
A szakszervezetek tegnap már ízelítõt adtak a várható tiltakozó akciókból. A gazdák a mezõgazdasági miniszter lemondását kérték Fotó: Agerpres

Rajtol a cannes-i mustra

Természeti katasztrófák és éles viták ke-
reszttüzében Ridley Scott Robin Hood-jával
ma este megnyitják a 63. Cannes-i Nemzet-
közi Filmfesztivált, amely a korábbiaknál
gazdagabbnak ígérkezik. Ugyanakkor a ko-
lozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesz-
tivál visszaszámlálása is elkezdõdött.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1756 ▲
1 amerikai dollár 3,2894 ▲
100 magyar forint 1,5168 ▼

Balázs Attila: minõséget 
bárhol létre lehet hozni

Székelyföldi váro-
sokban turnézik a
temesvári Csiky
Gergely Állami
Magyar Színház
társulata. Balázs
Attila színházigaz-
gatót arról kérdez-
tük, milyen a sorsa
a Bánságban mû-
ködõ színháznak a
tömbmagyar tele-
pülések intézmé-
nyeihez hasonlítva.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Drágult az élet áprilisban

Az elemzõi várakozásoknak megfelelõen a
fogyasztási árak márciushoz képest 0,3 szá-
zalékkal emelkedtek áprilisban, így az éves
inflációs szint 4,28 százalékra nõtt a legfris-
sebb statisztikai adatok szerint. A Mediafax
által megkeresett elemzõk korábban 0,3 és
0,5 százalék közötti mutatót vártak.

Tiszta (Dél-)Amerika
A pánikot mi sem bizonyítja jobban an-
nál, hogy többnapos hallgatás után
Emil Boc a társadalmi elégedetlenséget
jobb híján 900 kilométernyi megyei út
korszerûsítésének és 4000 lakás építésé-

nek feltehetõen soha meg
nem valósuló ígéretével
próbálta lecsillapítani,
Traian Bãsescu pedig ha-

vi fizetését ajánlotta fel a
hét millió potenciális

éhezõnek. Mint húsz
évvel korábban
Ceauºescu.Bogdán Tibor

Cs. P. T.

Az eddigi gyakorlattól eltérõ-
en nem kell többé nyilvános-

ságra hozniuk a birtokukban lévõ
drágakövek, ékszerek, mûtárgyak
leltárát a köztisztségviselõknek –
döntötte el tegnap a szenátus jogi
szakbizottsága a Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvény vitáján. A tes-
tület emellett több más olyan mó-
dosítást is megszavazott, amely a
civil szervezetek szerint jelentõ-
sen megnyirbálja politikusok va-
gyongyarapodásának ellenõrzé-
sére is hivatott intézmény
hatáskörétt. Mint ismert, egy al-
kotmánybírósági döntés miatt az
ANI mûködését szabályozó tör-
vényen sürgõsen módosítani kel-
lett. Folytatása a 3. oldalon 

Rejtve maradnak
a honatyakincsek

Megtorpant a kormány
Pénteken még módosulhat a megszorító intézkedéseket tartalmazó szándéklevél

Egy lépéssel közelebb került
annak a lehetõsége, hogy

Nagy-Britanniának hetven év
óta elõször koalíciós kormánya
legyen a konzervatívok és a li-
berálisok részvételével. Dow-
ning Street-i források a BBC-
nek tegnap elmondták: a Mun-
káspárt és a liberálisok megbe-
szélésein nem született egyez-
ség, és erre nincs is kilátás. A
kormányalakításokat befolyá-
solja, hogy hétfõ este Gordon
Brown kormányfõ bejelentette
távozási szándékát a Munkás-
párt élérõl. Ez azt is jelentené,
hogy ha valóban megalakul egy
munkáspárti–liberális kormány-
koalíció, Brown pártvezetõi
tisztségének megszûnése után a
kormány élére is más kerül. 
2. és 4. oldal 

Királycsináló
brit liberálisok Magyarországi és UNICEF-

segítséggel újraindult tegnap
a három hónapja felfüggesztett
tbc-oltási kampány. A hazai
vakcinagyártás várhatóan év

végéig szünetel, mert a
bukaresti Cantacuzino Intézet
nem tudta teljesíteni az Orszá-
gos Gyógyszerügynökség fel-
tételeit.  7. oldal 

Oltáskampány – lóhalálában

„Akár újra is lehet tárgyalni a hitelszerzõdést a Nemzetközi Valutaalappal” – jelentette ki
tegnap Traian Bãsescu államfõ azon a találkozón, amelyen a megszorító intézkedésekrõl
egyeztettek a koalíciós pártok, a vállalkozói érdekszervezetek és szakszervezetek képviselõi.
A szakszervezetek meggyõzték a kormányt: a péntekre összehívott Gazdasági és Szociális
Tanácsnak is jóvá kell hagynia az IMF-nek írt szándéklevelet. A közalkalmazottak már teg-
nap megkezdték tiltakozási akcióikat; elégedetlenségük nõttön nõ, hiszen tegnapra már az is
kiderült: a Boc-kabinet a gyermeknevelési segély megnyirbálását is tervezi. 3., 4. és 6. oldal 

Még több ezer csecsemõnek várnia kell a TBC-oltásra



Hírösszefoglaló

Harminc diáklány került kór-
házba Észak-Afganisztánban,

miután gyaníthatóan mérgezõ
gázt lélegeztek be iskolájukban.
Ez már az ötödik hasonló eset
volt egy hónapon belül az ázsiai
országban. A kunduzi kórház ve-
zetõje szerint az iskola közelében
ismeretlen anyagot permeteztek
a levegõbe, s ennek következté-
ben 30 iskolás kórházba került.
„Újabb és újabb sérültek jönnek.
Nem ismerjük az áldozatok pon-
tos számát, sokan lehetnek. Az
eset hasonló ahhoz, ami Kabul-
ban és Kunduzban történt múlt
héten” – mondta Humajún
Hamos. Az elmúlt néhány hét-
ben három gáztámadás történt
már Kunduzban, Kabulban pe-
dig a múlt héten 22 gyermek és
három tanár betegedett meg egy
hasonló iskolai mérgezés követ-
keztében. Egyelõre nem tudni,
hogy ki a felelõs a támadásokért.
Hivatalos források eddig a táli-
bokat vádolták a diáklányok
megmérgezésével, de az
iszlamista szervezet egyik szóvi-
võje múlt héten elítélte az akció-
kat, és tagadta, hogy csoportjá-
nak bármi köze lenne a gáztáma-
dásokhoz. A gázból vett mintá-
kat a múlt héten külföldre küld-
ték azonosításra.

MTI

Pozitív gesztusnak, a szlovák-
magyar kapcsolatok javulását

ígérõ jelzésnek tartják a tegnapi
szlovákiai napilapok Martonyi
János leendõ magyar külügymi-
niszter mára tervezett pozsonyi
látogatását. Az elemzõk szerint
annak ellenére, hogy nem hivata-
los látogatásról van szó – hiszen
Martonyi még csak külügymi-
niszter-jelölt – „fontos gesztusról
van szó, amely a kölcsönös kap-
csolatok javítására való igyekeze-
tet jelzi” – írta a Pravda címû füg-
getlen szlovák napilap. „Nem
számít azonban túlságosan szok-
ványosnak, hogy egy miniszter
még a kinevezése elõtt külföldre
látogat. Információink szerint a
megbeszélések legfontosabb té-
mája a kettõs állampolgárság
lesz” – írta az Új Szó címû szlová-
kiai magyar napilap. Az újság
szerint Martonyi Pozsonyban ta-
lálkozik majd Csáky Pállal, a
Magyar Koalíció Pártjának
(MKP) elnökével is. Csáky a lap-
nak azt mondta, hogy õ kérte a
Fideszt, hogy tárgyaljanak a szlo-
vák féllel, mielõtt elfogadnák a
magyar állampolgárság megszer-
zésének könnyítését kimondó
törvényt. Szerinte a magyar fél
által elõkészített törvény teljes
mértékben megfelel az európai
uniós normáknak. „Elképzelhetõ

ugyan, hogy a parlamentbe való
benyújtásig bizonyos részletei
megváltoznak, ez akár a
Lajcákkal való tárgyalás fényé-
ben is megtörténhet, de alapvetõ
változást nem várok” – mondta
Csáky. Martonyi várhatóan nem

találkozik a Híd polgári párt kép-
viselõivel. „Mi szívesen találko-
zunk vele, neki kell eldöntenie,
hogy csak az egyik oldallal tár-
gyal-e, vagy megkérdezi a másik
magyar pártot is” – mondta a lap-
nak Bugár Béla, a Híd elnöke. 
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Röviden

Brüsszeli konferencia 
a romák egyenjogúságáról 

A romák több évszázadra visszanyúló meg-
különböztetése még nem ért véget Európá-
ban, tovább kell dolgozni teljes társadalmi
befogadásuk érdekében – hangoztatták an-
nak a brüsszeli konferenciának a résztve-
või, amelyet a roma holokausztról az Euró-
pai Parlamentben tartottak. A rendezvény
egyik szervezõje, Göncz Kinga EP-
képviselõ bevezetõjében úgy vélte, hogy bár
a roma holokauszt egy történelmi idõszak-
hoz kötõdik, „sok az áthallás a mai idõ-
szakkal”, amikor a gazdasági válság követ-
keztében sok országban megerõsödtek a
szélsõjobboldali mozgalmak, és sokszor
„olyan gyûlöletbeszédet hallunk, amely
emlékeztet a 65-70 évvel ezelõttire”. 

EU: megállapodtak a következõ 
tíz év oktatási célkitûzéseirõl

Megerõsítették az EU oktatási miniszterei
az unió most megvitatás alatt álló, követke-
zõ tízéves gazdaságpolitikai és versenyké-
pességi programjának tervezetében szereplõ
oktatási célkitûzéseket. Eszerint a követke-
zõ évtized végére uniós átlagban legalább
40 százalékra igyekeznek emelni a felsõfo-
kú képzésben részesülõk arányát, illetve 10
százalék alá csökkenteni az iskolákból „le-
morzsolódók” arányát. Az uniós tagállam-
ok vezetõi márciusban már megállapodtak
a foglalkoztatási, szociális és környezetvé-
delmi kérdésekkel is foglalkozó stratégia
néhány fõ célszámáról, de két területen,
köztük az oktatásban, még nem sikerült kö-
zös nevezõre jutniuk. 

