett a Detroit Red Wings

A San Jose Sharks jutott be az észak-ame-
rikai profi jégkorongliga (NHL) Nyugati
fõcsoportjának döntõjébe, miután negyed-
szer is legyõzte az elmúlt két idény nyuga-
ti legjobbját, a Detroit Red Wings együtte-
sét. A Keleti csoportban a bajnoki címvé-
dõ Pittsburgh Penguins már csak egy gyõ-
zelemre van finálétól, a hétvégén ugyanis
harmadjára is legyõzte a Montreal
Canadiensen alakulatát.

Világcsúcsot futottak a kenyaiak

A kenyai Sammy Kosgei és Mary Keitany
egyformán világcsúcsot ért el vasárnap a
Berlinben rendezett 25 km-es futóverse-
nyen. A 36 éves Sammy Kosgei honfitár-
sa, Paul Kosgei 1.12.45 órás, 2004-ben fel-
állított rekordját adta át a múltnak
1.11.50-nel az Olimpiai Stadionban. A
nõknél a 28 éves, félmaraton-világbajnok
Keitany 1.19.53 órával ért célba, megdönt-
ve a japán Mizuki Nogucsi 2005-ös csú-
csát (1.22.13).

Lehmann elbúcsúzott

Aktív pályafutása utolsó mérkõzését ját-
szotta Jens Lehmann, a Stuttgart 40 éves
kapusa a Hoffenheim elleni Bundesliga-
találkozón. A német futballista 22 éves pá-
lyafutása lezárásakor úgy nyilatkozott:
„Ebben a pillanatban nehéz elmondani,
mit érzek. Hiányozni fognak ezek a ke-
mény összecsapások, az adrenalin és ma-
ga a sport az edzésekkel.” Lehmann 1988-
ban a Schalkéban kezdte profi karrierjét,
majd egy évtized után – rövid milánói ki-
térõt közbeiktatva – a Borussia
Dortmundban folytatta. A német váloga-
tott kapus 2003-tól az Arsenalt erõsítette,
majd 2008-tól mostanáig a Stuttgart alkal-
mazásában állt. Lehmann – aki a dél-afri-
kai világbajnokság alatt tv-s szakkommen-
tátorként dolgozik majd – a német váloga-
tott szerelését 61-szer öltötte magára.

Farrar szakaszt nyert a Girón

Az amerikai Tyler Farrar nyerte meg va-
sárnap a 93. Giro d’Italia kerékpáros kör-
verseny második szakaszát. A Garmin
csapat bringása úgy diadalmaskodott
Utrechtben, hogy a szakasz során egy
több résztvevõt érintõ bukásba is beleke-
veredett. Összetettben az ausztrál Cadel
Evans került az élre. A 101 éves múltal
bíró viadal idei útvonala Hollandiából in-
dul, s csak a 4. szakasztól tekernek
Olaszországban a résztvevõk. A három-
hetes eseményen három egyéni (ebbõl
egy hegyen) és egy csapatidõfutam lesz,
továbbá öt etapot zárnak hegyi befutóval.
Az össztáv 3416 km.

Szoros csatát vív Anand Topalovval

A címvédõ Viswanathan Anand sötéttel
remizett a bolgár Veszelin Topalovval a
Szófiában zajló, 12 játszmás sakkvilágbaj-
noki döntõ tizedik mérkõzésén, így a pár-
harc állása 5-5 lett. A tegnapi parti lapzár-
tánk után fejezõdött be. Amennyiben a 12
parti után is döntetlen lesz az állás, négy-
játszmás rapid (25-25 perc gondolkodási
idõvel) rájátszás következik, s ha ekkor
sem születik döntés, két villámpartit (5-5
perc) rendeznek. Szükség szerint öt „villá-
mos” oda-visszavágót rendezhetnek, majd
a hirtelen halál dönt, ahol a sötétnek
remielõnye van, tehát a döntetlen neki
kedvez. A párharc gyõztese 1,2 millió,
vesztese 800 ezer eurót kap.

Elpáholták az Oltchimot
Kézilabda

Hírösszefoglaló

Csalódott és elégedetlen
nyilatkozatok követték a

Râmnicu Vâlcea-i Oltchim nõi
kézilabdacsapatának dániai
szereplését, Radu Voina edzõ
tanítványai ugyanis 28-21-re ki-
kaptak a címvédõ Viborgtól a
Bajnokok Ligája-döntõ elsõ
mérkõzésén. „Rengeteget hi-
báztunk. A védelemben olya-
nok voltunk, mint valami kis-
hölgyek. Pedig ilyen szinten
köztudott, hogy erõvel kell fel-
lépni” – kritizálta csapata telje-
sítményét a szakember, akinek
a szurkolók a lemondását köve-
telték az elbukott meccs után.
Bevallása szerint sokkal többet
várt volna el egyes játékosaitól.
„Meglátszott a Viborg tapaszta-
lata. Rajtunk túlnõtt a találkozó
fontossága” – mondta Voina.