Lebukott egy koszovóiakat 
csempészõ banda

A szerb rendõrség õrizetbe vette egy banda
kilenc tagját, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy koszovóiakat csempésztek az Európai
Unióba, s közük lehet a tavaly a Tiszába
fulladt koszovóiak kicsempészéséhez. A
banda koszovói albánokat csempészett
Szerbián keresztül az Európai Unióba –
mondta el Belgrádban Ivica Dacic szerb
belügyminiszter. A csoportot Szabadkán
vették õrizetbe, amint négy illegális beván-
dorlót kíséreltek meg Magyarországra
csempészni. Tavaly októberben 15 személy
tûnt el, többük holttestét a Tisza magyaror-
szági és szerbiai szakaszán találták meg. A
túlélõk szerint csónakjuk akkor süllyedt el,
amikor magyar területre ért.

Kiengedték a kórházból 
a spanyol királyt

Kiengedték a kórházból János Károly spa-
nyol királyt, aki szombaton mûtéten esett
át. A 72 éves uralkodó mosolyogva, segít-
ség nélkül távozott a barcelonai klinikáról,
amely elõtt sok újságíró várta. János Kár-
oly pár szóval köszönetet mondott orvosai-
nak, akik kikísérték. A kórház közölte,
hogy János Károly egészségi állapota „na-
gyon kedvezõen” alakult, és ez lehetõvé te-
szi, hogy a gyógyulás az otthonában folyta-
tódjék. A szombati mûtét során egy daga-
natot távolítottak el a király tüdejébõl, és
mint késõbb közölték, az utólagos vizsgála-
tok teljességgel kizárták rosszindulatú sej-
tek jelenlétét a csomóban.

Ellenzi a teljes burkaviselet 
tilalmát az ET

Ellenzi az Európa Tanács (ET) Parlamenti
Közgyûlésének kulturális bizottsága a
muszlim nõk hagyományos viseletének, az
arcot elfedõ burkának, illetve a nikábnak a
nyilvános helyeken való teljes tilalmát. A
testület úgy foglalt állást, hogy az arc elta-
karása felfogható ugyan a nõk alávetettsé-
gének a jeleként, de a burka-, illetve nikáb-
viselés teljes tilalma sérti az Emberi Jogok
Európai Egyezményében biztosított vallás-
szabadságot. Az ET-bizottság szerint a tila-
lom csak biztonsági megfontolásból lehet
indokolt.

Hírösszefoglaló

Eredmény nélkül befejezõd-
tek a múlt heti választásokon

második helyre szorult brit Mun-
káspárt és a Liberális Demokra-
ták tárgyalásai az esetleges közös
kormányalakításról, így a liberá-
lisok most már csak a legnagyobb
alsóházi frakciót adó Konzerva-
tív Párttal tárgyalnak. Downing
Street-i források a BBC-nek teg-
nap délután félhivatalosan el-
mondták: a Munkáspárt (La-
bour) és a liberálisok megbeszélé-
sein nem született egyezség, és
erre nincs is kilátás. Így egy lé-
péssel közelebb került annak a
lehetõsége, hogy Nagy-Britanni-
ának hetven év óta elõször koalí-
ciós kormánya legyen a konzer-
vatívok és a liberálisok részvéte-
lével. Nick Clegg, a Liberális De-
mokraták vezetõje a tegnapi tár-
gyalási forduló elõtt újságírók-
nak kijelentette: személyesen is
“türelmetlenül” várja a helyzet
megoldását „így vagy úgy”.

Ez egyenes utalás volt arra,
hogy a liberálisok tegnap dél-
elõtt változatlanul lehetõség-
ként tartották számon a megál-
lapodást a Munkáspárttal, jólle-
het a választásokon a Konzerva-
tív Párt szerezte a legtöbb alsó-
házi mandátumot. David
Cameron, a konzervatívok veze-
tõje tegnap kijelentette: a liberá-
lisoknak „most már el kell dön-
teniük”, hogy melyik párttal
akarnak kormányt alakítani. A
BBC-nek egy vezetõ, név nélkül
nyilatkozó liberális demokrata
forrás azt mondta, hogy „a kö-

vetkezõ 24 órában” várható a
döntés.

A tegnapi tárgyalási fordulót az
is befolyásolta, hogy Gordon
Brown brit kormányfõ hétfõn este
bejelentette távozási szándékát a
Munkáspárt élérõl. Hozzátette:
ha egyértelmûvé válik az is, hogy
a stabil és fegyelmezett kormány-
zathoz fûzõdõ nemzeti érdekeket
a Labour és a Liberális Demokra-
ták progresszív kormánykoalíció-
ja szolgálja a legjobban, akkor õ
eleget tesz az e kormány megala-
kításával kapcsolatos kötelezett-

ségeinek, de nem kíván tisztségé-
ben maradni „a szükségesnél
hosszabb ideig”, és szeretné, ha
legkésõbb a Labour õsszel esedé-
kes éves kongresszusáig már új
vezetõ állna a párt élén.

A kormányalakítási tárgyalások
ilyen elhúzódása szinte példátlan
a brit politikatörténetben, mivel a
választások után az elmúlt évtize-
dekben hagyományosan egypárti,
abszolút többséggel bíró kormá-
nyok alakultak, és a váltás hozzá-
vetõleg egy órát vett igénybe a vá-
lasztások másnapján. 

A kijelölt külügyminiszter közlése szerint jelenleg nem a választó-
jogi, hanem az állampolgársági törvény módosítása van napiren-
den. Martonyi János tegnap a TV2 reggeli mûsorában elmondta,
hogy a kettõs állampolgárságról szóló törvényjavaslatot már az el-
sõ parlamenti napon benyújtják. A külügyi tárca leendõ vezetõje
Semjén Zsolt múlt heti kijelentésére, miszerint mindenképpen hoz-
zá kell majd nyúlni a választójogi törvényhez is, emlékeztetett ar-
ra, hogy most is szavazhatnak külföldön a magyar állampolgárok,
ha bevezették õket a lakcímnyilvántartásba.

Martonyi: a választójogi törvény nincs napirenden

Királycsináló
brit liberálisok

Pozsony várja Martonyi Jánost

Martonyi János, Magyarország külügyminiszter-jelöltje

Megmérgezik az
afgán lányokat

Hírösszefoglaló

Lezártak hét spanyolországi
és öt marokkói repülõteret

tegnap reggel a légkörben találha-
tó vulkáni hamu miatt – közölték
a helyi hatóságok. Az Ibériai-fél-
szigeten Sevilla, Jerez és Badajoz
légikikötõjét zárták le reggel hat
órakor, a Kanári-szigeteken pe-
dig helyi idõ szerint 4 (közép-eu-
rópai szerint 5) órakor a
Tenerifén lévõ két és a La
Palmán, illetve a La Gomerán lé-
võ egy-egy repülõteret – mondta
az Aena nemzeti légiforgalmi ha-
tóság szóvivõje, hozzátéve: nem
tudják, meddig tarthat a zár-
lat. Az Ibériai-félszigeten már az
elõzõ nap is fennakadások voltak
a légi közlekedésben, bár egyik
légikikötõt sem kellet bezárni.
Korlátozták a hatezer és tízezer
méteres magasság közötti légtér
átrepülhetõségét. Emiatt Sevilla,
Madrid és Barcelona felett közel
negyedével kevesebb lehetõség
nyílt a légtér átrepülésére. A ha-
mufelhõ miatt tegnap délelõtt be-
zárt öt marokkói repülõtér is: Ra-
bat, Casablanca légikikötõje kö-
zép-európai idõ szerint 9-tõl 14
óráig, Tanger, Tetuán és Esz-
Szavíra repülõtere pedig 6-tól 14
óráig nem indít és nem fogad já-
ratokat - jelentette be a Royal Air
Maroc hazai légitársaság. Kön-
nyen elképzelhetõ, hogy a zárla-
tokat meghosszabbítják, ha úgy
alakul a helyzet. Az európai lég-
tér ellenõrzésével foglalkozó szer-
vezet, az Eurocontrol közölte: el-
képzelhetõ, hogy egy nagy ma-
gasságban lévõ hamufelhõ kedd
délután Spanyolország felõl
Franciaország délkeleti része fölé
halad, de emiatt nem feltétlenül
kell bezárni az érintett repülõte-
reket. Az Eurocontrol úgy becsü-
li, hogy kedden Európában mint-
egy 29 ezer járat közlekedhet.

„Hamugondok”
a spanyoloknál

Nick Clegg, a Liberális Demokraták vezetõje a legkeresettebb politikus
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Fleischer Hilda, Moldován Árpád Zsolt

Nagyon felbosszanthatták
Traian Bãsescu államfõt azon

a találkozón, ahol a koalíciós pár-
tok, vállalkozói érdekszervezetek
és szakszervezetek képviselõi vet-
tek részt, ugyanis – kiszivárogta-
tott információk szerint – három-
szor is azzal fenyegetõzött, hogy
otthagyja õket. A mintegy kétórás
találkozó után látszólag beadta a
derekát, ugyanis a terembõl kijö-
vet azt nyilatkozta, hogy „akár új-
ra is lehet tárgyalni a hitelszerzõ-
dést a Nemzetközi Valutaalappal,

de a lehetõ legrövidebb idõn belül
csökkenteni kell a költségeket”.
Az államfõ engedett a szakszerve-
zetek azon kérésének is, hogy az
IMF-nek írt szándéklevelet vitas-
sa meg a Gazdasági és Szociális
Tanács (CES), és péntekre össze-
hívta a kormány, a munkáltatók
és a szakszervezetek képviselõibõl
álló konzultatív testületet. 

Bãsescu: a legjobb 
megoldást választottuk

Az államfõ amúgy tegnap sajtó-
tájékoztatón „gyõzködte” a köz-
véleményt arról, hogy az IMF-
szándéklevélbe foglalt intézkedés-
csomag a legjobb megoldást jelen-
ti. „Mindenki tanácsokat ad, de
ezeket nem támasztja alá számok-
kal” – háborgott az államfõ, hang-
súlyozva, hogy ezek a „dilettán-
sok” félrevezetik a lakosságot.
Bãsescu szerint a költségvetési hi-

ány további csökkentése érdeké-
ben fel kell számolni az adócsalást
és növelni kell az adózók számát.
„Országon belüli megoldásokat
kell keresnünk a problémáinkra,
ugyanis a kölcsönök halmozása
nem jelent megoldást hosszú tá-
von. Az IMF nem üdvhadsereg,
nem ad ajándékokat” – szögezte
le az államfõ. 

Pénteken összeül a CES

„Nem tartom kizártnak, hogy
az IMF-küldöttségnek vissza kell
térnie Romániába, ugyanis

amennyiben közös nevezõre ju-
tunk a kormánnyal, az átfogal-
mazott levelet kötelezõ velük is
újraegyeztetni” – fogalmazott
Bogdan Hossu, az Alfa Kartell
szakszervezeti tömb elnöke. Sze-
rinte a szándéklevél egyik leg-
helytelenebb megfogalmazása az,
hogy a bérek individuális csök-
kentésével számol az egységes
béralap 25 százalékos csökkenté-
se helyett. „Az élelmiszerjegyek
problémája is megvitatásra vár
még, hiszen tervezett megadózta-
tásuk komolyan érinti a gazdasá-
gi rendszert” – mondta Hossu.
Korábban több mérvadó szak-
szervezeti tömörülés jelezte, hogy
nem vesz részt a CES tanácskozá-
sain, de a tegnapi bejelentés hatá-
sára például Marius Petcu, a
Sanitas szakszervezet vezetõje ki-
jelentette: „kötelességünknek
érezzük hozzájárulni az ország
gazdasági helyzetének helyreállí-

tásához, és ezért pénteken mi is
részt veszünk a CES- ülésen”. 

A munkáltatók elégedettek

A tárgyalást követõen, Ioan
Cezar Corâci, a Romániai Gyár-
iparosok Egyesületének (UGIR)
elnöke felháborodottan mondta el
a sajtónak, az IMF azonkívül,
hogy azonnali, gyors eredménye-
ket vár el Romániától, nem adott
esélyt az országnak arra, hogy
megtalálja a megfelelõ megoldást.
Ugyanakkor azt is leszögezte,
hogy a munkáltatók szempontjá-

ból elõnyösebb a bér- és nyugdíj-
csökkentés, mint az alternatíva-
ként felmerülõ adóemelés. 

Követik a görög példát?

Míg a politikusok és szakszer-
vezeti vezetõk viaskodtak egy-
mással, a fõváros utcáin és a fon-
tosabb állami intézmények elõtt
több mint négyezer állami alkal-
mazott tiltakozott az IMF-nek írt
szándéklevélben felsorolt intézke-
dések ellen. A tanügyben és a me-
zõgazdasági szférában dolgozók a
kormány és a parlament épületét
„vették célba”, a diákok – hétfõi
ígéretükhöz hûen – ismét az okta-
tásügyi minisztérium elõtt skan-
dáltak az új tanügyi törvény ellen.
„A hétvégék kivételével két hétig
itt fogunk állni” – nyilatkozta
Liviu Marian Pop, a Szabad Tan-
ügyi Szakszervezetek Szövetségé-
nek (FSLI) fõtitkára. A mezõgaz-

daságban dolgozók, a még tavaly-
ról elmaradt fizetéskiegészítõ tá-
mogatásaikat kérték számon a
kormánytól, illetve a gázolaj jöve-
déki adójának csökkentését is sür-
gették, azzal fenyegetõzve, hogy
legközelebb traktorokkal érkez-
nek az állami hivatalok elé. A til-
takozók élén álló Nicolae ªtefan,
az Agrostar Szövetség elnöke a
helyszínen kijelentette, Emil Boc
miniszterelnököt arra fogja felkér-
ni, hogy a földmûvelésügyi mi-
nisztérium teljes vezetõségét bo-
csássa el, hiszen öt hónap alatt
nem voltak képesek egy egyértel-
mû politika kidolgozására, amely
e szakterületet „kihúzná a csává-
ból”. A tegnapi tüntetések
Bogdan Hossu szerint csupán íze-
lítõi voltak annak, ami ezután kö-
vetkezik, ugyanis mától megköze-
lítõleg negyvenezer állami alkal-
mazott vonul utcára tiltakozni, s
ha kell, „a görögországi lázadá-
sokhoz hasonló megmozdulások-
tól, a bukaresti Victoria tér blok-
kolásától” sem riadnak vissza 

Héttagú kabinetet kérnek

Az ellenzéki pártok testületileg
távol maradtak a tegnapi tanács-
kozástól, ugyanis szerintük a 25
százalékos bércsökkentést, vala-
mint a nyugdíjak és a munkanél-
küli-segély 15 százalékos megkur-
títását magában foglaló intézke-
déscsomag csõdbe viszi az orszá-
got. Victor Ponta, a Szociálde-
mokrata Párt elnöke „társadalmi
genocídiumnak” nevezte a kor-
mány csomagját, és kijelentette,
hogy készek csatlakozni a szak-
szervezetek tiltakozó akcióihoz.
A PNL vezetõsége azt javasolta a
kabinetnek, hogy jelentõsen csök-
kentse létszámát, úgy, hogy össze-
sen csak hét minisztere maradjon
a kormánynak. A liberálisok ezen
kívül a parlament, az elnöki hiva-
tal és a titkosszolgálatok mûködé-
si költségeinek drasztikus csök-
kentését is javasolták.

Üzenet az RMDSZ-nek

Crin Antonescu liberális elnök
ismét megpróbált az RMDSZ
„lelkére beszélni”, hogy a kor-
mánykoalíció „egyetlen komoly
és hiteles alakulataként” hagyja
ott a PD-L-t ugyanis a további-
akban nincs semmi mentsége ar-
ra, hogy kiszolgálja Traian
Bãsescu államfõt és Emil Boc
miniszterelnököt. 
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Nehéz lenne megmonda-
ni, mi az, ami ezekben
a zaklatott napokban
Romániában történik.
Annyi biztos viszont,
hogy minden, csak
nem reform, nem vál-
ságkezelés. Még akkor

sem, ha a drasztikus –
ám szinte végzetesen megkésett – megszorí-
tásokat a hatalom válságkezelõ csomagnak
nevezi, és arra, mintegy belefáradva a Bu-
karesttel való szüntelen és meddõ hadako-
zásba, a Nemzetközi Valutaalap végül is
megadóan rábólintott. 
Válságkezelésrõl azonban szó sem lehet. A
bérek és nyugdíjak masszív csökkentése ha-
sonló arányban fogja majd vissza a fogyasz-
tást, amit elsõsorban a kiskereskedõ, a kisvál-
lalkozó érez meg, aki még a minimáladó
okozta sokkot sem heverte ki igazán. A be-
szûkülõ fogyasztás nyomán természetszerûen
megcsappannak a költségvetési bevételek, ez-
zel pedig a nadrágszíjmeghúzó intézkedés ha-
tását veszíti – legfeljebb fölösleges szenvedést
okoz a mintegy 7 millió érintett közalkalma-
zottnak és nyugdíjasnak.
Az illetékes hatóságok fejetlensége jól érzékel-
hetõ. A pánikot mi sem bizonyítja jobban
annál, hogy többnapos hallgatás után Emil
Boc – akinek miniszterelnökként magára kel-
lett volna vállalnia Traian Bãsescu államfõ
helyett már a megszorítások bejelentését is –
a társadalmi elégedetlenséget jobb híján 900
kilométernyi megyei út korszerûsítésének és
4000 lakás építésének feltehetõen soha meg
nem valósuló ígéretével próbálta lecsillapíta-
ni, Traian Bãsescu pedig havi fizetését aján-
lotta fel a hétmillió potenciális éhezõnek.
Mint húsz évvel korábban Ceauºescu végsõ
erkélyjelenetében, amikor 100 lejjel megemelt
családi támogatással igyekezett megbékíteni
a felbõszült/felbõszített tömeget.
A kormányfõ szerint az országnak a kiseb-
bik és a nagyobbik rossz között kellett vá-
lasztania. Az már önmagában elszomorító,
hogy ezeken a tájakon mindig csak a
rosszak között lehet válogatni, most azon-
ban még csak nincs is igaza: ezúttal ugyanis
a nagyon rossz és a még annál is rosszabb
volt a „kínálat”. 
Jó néhány éve már annak, hogy Bulgária
kétségbeejtõ gazdasági és társadalmi helyzete
kapcsán Románia „elbulgarizálódásától”
tartott az ország. Aztán a bolgárok idõben
léptek, és mára már csaknem minden terüle-
ten megelõzték Romániát. Traian Bãsescu
most az „elgörögösödéstõl” óvott (holott pél-
dául az idegenforgalom meg az infrastruktú-
ra tekintetében nem is lenne ez olyan rossz
megoldás). Eközben pedig Románia mindin-
kább gazdaságilag fejletlen, a zsigeri korrup-
ció miatt reformokra képtelen országgá válik,
ahol végletesen szétnyílik az olló a dúsgazdag
– nem is réteg: – hártya és a koldusszegény
tömeg között. A hatalom meg a harácsoló
kamarillára és kliensi körre támaszkodó ön-
zõ és magánakvaló politikai osztály, minde-
nekelõtt pedig a lassan minden jogállami in-
tézményt maga alá rendelõ államfõ kezében
összpontosul. Így aztán ma már leginkább
talán a dél-amerikanizálódás veszélye fenye-
geti Romániát.