A nagyarányú vereség miatt
az Oltchimnak valódi bravúrt
kellene végrehajtania a bukares-
ti visszavágón ahhoz, hogy el-
hódítsa a serleget. Ennek ellené-
re nem akarják feladni a harcot,
és mindenképp emelt fõvel akar-
ják zárni a sorozatot. „Rendkí-

vül nehéz lesz, de készülni fo-
gunk, hogy egy szép mérkõzés-
sel búcsúzzunk. Kárpótolnunk
kell a szurkolóinkat. A lányok
most nagyon csalódottak, de ez
a helyzet. Túl sokat hibáztunk a
kapussal szembeni, egy-egy em-
beres helyzetekben” – mondta a

román bajnok edzõje. A Viborg
elleni BL-döntõ visszavágója
hétvégén lesz, Bukarestben.

Befejezõdött a szezon

Befejezõdött a 2009–2010-es
szezon a férfi kézilabdázók hazai

bajnokságában, és a hétvégi 26.
forduló után véglegessé vált a ta-
bella állása. Az utolsó etap ered-
ményei: Bákó–Brassó 33-28,
Steaua–Szatmárnémeti 36-28,
Konstanca–Dinamo 41-28,
Nagybánya–Temesvár 31-31, Tg.
Jiu–Kolozsvár 22-19,
Resicabánya–Suceava 36-27. A
bajnokság végeredménye: 1.
Konstancai HCM 44 pont, 2.
Resicabánya 38, 3. Tg. Jiu 35, 4.
Bákó 34, 5. Steaua 32, 6. Suceava
30, 7. Székelyudvarhely 22, 8.
Kolozsvár 19, 9. Nagybánya 18,
10. Temesvár 14, 11. Szatmárné-
meti 13, 12. Dinamo 10, 13.
Brassó 3.

Elhalasztják 
a Román Kupát

A Konstancai HCM szerb
edzõjének, Zoran Kurtesnek a
tragikus halála miatt elhalaszt-
ják a férfiak Román Kupáját. A
brassói tornát jövõ héten rende-
zik meg, a következõ program
szerint: május 19.: Konstancai
HCM–Kolozsvár, Bákó–Steaua,
Tg. Jiu–Suceava, Resicabányai
U C M – S z é k e ly u dva r h e ly i
SZKC; május 20.: elõdöntõk;
május 22.: döntõ. 

Dániában eljátszotta az eséjeit az Oltchim. Bravúr kellene a Bajnokok Ligája gyõzelemhez Fotó: Mediafax

Tenisz
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„Örülök, hogy három mér-
kõzést nyerhettem Románi-

ának” – mondta Victor Hãnes-
cu, miután tegnap 6-4, 6-2, 7-5-
re legyõzte Szergej Stakovszkijt,
és ezzel a trikolórok legyõzték
Ukrajnát a férfi teniszezõk Da-
vis Kupa-fordulójában. A leg-
jobban rangsorolt hazai sporto-
ló a Bukarestben rendezett tor-
na elsõ összecsapásán Ilija
Marcsenkót verte 7-6 (1), 7-5, 6-
4-re, majd Horia Tecãuval pár-
ban a Szergej Bubka–Sta-
kovszkij-duót gyõzte le 6-4, 6-4,
6-2-re. Noha Adrian Ungur 2-6,
7-6 (3), 5-7, 5-7-re kikapott
Stakovszkijtól, õsszel Románia
játszhat majd a Világcsoportba
való feljutásért, míg az ukrá-
noknak az I-es csoportból való
kiesés ellen kell küzdeniük. 

Hãnescu-tripla 
a Davis Kupán

Pozícióharcok a Liga I-ben
Labdarúgás
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A Piatra Neamþ-i Ceahlãul
futballcsapata fél lábbal már

a másodosztályban érezheti
magát, miután tegnap 2-0-ra
kikapott a Curtea de Argeº-i
Internaþional otthonában. Az
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság 32. fordulójában rendezett
találkozón Apostu duplájával
nyertek a házigazdák, akiknek
ez a három pont akár a benn-
maradást is jelentheti majd a
végelszámoláskor. Tegnap ren-
dezték a Ploieºti-i Astra–Galaci
Oþelul-mérkõzést is, ezt a
vendégek nyerték 3-0-ra. 