Román lapszemle

Tiszta (Dél-)Amerika

Bogdán Tibor

Egyre több román újságíró keresi igazát
Strasbourgban, az Európai Emberjogi Bí-
róságon. Legtöbben a szólásszabadság
megsértését kifogásolják az állammal
szemben. (România liberã) Különbözõ
trükkökhöz folyamodnak egyes polgár-
mesterek annak érdekében, hogy települé-
sük nagyobb zöldövezettel rendelkezzék:
temetõket számolnak fel „papíron” vagy
erdõket költöztetnek külterületekrõl a te-
lepülés szívébe. (Adevãrul) Túl lassan
haladnak a területkisajátítások, és ez to-
vább akadályozhatja az infrastrukturális
fejlesztéseket. Bár a kárpótlással elégedet-
len személyek bíróságon fellebbezhetnek,
a munkálatokat nem állíttathatják le.
(Curierul Naþional)

Bogdan Hossu, az Alfa Kartell vezetõje (balra) reméli, hogy pénteken módosítják az IMF-szándéklevelet  

Megtorpant a kormány

Folytatása az 1. oldalról

A jogszabályt módosító törvény-
tervezetet a képviselõház már el-
fogadta, a szenátus pedig ma sza-
vaz róla a jogi szakbizottság jelen-
tése alapján.

A honatyák „kincseinek” elrej-
tését Frunda György szenátor ja-
vasolta a testület tegnapi ülésén.
Indítványa szerint az ANI-
törvény hatálya alá esõ köztiszt-
ségviselõknek csupán a titkosított
vagyonnyilatkozatukban kell szá-
mot adniuk a birtokukban lévõ
drágakövekrõl, ékszerekrõl, mû-
tárgyakról. A javaslatot hat szená-
tor támogatása mellett, két ellen-
szavazattal és három tartózkodás-

sal elfogadta a bizottság. Frunda
Györgyöt tegnap lapunk nem
tudta elérni, ám a hírügynöksé-
gek szerint a politikus azzal ér-
velt: ezek a vagyontárgyak az
érintettek „intim szférájához tar-
toznak”. Az RMDSZ-es szená-
tor segítségére sietett tegnap a
demokrata-liberális Mircea
Andrei is, aki szerint a mûkin-
csek leltárának nyilvánosságra
hozatala veszélyeztetné a
köztisztségviselõk személyes biz-
tonságát. Mindkét politikus
hangsúlyozta, hogy az ANI szá-
mára a vagyontárgyak pontos
leltára – a titkosított nyilatkoza-
tok révén – hozzáférhetõ marad. 

A módosítást tegnap a Közpoli-

tikai Intézet (IPP) bírálta elsõk kö-
zött. A civil szervezet tegnapi köz-
leménye szerint a szenátorok vég-
képp megcsonkították az ANI-
törvényt. „A módosított jogsza-
bály szerint az állampolgárok már
csak annyit tudhatnak meg a poli-
tikusokról, hogy hány házuk, au-
tójuk és folyószámlájuk van. Ilyen
adatok alapján lehetetlen nyomon
követni a törvénytelen vagyon-
gyarapodást” – állapította meg az
IPP. Monica Macovei volt igaz-
ságügyi miniszter egyenesen
„disznóságnak” nevezte a törvény
módosításait. „A politikus bármi-
kor ékszerekre válthatja pénzét,
amit így eldughat a nyilvánosság
elõl” – magyarázta. 

Rejtve maradó honatyakincsek

Fotók: Tofán Levente

Frunda György Fotó: ÚMSZ/archív
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Bogdán Tibor

Traian Bãsescu államfõ,
valamint a miniszterel-

nök, a kormány miniszterei,
a demokrata liberálisok, a
nemrégiben megalakult
Nemzeti Szövetség Románia
Haladásáért párt politikusai
és a nem magyar kisebbségek
parlamenti képviselõi részvé-
telével összehívott ülésen bi-
zalmasnak szánt, de a részt-
vevõk egyikének hangfelvéte-
le útján a sajtóhoz kiszivá-
rogtatott, meglehetõsen terje-
delmes beszédében elhang-
zott néhány olyan megállapí-
tás, amelyet a kormánypárti
és a kabinettel rokonszenve-
zõ politikusok a nagy nyilvá-
nosság elõtt mindeddig gon-
dosan elhallgattak.  

A beismert kudarc

Így immár kormánypárti
részrõl is elhangzott, hogy a
válságkezelõ program elsõ
része kudarcot hozott, ezért
még fontosabb legalább a
mostani, kemény megszorí-
tó intézkedéseket gyakorlat-
ba ültetni, ami igen nehéz
feladat lesz, részben azért,
mert nehéz elfogadtatni az
érintettekkel az újabb meg-
szorításokat, részben pedig
azért, mert a most elfoga-
dott lépések a kormánypárti
oldalt alkotó pártok egyiké-

nek programjában sem sze-
repelnek. 

A közeljövõben például
csökkenteni kell az elviselhe-
tetlen szintre emelkedett, az
állami költségvetés 37 száza-
lékát elérõ szociális kiadáso-
kat, amit egyetlen ország sem
engedhet meg magának. A
hétfõi beszéd alapján, a már
bejelentetett és kiszivárogta-
tott korlátozások mellett szá-
mítani lehet majd a „munka-
kerülésre serkentõ” garantált
minimális jövedelem meg-
szüntetésére is. A jövõben
legfeljebb azok részesülhet-
nek ebben, akik a legnagyobb
mértékben rászorulnak. En-
nek érdekében a Munkatör-
vénykönyv módosítására is
sor kerülhet. Az adóterhek
növelése helyett tehát a szoci-
ális programokat kell meg-
nyirbálni. Amint most meg-
tudhattuk, minderrõl Traian
Bãsescu Emil Boc kormány-
fõvel egyeztetett.

Az államfõ szerint a mos-
tani intézkedéssorozat nél-
kül az államháztartási hiány
9,8 százalékosra emelked-
hetett volna, ami 1,2 milli-
árd eurónak felelne meg,
míg most tartható lesz a 7,8
százalék. 

Meglepõ megállapítások

A tanácskozáson elhang-
zott néhány meglepõ kijelen-

tés is. Az államfõ – bár beis-
merte, nincsenek rá bizonyí-
tékai – újabb európai válság-
hullám veszélyére hívta fel a
figyelmet, annak alapján,
hogy az Európai Unió 750
milliárd eurós válságalap lét-
rehozásáról határozott, a gö-
rögországihoz hasonló hely-
zet megismétlõdésének elke-
rüléséért, az ilyen típusú vál-
ságok Spanyolországban,
Portugáliában, Olaszország-
ban vagy másutt történõ ki-
alakulásának megelõzéséért.
Ez jelzés arra vonatkozóan,
hogy a válság még távolról
sem múlt el Európában.

Az elhangzottak alapján a
helyzet további rosszabbodá-
sára számíthatunk: az adózó
alap kiszélesítésének elkerü-
lésével ugyan év végére enyhe
gazdasági növekedés lenne
elérhetõ, ám „az adózási alap
bõvítése kötelezõ” – mondta
az államfõ, vagyis a megszo-
rítások aligha érnek véget a
jelenlegi programmal. 

Bírálat…

A gyûlés résztvevõinek
szembe kellett nézniük a ne-
potizmus – megalapozott –
vádjával is. A kormánypárti
oldal ezzel voltaképpen beis-
merte, amit a sajtó és az el-
lenzéki tömörülések már rég-
óta megszellõztettek: roko-
nok, pártkliensek felelõs

tisztségekbe való kinevezését
a területi állami intézmé-
nyekben és kormányügynök-
ségeken, ami jelentõs hitel-
vesztéssel jár a kormánypárt
számára, fõleg, hogy „eskü-
või muzsikus is igazgatói
székbe kerülhetett”. Fennáll
a veszélye annak, hogy a
megengedhetetlen kinevezé-
sek vonatkozásában a de-
mokrata-liberálisok még szo-
ciáldemokrata elõdjeiken is
túltesznek. Ezt azonban nem
annyira erkölcsi vagy méltá-
nyossági, mint inkább vá-
lasztási szempontból, a nép-
szerûség-csökkenés miatt bí-
rálta az államfõ, aki le is szö-

gezte: mindezt a közvéle-
mény felhozhatja a jövede-
lemcsökkentések ellen. 

Ugyancsak emiatt tartotta
zavarónak azt is, hogy kor-
mánypárt által vezetõ tisztsé-
gekbe juttatott személyek ké-
sõbb bûnözõkként jelentek
meg a tévé-adásokban, egyes
miniszterek túl nagy jövedel-
meinek sajtóbeli megszellõz-
tetése is lejáratta a kormány-
oldalt. A közpénzek felhasz-
nálásának kapcsán Emil
Bocnak is kellemetlen pilla-
natokat kellett átélnie, ami-
ért jelentõsebb összegeket
utalt ki városa, illetve szülõ-
faluja számára.

De nem mentesültek a bí-
rálattól a tábornokok sem –
akiket pedig mandátuma
idején gyakran és nagylelkû-
en tüntetett ki, léptetett elõ.
Most azonban tenni kell va-
lamit a „titkársági munkát”
ellátó csillagosok ellen, akik
egyetlen hadszíntéren – sem
Irakban, sem Afganisztán-
ban, sem a Balkán térségé-
ben – nem fordultak meg.
Miközben a román hadse-
regnek további 18 ezer szer-
zõdéses katonára lenne szük-
sége, addig a szaktárcánál
túlteng a személyzet.

…és „elszólás”

A sajtó felfigyelt a beszéd-
nek olyan részletére is, amely
magát az államfõt hozta ké-
nyelmetlen helyzetbe. Traian
Bãsescu szavaiból ugyanis –
alig csipetnyi rosszindulattal
– arra lehet következtetni,
hogy a vezetõ bukaresti poli-
tikust nem annyira a válság
megoldása vagy az ország
sorsa érdekli, mint inkább a
2012. évi választások meg-
nyerése. Azzal biztatta
ugyanis párthíveit, hogy a
válsághelyzet leküzdésével
õk „aratják le 2012 gyümöl-
cseit”, ellenkezõ esetben vi-
szont „végképp kompromit-
tálják” magukat. Így aztán a
kormányoldal semmiképpen
sem léphet a választások
évébe a csökkentett nyugdí-
jakkal, aminthogy növelnie
kell a jövedelmeket is. Amint
az államfõ fogalmazott: a je-
lenlegi hatalomnak vagy si-
kerül kiemelnie a válságból
az országot, vagy Románia
sírásója lesz. 

Traian Bãsescu „õszödi beszéde”

MTI/ÚMSZ

A brit politikai folklór-
ban csak „mogorva skót-

ként” emlegetett Gordon
Brown hamarosan úgy távo-
zik a Munkáspárt és a brit
kormány élérõl, hogy soha
nem élhette át a választási
diadal érzését.

Tíz év várakozás

Ez talán a politikai sors
legnagyobb igazságtalansága
vele szemben. Elõdje és ádáz
riválisa, Tony Blair – akivel
egy teljes évtizeden át viasko-
dott a hatalomért – egymás
után háromszor vezette gyõ-
zelemre a Labourt. Ez koráb-
ban senkinek nem sikerült a
brit baloldal vezetõ parla-
menti pártjának történetében
– így Brownnak sem, aki elsõ
választási megmérettetésén
vereséget szenvedett.

Amikor az 59 éves Brown
hétfõ este kiállt a Downing
Street-i miniszterelnöki hi-
vatal elé, hogy megtegye
drámai bejelentését távozá-
si szándékáról, a brit belpo-

litika utóbbi évtizedeinek
legfordulatosabb szappan-
operája érkezett el utolsó
epizódjához.

Brown minden idõk legto-
vább – tíz évig – szolgáló brit
pénzügyminisztereként böj-
tölte ki, hogy legfõbb hatalmi
riválisa, egykori szövetsége-
se, a nála három évvel fiata-
labb Blair 2007 nyarán végre
kiköltözzék a Downing
Street 10-bõl.

A harc azonban jóval ko-
rábban kezdõdött. 

„Kormányfõ-csináló” 
vacsora

Ma is találgatják, hogy
1994-ben, a közmegbecsülés-
nek örvendõ John Smith
pártvezér és miniszterelnök-
jelölt hirtelen halála után a
„nehézsúlyú” Brown helyett
miért az akkor még viszony-
lag ismeretlen Tony Blair ke-
rült az ellenzékben politizáló
– 1997 óta kormányzó –
Munkáspárt élére. 

Állítólag Smith halála
után Blair és Brown London
egyik olasz éttermében, a

Granitában, fehér asztalnál
egyezkedve döntötte el, hogy
kettõjük közül Blair indul a
pártvezéri tisztségért, és
Brown lesz a messze legna-
gyobb súlyú pénzügyi tárca
várományosa, olyan mérték-
ben kiterjesztett belpolitikai
befolyással, amellyel brit
pénzügyminiszter addig so-
ha nem rendelkezett. Azóta
bevett fogalom a brit politi-
kai kifejezésszótárban a
Granita-paktum.

Brown nemrégiben, egy
interjúban elsõként ismerte
el, hogy volt ilyen paktum,
de az a Granitában elköltött
közös vacsora elõtt született.
Változata szerint az alku ré-
sze volt az is, hogy Blair egy
idõ után feláll a pártvezéri

székbõl, és azt átadja neki.
Ez végül 2007 nyarán történt
meg, számtalan, általában
hitelesnek tekintett forrás
szerint évekkel késõbb, mint
ahogy azt Brown (el)várta
volna. E források szerint ad-
dig a pillanatig izzó, sokszor
gyûlölködõ üvöltözésbe csa-
pó viszály jellemezte a hosz-
szú évekig váratott, csalódott
Brown és a posztjához há-
rom földcsuszamlásszerû vá-
lasztási gyõzelem után váltig
ragaszkodó Blair viszonyát.
A korábban a brit politikai
küzdõtér nehézsúlyú harco-
sának tartott Brown – az
edinburghi egyetem egykori
rögbisztárja – a viaskodás
végére korábbi önmaga ár-
nyékává vált.

Blair 2006 végén, a váltás
elõtt fél évvel, egy szikrázó
alsóházi szócsata során fi-
gyelmeztette David Came-
ront, az ellenzéki konzerva-
tívok vezérét: vigyázzon,
mert a következõ választási
harc idején „beleszalad egy
csattanós ökölbe… és úgy
fogják majd kivinni a szorí-
tóból”. Mindenki tudta,
hogy Blair Gordon Brown-
ról beszélt.

„Pontozásos” vereség

Az ököl a mostani parla-
menti választáson nem csat-
tant elég nagyot. A Brown
vezette Munkáspárt – ha
nem is kiütéssel, de ponto-
zással – kikapott, ám Came-
ron sem gyûjtött annyi vok-
sot, hogy abszolút többségû
egypárti kormányt alakít-
hasson.

Brown a végsõ csapást
méltósággal viselte. Kijelen-
tette: pártja vezetõjeként el
kell fogadnia, hogy a válasz-
tók ezzel az eredménnyel ró-
la személyesen is ítéletet
mondtak, ezért új vezetõ
megválasztására kéri a Mun-
káspártot. 

Így aztán Gordon Brown
valószínûleg az egyik legsike-
resebb pénzügyminiszter-

ként, ugyanakkor az egyik
legsikertelenebb kormányfõ-
ként vonul be a brit politika-
történetbe.

A pénzügyi válság kirob-
banásáig a brit gazdaság tel-
jesítménye 63 negyedéven át
folyamatosan növekedett, és
ebbõl 40 negyedévnyi fellen-
dülés Brown pénzügyminisz-
terségének idejére jutott. 

A röviddel Brown kor-
mányfõi beiktatása után elin-
dult pénzügyi válság azon-
ban másfél évig tartó, re-
kordhosszúságú és -mély-
ségû recesszióba taszította
Nagy-Britanniát. Mindezért
természetesen nem Brown
az egyszemélyi felelõs, ám a
történtek mégis kikezdték a
távozó kormányfõ gazdasági
szakértõként korábban élve-
zett hírnevét.

Alighanem a politikai utó-
élet sem lesz annyira bõkezû
hozzá, mint elõdjéhez. Blair
távozása óta a legelõkelõbb
londoni, New York-i, wa-
shingtoni politikai klubok
sztárja, minden egyes beszé-
déért font- és dollártízezreket
kasszíroz, Brown azonban
várhatóan visszavonul vala-
hova Skócia mélyére, meg-
szabadulva az általa mindig
is nyûgnek tartott folyamatos
közfigyelemtõl. 

A „mogorva skót” búcsúja

Akár Traian Bãsescu õszödi beszédének is nevezhetnénk 
a bírálatoknak és jó tanácsoknak azt a sorát, amely 
az államfõ részérõl hangzott el a hét elején – zárt ajtók
mögött – kormánypárti, valamint a kormányt támogató
politikusok jelenlétében.

Tíz évig várt a miniszterelnöki tisztség-
re, amelybõl három év adatott meg a
brit kormányfõnek, Gordon Brownnak.

Az önmagát hallgatásra kényszerítõ Traian Bãsescu 

Gordon Brown. Búcsú a miniszterelnökségtõl Fotó: archív



Ne legyünk demagógok, ne tegyünk úgy,
mintha nem tudnánk, hogy gazdasági vi-
lágválság van, amely nálunk is lakossági
áldozatokat is követel. Ez mindenütt a vi-
lágon elkerülhetetlennek bizonyult, bár az
áldozatvállalás mértéke igencsak különbö-
zõ az országok gazdasági potenciáljától,
tartalékaitól és válságstratégiájától függõ-
en. Az elmúlt héten bejelentett – immár
nemzetbiztonsági kockázatokat hordozó –
megszorítások azonban úgy tetszik, hogy
meszsze meghaladják a romániai társada-
lom teherbíró képességét, ugyanakkor mé-
lyen alulmúlják a kormánytól elvárható
válságkezelés szintjét. Különösebb mate-
matikai képzettség nélkül is könnyen ki-
számítható, hogy a kormány egyszerûen
nem hajlandó tudással, stratégiaalkotással,

a pénzügyi fegyelem betar-
tatásával hozzájárulni a
költségvetési kiadások le-
faragásához és a bevételek
növeléséhez, hanem meg-

elégszik azzal, hogy a
hiányt egyszerûen rá-
terheli a lakosságra.
A minap bejelentett
intézkedések azokat a

közgazdászokat (Liviu Voinea, Ilie ªerbã-
nescu) igazolják vissza, akik már tavaly jú-
lius óta mondogatják, hogy a kormány
megengedhetetlen mértékben eladósította
az országot, a túlméretezett állami appará-
tus karcsúsítása az elnökválasztási kam-
pány miatt elmaradt. Ez a
kialakult nehéz helyzet va-
lódi oka és nem a 2007-
ben és 2008-ban felvett hi-
telek, amelyek eltörpülnek
a 2009-es eladósodáshoz
képest, s visszafizetésük a
gazdaság akkori teljesítõ-
képessége mellett a legcsekélyebb megráz-
kódtatást sem okozta volna. Kiderült to-
vábbá az is, hogy a kormány, ha akarta
sem tudta volna korábban megkezdeni a
válságkezelést, mert a kabinet minden dön-
tését Cotroceni-ben hozzák meg, elnökünk
pedig az elmúlt idõszakban az „állam re-
formjával” volt elfoglalva. 
Valószínûleg az is az államreform egyik
eleme, hogy a Nemzetközi Valutaalap ér-
demi tárgyalópartnere és a kormány leg-
fõbb kommunikátora az államfõ. Elvártuk
volna ugyanis, hogy a kormány tervezett
intézkedéseirõl a végrehajtással megbízott

miniszterelnök tájékoztassa a közvéle-
ményt, nem pedig más. Az még nem lenne
baj, ha Emil Boc szóvivõként alkalmazná
Traian Bãsescut (most amikor amúgy is le-
mondott elnöki fizetésérõl, biztosan jól jön
neki egy kis támogatás). A baj az, hogy a

döntéseket is a szóvivõ
hozza meg a kormány he-
lyett, ami már súlyos al-
kotmánysértés és a hatal-
mi ágak szétválasztásának
semmibe vétele. Adrian
Nãstase ebben az elnöki
köztársaság irányába tett