Az bajnoki cím és az európai
kupaszereplés szempontjából
viszont ma és holnap játsszanak
fontos mérkõzéseket. Noha a
Kolozsvári CFR a tabella alsó
soraiban tanyázó Craiovához
látogat, minden bizonnyal

nehéz dolga lesz, hiszen
házigazdáiknak gyõzniük kel-
lene a Liga I-ben való benn-
maradáshoz. A listavezetõ
Szamos-partiaknak pedig már
csak egyetlen pont az elõnye a
címvédõ Urziceni elõtt, és a
Dinamót csütörtökön 2-1-re
legyõzõ Temesvár is csak két
pontra áll tõle. A ialomiþaiak
csak holnap lépnek pályára
Besztercén (20.30 óra,

DigiSport), míg a Béga-partiak
ma 18 órától fogadják a
Medgyes alakulatát (18 óra,
DigiSport). A Craiova-CFR-
meccset 16 órától a DigiSport
sugározza.

A további program: Gyula-
fehérvár–Dinamo (14 óra,
GspTV), Vaslui–Steaua (20 óra,
DigiSport), Rapid–Tg. Jiu (21.45
óra); kedd: Iaºi–Brassó (18 óra,
GspTV). 

„Nem hiszem el, hiába mondják, nem tudom
elhinni” – nyilatkozta a még mindig sokkhatás
alatt lévõ Alexandru Dimache, a Konstancai
HCM kézilabdázója, miután megtudta a tragikus
hírt: a tengerparti csapat szerb edzõje péntek este
elhunyt. A klubtól származó információk szerint
Zoran Kurtes egy euroligás kosárlabda-
mérkõzést nézett, amikor hirtelen rosszul lett a
mamaiai hotelszobájában, és noha egyik barátja
azonnal hívta a mentõket, a helyszínre érkezõ
orvos már nem tudta újraéleszteni. A Mediafax
információi szerint a tréner gyakorlatilag a saját
hányásába fulladt bele, de azt még nem tudni,
hogy azt mi váltotta ki. A 44 éves szakember pár
nappal ezelõtt még címvédést ünnepelt a
Konstancai HCM-mel – amely együttest a
Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjébe juttatott –, és
készültek a brassói Román Kupára. Kurtes
edzõként korábban megfordult többek között a
Belgrádi Partizánnal és a Szeged alakulatánál is,
három szerb és egy egyiptomi bajnoki címet
gyûjtött, továbbá vezetõedzõje volt a szerb és a
montenegrói válogatottnak. A hazai kézilabda-

társadalom megdöbbenéssel fogadta a tragikus
hírt, több százan látogattak ki tegnap a konstancai
sportcsarnokba, hogy Kurtes felravatalozott
holttesténél leróják kegyeletüket. „Nagyon nagy
veszteség az egész sportágnak. Nagy tragédia,
hiszen egy egészséges, életerõs fiatalember volt” –
mondta Cristian Gaþu, a Román Kézilabda-
szövetség (FRH) elnöke, hozzátéve: méltóképp
kell tisztelegni az emléke elõtt.

Tragédia a sportéletben: elhunyt Zoran Kurtes

Piteºti-en, az élvonalból kizárt Argeº FC-t gyõzte le 1-0-ra a
Mioveni labdarúgócsapata, és ezzel ideiglenesen a másodosz-
tályú bajnokság második csoportjának az élére állt. Az eddig
listavezetõ Aradi UTA tordai vendégszereplését júniusra ha-
lasztották, és így jelenleg csak a harmadik a tabellán. A máso-
dik helyre a Kolozsvári Universitatea lépett elõre, amely játék
nélkül, 3-0-ra nyerte a pontvadászatból kizárt Drobeta-Turnu
Severin elleni találkozót. A 28. forduló további eredménye:
Lupény–Temeskovács 2-0, Otopeni–Szilágysomlyó 3-2, Nagy-
bánya–Bihar FC 2-1, Marosvásárhely–Rm. Vâlcea 2-0,
Déva–Petrozsény 3-0 (játék nélkül). Az állás: 1. Mioveni 27
mérkõzés/53 pont, 2. Kolozsvár 25/51, 3. UTA 24/51.

Rangadót nyert a Mioveni
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