újabb lépést látja. Engedtessék meg, hogy
azt mondjam, a volt miniszterelnök opti-
mista. Az elnöki köztársaság – bár a jelen
helyzetben csöppet sem kívánatos megol-
dás lenne – még nem is a legrosszabb kor-
mányzási forma, mert abban az elnök sze-
mély szerint is felelõsséget vállal a kor-
mányzásért. Ezzel szemben Traian
Bãsescu négy évig ellenzékben volt a saját
maga által kinevezett kormánnyal szem-
ben, másfél éve pedig idõnként elcsodál-
kozik azon, hogy közvetlen irányítása
alatt nem mennek a dolgok. Ilyen körül-
mények között okunk van kételkedni a

meghirdetett intézkedések végrehajtható-
ságában és eredményességében, hiszen
ezek felelõsségét nem az elnök, hanem a
kormány viseli.
És itt érkeztünk el a meghirdetett intézke-
dések érdemi részéhez. Traian Bãsescu si-
kerként értékelte, hogy a fizetések, nyugdí-
jak és szociális juttatások drasztikus csök-
kentése révén a gazdaság teljesítõképessé-
ge érintetlen marad és – hasonlatát tovább-
gondolva – a cingár ember majd könnyeb-
ben elhordozza a kövéret, aki a nyakában
ül, ha ez utóbbit fogyókúrára fogják. Ha-
mis vélekedés! Egyrészt már a hasonlat is
sántít, hiszen a megszorítások elsöprõ
többsége nem a kövér embert, azaz az ál-
lamapparátust sújtja, hanem a kisnyugdíja-
sokat, a bérbõl és fizetésbõl élõket. Más-
részt pedig a fogyasztás visszafogása igenis
érinti a gazdaságot, vagyis a cingár ember
még soványabb lesz, s elképzelhetõ, hogy
belerokkan a rá nehezedõ súlyba. A meg-
szorító intézkedések ugyanis nem a gazda-
ság kibontakozását szolgálják. Egyetlen
célt követnek: hogy a Nemzetközi Valuta-
alap visszakapja a pénzét, Románia to-
vábbra is szegény maradjon és függõségbe
kerüljön a pénzintézettel szemben. 

Kisérteties kép, valósággal rémregénybe illõ illusztráció. Tasner
Antal, néhai Széchenyi Istvánnak hajdani titkárja,
legirtózatosabb kínok közt fetrengõ nagybeteg, kinek halálos
ágyán ideges írással teleírt füzetek feküsznek. A hû szolga hajt-
ja végre halott gazdájának végakaratát. Széchenyi naplóinak
sybillai könyveibõl, valósággal Széchenyi életébõl törli ki min-
dazt, amirõl azt hiszi, hogy nem a fürkész utókor elé való.
Mert a nagy gróf megjelent könyveinek s különösen kéziratban
hagyott mûveinek és naplóinak, vagyont érõ kiadási jogát oly
feltétellel hagyta titkárára, hogy az megsemmisíti bennök, ami
bárkire is kompromittáló lehetne. A haldoklónak megtört
szeme elõtt: hegyek, tengerek, városok, asszonyok, – hír,
szerencse és szerencsétlenség, minden elvonul, amivel az
istenek, csak kedvenceiket ajándékozzák meg. Mégegyszer,
utólszor, felzúg a nagy élet, a pozsonyi országgyûlés vitái, még-
egyszer, utólszor felharsognak, aztán, mint legendák hõse, ki
vesztett csata után leghívebb apródjával szúratja magát sziven;
Széchenyi Tasnernek szikkadt, remegõ kezével követi el a
második öngyilkosságot.
De a halálba készülõ nem bízik magában. Miután irónnal
áthúzta, amit megsemmisülésre ítélt, írástudatlan inasára bízza,
hogy a betûket legfeketébb tintával karikázza ki s azután negye-
dujjnyi vastagságban, jó kínai tussal kenje be... Olló, kés,
vagdossa, nyiszálja a lapokat, hogy a legnagyobb magyarnak,
bennök rejtelmesen pislákoló életét kioltsa.

Hatvany Lajos: Katedra nélkül 
(Bevezetés a magyar irodalmi szemináriumba.)
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Minden a gyermekkorban keresendõ, állította atyai
barátom, Frajd Zsiga bácsi, midõn rátekintett en-
nen gyermekeire. Pedig utóbb már József Attila bá-
csi is figyelmeztette õt, hogy hamis kölkökre leltél
a pszichoanalízisben. Nem, szemünk fénye, a gye-
rek, ez a kész kis emberke, ma már olyan fejlettség-
nek örvendez, hála a különfélébb jogvédõ szerveze-
tek ügybuzgalmának, hogy már nevelni sem kell
õt, hanem õ nyújt modellt arról, miként is képzel-
jük el a közeljövõt az IMF-hitelek visszafizetésének
fényében és árnyalatai között. 
Itt van például egy magyarhoni pedagógus (fizetett
nevelõ, hivatásos gyermeknyesegetõ) esete, akit
rendszeresen és hónapokon keresztül – a rettegõ fa-
lu hallgatása és közönyös szülõk oda se hederintése
közepette – vert egy tizenegy éves gyermek. Bár a
képek homályosítottak, nem lehet kétségünk mely
elnyomott és öntudatos etnikai pótkávé zacca volt
a cselekvõ embercsíra. 
E gyerek csupán az otthon tapasztalt mintát követ-
te, hiszen nem lennék meglepõdve, ha apja nagy
banki szakemberként mûködne, aki az IMF-hitelek
mintájára maga is kishitelintézetként funkcionálna,
a teljes hitelmutatót végül is egy husáng jelzi el nem
téveszthetõen. Tekintve, hogy magasak a kezelési és
rezsiköltségek, a kisvállalkozás úgy segít magán,
hogy családi alapon hajt végre: a kihelyezett össze-
gek törlesztõkamatait saját kezûleg hajtja be, mikor
mivel, enkezébe véve a maga és a mások sorsát.
Igaz a kamatok kissé borsosak, de legalább egész
évben vagy éveken át lehet fizetni, és közben a
pénzintézet kevés ráhatással visszaszerzi a hitelösz-
szeg százszorosát. És akkor jön az a rohadt rendõr-
ség és megzavar egy jól menõ üzletágat, egy csoda-
gyerek pedagógust, aki igaziakat megszégyenítõ
szadizmussal rendelkezik. De Sade márki naponta
szemberöhögi Frajd Zsiga bátyámat a mennyben. 
Ám ne távolodjunk el hazánktól, ahol már az ó
rendszerben is a legfejlettebb gyerekedzõ kultúra
dühöngött. A bamba nyugat-humanisták hüledez-
tek egykor, de ma már nem kell ilyen messzire jön-
niük; akiket 1989-ben felszabadítottak az árvaházi
rabságból, azok hálából most házhoz mennek, egé-
szen közelrõl lehet szemlélni, micsoda mûvészettel
koldulnak. 
A twistolivérkedést egész zsenge gyermekkorban
kell kezdeni, pizsamában és édes utcai kutyakö-

lyökkel. Kóbor Gigi kiállítandó a forgalmas
utcasarokra, hadd keltsen szánalmat a
zsebekben, és szerezzen centecskét a
szentecském. Ezt oktatják az állami
árvaházi maffiák. 
Az állam gondoskodik a képzésrõl.

Így, mire felnövünk, miénk lesz a
koldusbot. Átadható, miként a
marsallbot. Mindenki a

pungájában viseli. Sebestyén Mihály

Lap-top
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Okunk van kételkedni 
a meghirdetett 
intézkedések 
végrehajthatóságában 
és eredményességében.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ítélet megcáfolható, az elõítélet soha.”
Marie von Ebner-Eschenbach

Szöveg nélkül

Még egyszer elvonul

Szemünk fénye A nap címe. Boc úr eltûnése, Liviu
Antonesei, Adevãrul.

Magyarázat. A szerzõ jeles író, régi ellen-
álló. Most ilyen kérdésekre vár választ:
„Ha a pazarlást a korrupt szerzõdésekkel
megállítottuk volna, különösen a fejleszté-
si és turisztikai, a gazdasági, valamint a
szállítási minisztériumban, vajon nem lett
volna pénz a nyugdíjakra? Ha a közigaz-
gatásban a politikai klientéla csökkent vol-
na, ahelyett, hogy gyarapodott, nem lehe-
tett volna a megtakarítások alapján kissé
megengedni a nadrágszíjat?” Az IMF-fel
való megállapodás aláírása után azonban
„Boc úr titokzatosan eltûnt, és nem tud
válaszolni”. Ez izgi! Hova bújhatott Emil
Boc? Máris menedékjogot kért
Imflandben? A szerzõ megoldása: „Azt
kívánom, hogy teljesen tûnjön el. Álljanak
meg, nem vagyok annyira morbid! Termé-
szetesen a nyilvánosság elõl kívánom az
eltûnését, visszavonulhatna a kaszájához a
szülõfalujába.” Rendben van, egyetértünk,
ám ne feledjük, hogy Emil Boc nem egye-
dül juttatta ide az országot. 

Kiútkeresés. Elkeseredésükben az embe-
rek mindenféle „megoldásokon” gondol-
koznak. Ezek egyike „egy újabb forrada-
lom”. Ha az utca egyszerû emberétõl hall-
juk, tudhatjuk, hogy frusztrációjának,
méltatlankodásának, elkeseredésének a ki-
fejezõdése – de nem „program”. Egészen
más, ha például egy szakszervezeti vezetõ
mond ilyen ostobaságot, mint teszi
Bogdan Hossu is. (Olvassuk a Gândul
Marius Niþu jegyezte vezércikkében.)
Nem érthetünk egyet az ilyesmivel, a
nagyméretû közös sztrájkokra és tömeg-
tüntetésekre készülõ szakszervezeti veze-
tõk pedig nem kevesebbet kockáztatnak,
mint az elégedetlenség elszabadulását az
ellenõrzésük alól, és az már káosz. Tehát
kíméletlen, de demokratikus harcra kell
készülni, Niþuval szólva pedig a felelõsök
megbüntetésére, „legradikálisabban:
Traian Bãsescu leváltására államfõi tiszt-
ségébõl”.

A nap álhíre. Az RMDSZ kemény balol-
dali frakciójának javaslata arra nézve, ho-
gyan lábalhat ki Románia a válságból:
pénzügyminiszter – Bokros Lajos, kor-
mányfõ – Bajnai Gordon. 



Kifizetik a Bechtelt

Két héten belül rendezheti
a Bechtel autópálya-építõ-
vel szemben felhalmozott
tartozását a román állam –
jelentette be Radu Berceanu
közlekedésügyi miniszter
tegnapi kolozsvári látogatá-
sa alkalmával. A tárcaveze-
tõ szerint ugyanakkor nincs
biztos fedezet a munkálatok
folytatásához szükséges ala-
pokra – írta a Mediafax.  

Biztos aranyüzlet

Öthavi csúcsra emelkedett
az arany ára kedden kora
délután az európai kereske-
désben, miután a befekte-
tõk a biztonságosnak tar-
tott arany vásárlásába
kezdtek az euróövezet szer-
kezeti gondjaival kapcsola-
tos aggodalmakra – írta az
MTI. Az arany ára csupán
tíz dollárral marad a de-
cemberben beállított törté-
nelmi csúcstól, miután ér-
téke tegnap délben uncián-
ként 1.216,45 dollárra nõtt.

Úton a görög hitel

A görög kormány kedden
formálisan is kérelmezi
húszmilliárd euró folyósítá-
sát az Európai Unió (EU)
és a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) által biztosított
hitelkeretbõl – értesült az
AFP francia hírügynökség.
Az athéni pénzügyminisz-
tériumból származó infor-
mációk szerint a súlyos
adósságválsággal küzdõ or-
szág vezetése az EU-tól
14,5 milliárd eurót, az
IMF-tõl pedig 5,5 milliárd
eurót kér.  

Visszavonuló kalózok

Bár 65 százalékkal még
mindig igen magas, egy
százalékkal visszaesett a
számítógépes kalózkodás
aránya Romániában az el-
múlt év folyamán – olvas-
ható a Business Software
Alliance (BSA) legfrisebb
felmérésében. A Mediafax
által idézett tanulmány sze-
rint az ágazat vesztesége is
22,5 százalékos csökkenõ
tendenciát mutatott a 2008-
ben mért közel 250 millió
dollárhoz képest. 

Sz. Zs.

A bevételek növelésére
és a költségek csökken-

tésére sokkal kiegyensúlyo-
zottabb javaslatokat tett a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF), mint amit a román
kormány végsõ megoldás-
ként elfogadott – mutatott
rá Jeffrey Franks, a románi-
ai küldöttség vezetõje a
pénzintézet honlapján meg-
jelent interjúban. „A kor-
mány nehéz helyzetben
volt, mivel a 2010-re vonat-
kozó, utólag korrigált
deficit-elõrejelzések a brut-
tó hazai termékhez (GDP)
viszonyítva kilencszázalé-
kos államháztartási hiányt
mutattak” – mutatott rá
Franks. Annak ellenére,
hogy a nemzetközi pénzin-
tézet sokkal engedéke-
nyebbnek mutatkozott vol-
na az államkassza stabilizá-
lásának érdekében, nem
múlt el teljesen a veszély az
adóemelés ügyében. Romá-
nia IMF-nek fogalmazott
szándéknyilatkozatában ki-
látásba helyezte az illetékek
emelésének lehetõségét,
amennyiben a tervezett szi-
gorú intézkedések nem ve-
zetnének célra.

Faragni 
a bizalmatlanságból 

Támogatja a kormány kar-
csúsítási tervezetét Daniel
Dãianu gazdasági elemzõ,
egykori pénzügyminiszter,
aki szerint mindaddig, amíg
a szociális kiadások ilyen je-
lentõs részét teszik ki a GDP-
nek, az ország kötelessége

költségeit lefaragni. Románia
egyetlen esélye a válságon va-
ló túllépésre saját maga meg-
segítése, belsõ erõforrásainak
megtalálása, illetve az állami
bevételeivel való gondos bá-
násmód – fogalmazott teg-
nap a kolozsvári Babeº–Bo-
lyai Tudományegyetemen
tartott szakmai konferencián.
Szerinte egy egyszerû hiva-
talnoknak ugyanakkora fele-
lõssége van, mint a minisz-
terelnöknek – annak érdeké-
ben, hogy a közkiadásokat
minél alacsonyabbra farag-
ják. „A büdzsé átdolgozásán
kívül változtatnunk kell a
költekezéshez való hozzáál-
lásunkon. Felvetõdik ugyan-
akkor egy etikai kérdés is, mi-
vel az állampolgár bizalmat-
lan azokkal szemben, akik a

közügyeket intézik” – világí-
tott rá a szakember.

Eltussolt 
állami pazarlás 

A „keménykezûnek” mu-
tatkozó kabinetet kemény
bírálat éri amiatt, hogy tar-
tózkodik a  „zsírosabb” ága-
zatok megbolygatásától. Bár
az államnak évi 3,2 milliárd
eurójába kerül az állami vál-
lalatok dolgozóinak bérezé-
se, ezek „papíron” nem szá-
mítanak közalkalmazottak-
nak, így mentesülhetnek a
tervezett 25 százalékos fize-
téscsökkentés alól is. A kor-
mány ezért „meggyõzõ” tár-
gyalások révén szeretné elér-
ni, hogy ezen cégek alkal-
mazottai önként vállalják

amúgy is irigylésre méltóan
magas bérük „megcsonkítá-
sát”. A Ziarul Financiar szá-
mításai szerint az állami cé-
geknél közel 250 ezer mun-
kást foglalkoztatnak – fizeté-
sük csökkentése 800 millió
euróval tehermentesíthetné
az állami kiadásokat. A gaz-
dasági szaklap szerint ez az
összeg elegendõ megtakarí-
tás lenne ahhoz, hogy ne
kelljen a nyugdíjcsökkentés
eszközéhez nyúlni.

Kritika éri ugyanakkor az
étkezési utalványok koráb-
ban bejelentett megadóztatá-
sát is. Mivel jelenleg mintegy
kétmillió ember él ezzel a vá-
sárlási lehetõséggel, az állam-
kassza évi 360 millió eurós
bevételhez jut csupán az élel-
miszeripar által befizetett

hozzáadottér ték-adóból
(TVA), illetve a láncolat mû-
ködtetésében tevékeny cégek
nyereségadójából. Az ágazat
érdekvédelmi szervezetének
(APET) számításai szerint az
intézkedés több mint 850
millió eurós forgalomkiesés-
hez és legalább huszonötezer
munkahely megszûnéséhez
vezethet. 

Fizessenek 
a gyerekek is

A gyermeknevelési támo-
gatás (gyes) rendszerének
módosítását is fontolóra vet-
te a kormány annak érdeké-
ben, hogy csökkentsen az ál-
lamháztartási hiányon. A
tervezet szerint korábbi kere-
setüktõl és társadalombizto-
sítási hozzájárulásuktól füg-
getlenül egységes gyermek-
nevelési pótlékban részesül-
nek június elsejétõl a szülés
után otthon maradó anyák.
A Mediafax által hétfõn kiszi-
várogtatott hírt megerõsítet-
te Andreea Paul-Vass mi-
niszterelnöki tanácsadó is.
Szerinte a járulék minden-
képpen csökken, az azonban
még vita tárgya, hogy fix
összeget fizetnek-e a szülõ-
nek (a tervek szerint ismét
havi 600 lejt), vagy a jelenle-
gi 85 százalékról csökkentik
azt a százalékarányt, amely-
re az igénylõ korábbi bére
alapján jogosult lenne.

Mihai ªeitan munkaügyi
miniszter a tegnapi, Cotro-
ceni-palotában tartott egyez-
tetést követõen úgy nyilatko-
zott: a gyes kérdésében nem
hoztak döntést, a tárgyalások
folytatódnak. 
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Spórlás „gyermekáldozattal”

HIRDETÉS

„Kosarat kaphat” a családpolitika, ha a gyermeknevelési járulékból lefarag a kormány Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

Az elemzõi várakozá-
soknak megfelelõen a fo-

gyasztási árak márciushoz
képest 0,3 százalékkal emel-
kedtek áprilisban, így az
éves inflációs szint 4,28 szá-
zalékra nõtt a legfrissebb sta-
tisztikai adatok szerint. A
Mediafax által megkeresett
elemzõk korábban 0,3 és 0,5
százalék közötti mutatót
vártak. Szerintük a folyamat
hátterében a lejgyengülés és
a gyógyszerek drágulása áll.
Az elmúlt hónapban a pati-
kai termékek és orvosi esz-
közök ára csaknem négy
százalékkal lett magasabb
azt követõen, hogy a hónap

elsõ napján a valutaárfo-
lyamokhoz igazították az
„árcédulákat”. Másfél szá-
zalékpont feletti értékkel
többet kellett fizetni a déli-
gyümölcsökért is. Ellenkezõ
ártendenciával, jelentõsen
olcsóbbak lettek viszont a
húsvéti hónapban a tojások,
amelyek majdnem hat szá-
zalékkal kerültek kevesebbe,
mint egy hónappal koráb-
ban. A többi termék eseté-
ben az ingadozás – pozitív
vagy negatív irányban – egy
százalékpont alatt maradt.

A Román Nemzeti Bank
(BNR) egyébként 4,12 lejes
euró árfolyammal számolt a
szóban forgó hónapban, egy
százalékkal magasabb szin-

ten márciushoz hasonlítva.
Az árak tizenkét havi infláci-
ója átlagban (2009. május és
2010. április között) az egy
évvel korábbi idõszakhoz
képest (2008. májustól 2009
áprilisáig) elérte csaknem az
öt százalékot. Mint arról az
ÚMSZ korábban beszámolt,
a BNR 3,5 százalékról 3,7
százalékra, felfelé módosí-
totta 2010-es inflációs elõre-
jelzését, illetve 2,7-rõl 2,8
százalékra a következõ évre.
Ennek a célkitûzésnek a tel-
jesítése a Nemzetközi Valu-
taalappal kötött készenléti
hitelmegállapodási egyez-
mény része – ettõl is függ
ugyanis a húszmilliárd eurós
hitelcsomag lehívása. 

Drágult az élet áprilisban

Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Romániában több mint
120 százalékkal nõtt a

forgalomba helyezett új sze-
mélygépkocsik száma ápri-
lisban az elõzõ hónaphoz vi-
szonyítva – közölte Constan-
tin Stroe, a romániai autó-
gyártók és -importálók egye-
sületének alelnöke tegnap. A

növekedés következtében
összesen 8857 személygép-
kocsit helyeztek forgalomba,
ami a legnagyobb bõvülés-
nek számít az elmúlt évek
viszonylatában. Bár márci-
usban ötven százalékkal
esett vissza a bejegyzett jár-
mûvek száma az elõzõ év
hasonló idõszakához képest,
áprilisban sikerült 19 száza-

lékra mérsékelni ezt a csök-
kenést.

Stroe a kormány sikeres
roncsprogramjával magya-
rázza a forgalomba jegyzett
autók számának jelentõs nö-
vekedését. A hatóságok idén
hatvanezer, tíz évnél régebbi
jármûvet akarnak kivonni
forgalomból, ami a tavaly le-
cserélt autók számának kö-

rülbelül a kétszerese. A Ziarul
Financiar címû lap ugyanak-
kor arról ír, hogy több vidé-
ken – így például Olt,
Kovászna, Vaslui és Tulcea
megyékben – 11 ezernél több
régi autó került a roncstelep-
re, ám a beszerzett értékje-
gyekbõl egyetlen új gépkocsit
sem adtak el a program kere-
tében az elindítása óta eltelt

csaknem két hónapban. Or-
szágos viszonylatban ezek-
ben a megyékben figyelhetõ
meg egyébként  a legnagyobb
munkanélküliség. A legtöbb
új autót a vásárlási utalvány
segítségével Argeº megyében
forgalmazták: 22 500 utal-
ványt használtak mintegy
7500 autó megvételéhez – ír-
ta a gazdasági napilap. 

Gázpedálra lépett az autóipar



Sipos M. Zoltan

Három hónap szünet
után tegnaptól – Arad, Bi-

har és Temes megye mellett –
Kolozs megyében is meg-
kezdték a megkésett TBC-
elleni oltások pótlását az új-
szülötteknek, ám Romániá-
ban még több ezer csecsemõ
vár a nélkülözhetetlen vakci-
nára. Az oltási kampány
azért szünetel hetek óta or-
szágszerte, mert az Országos
G y ó g y s z e r ü g y n ö k s é g
(ANM) februárban felfüg-
gesztette a bukaresti Canta-
cuzino Intézet szérumgyártá-
si jogát. Az ügynökség kifo-
gása az volt, hogy a fõvárosi
intézet korszerûtlen gyártási
technológiát használ. Cseke
Attila egészségügyi miniszter
április közepéig adott haladé-
kot a Cantacuzino Intézet ve-
zetésének a korszerûsítésre,
de a felújítás nem történt a kí-
vánt ütemben, ezért Romá-
nia vakcina importra szorult.
Eddig Magyarország és az
UNICEF sietett a hazai cse-
csemõk segítségére.

Még mindig nem elég

Az egészségügyi tárca né-
hány hete arról adott ki tájé-
koztatást, hogy csak a határ
menti övezetbe – Arad, Bihar
és Temes megyébe – érkezik
magyar oltóanyag, de a segé-

lyezettek körét kibõvítették,
így tegnap már Kolozs me-
gyében is ebbõl a szállít-
mányból oltottak. A gyors se-
gítség ellenére így sincs elég
vakcina, kétezer csecsemõ
vár a térségben az elodázha-
tatlan beavatkozásra, egyelõ-
re azonban csak  ezernyolc-
száz oltóanyag áll az orvosok
rendelkezésére. A nagyszá-
mú várakozók ellátásával si-
etni kell: a most érkezett szál-
lítmány szavatossága a hónap
végéig érvényes, addig minél
több szülõt kell értesíteni, és
megfelelõ idõben a megfelelõ
oltóközpontba irányítani.
Szakértõk szerint komoly
szervezést igényel a rendkívü-
li kampány, a megszokott el-
járás ugyanis az, hogy a cse-
csemõket már az újszülött
osztályon, hazaengedés elõtt
beoltják. Most otthonában
kell felkeresni valamennyi
érintettet, és meggyõzni ar-
ról, hogy fontos a kötelezõ ol-
táson való részvétel. „Egy he-
te kaptuk meg a magyar oltó-
anyagot, laboratóriumi vizs-
gálatokkal ellenõriztük, hogy
megfelelõ minõségû-e a vak-
cina. Mivel a laboratóriumi
vizsgálatok ezt lehetõvé tet-
ték, azonnal megkezdtük a
kampányt” – tájékoztatta la-
punkat Marius Voicescu, a
Kolozs Megyei Egészségügyi
Igazgatóság (DSP) vezetõje.
Voicescu nem tart fennaka-

dástól, de elismerte, jelentõs
kihívást jelent a két hetes in-
tenzív oltási kampány.

Fegyelmezett 
rászorulók

„A megye összes kórházá-
ban  speciális oltópontokat
hoztunk létre, hogy zökkenõ-
mentes legyen a csecsemõk
ellátása. Megyeszerte Hu-
nyadon, Désen, Aranyos-
gyéresen, Szamosújváron és
Tordán is várják a szülõket a
központok” – mondta az
igazgató, aki szerint telefo-
non értesítették az érintette-

ket a pontos menetrendrõl.
„Abban bízunk, a szülõk
megértik, hogy rendkívüli
helyzetrõl van szó, fegyelme-
zetten be kell tartani az idõ-
pontokat, hogy mindenkire
sor kerülhessen” – fogalma-
zott Voicescu. 

Ottjártunkkor a kolozsvári
Dominic Stanca szülészeten
rendben zajlott az elsõ oltási
nap, a szülõk pontosan ér-
keztek, nem alakult ki sor.
„A háziorvosunk többször is
figyelmeztetett, hogy meg
kell jelennünk, és mi nem ha-
boztunk azonnal jönni, mert
attól tartunk, késõbb nagy

lesz a torlódás. Már nagyon
féltettük a március elején szü-
letett kislányunkat, örülünk,
hogy végre megkapja az ol-
tást” – nyilatkozta a helyszí-
nen lapunknak egy elégedett
anyuka.  Dr. Dan Marcel
Zolog, az intézmény szakor-
vosa kérdésünkre elmondta,
most sem tudják tartani a rit-
must, a most születettek nem
kapnak oltást. „A februártól
május elejéig születetteket
igyekszünk ellátni, minél
több idõt kell várni az oltó-
anyagra, annál nagyobb a ri-
zikó, sietnünk kell” – figyel-
meztetett az orvos. 
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Oltáskampány – lóhalálában Röviden

Tüntettek a kórházban

Ötven alkalmazott tünte-
tett a nagybányai kórház
elõtcsarnokában az egész-
ségügyi miniszter által
szorgalmazott igazgatóvál-
tás ellen. Cseke Attila dr.
Ioan Blajan kinevezését és
dr. Calin Pop felmondását
támogatta. A tiltakozók ar-
ra hívták fel a figyelmet,
hogy Blajan doktor igazga-
tóként 2009-ben négymillió
lejes, az alkalmazottak bé-
rét terhelõ adósságot hal-
mozott fel. Az érintettek
attól tartanak, hogy hiva-
talba lépése újabb fizetés-
csökkenést jelent. A frissen
kinevezett régi-új intéz-
ményvezetõtõl a szaktárca
azt várja, érvényesíti a de-
centralizációval járó költ-
ségracionalizálást.

Szülõket oktatnak

A Bihar Megyei Gyermek-
védelmi Igazgatóság „szü-
lõiskolát” indított azoknak,
akik nevelési gondokkal
küzdenek. Az érdeklõdõk
számára hetente egyszer,
szerdánként biztosítanak
ingyenes tanácsadást,
amelynek keretéban a visel-
kedészavarok diagnosztizá-
lására és kezelésére is lehe-
tõség nyílik. A drog- és al-
koholfogyasztással küzdõ
fiatalok, és az érintett szü-
lõk számára speciális ellá-
tást is biztosítanak.

Totka László

Példátlan méretû nagy-
üzemi kannabiszül-

tetvényre bukkant egy ipari
épületben a Bihar Megyei
Rendõrség Kábítószer-elle-
nes Osztálya Feketebátor
község területén. A har-
minc helyiségbõl álló két-
szintes épületben vadken-
dert termesztett egy 37 éves
belga férfi. A rendszervál-
tás elõtt üdítõitalgyár üze-
melt itt, a jelentõs alapterü-
letû ipari egységet bérelte
ki a tettes egzotikus dísznö-
vények termelésére és for-
galmazására. A megszo-
kott kertészeti tevékenység
helyett azonban rekord
mennyiségben termelte a
vállalkozó kedvû belga a

rendkívül igényes körülmé-
nyek között tenyészõ
kannabiszt.  Az épület ab-
lakai különleges borítást
kaptak, a falakat légmente-
sen szigetelték, a termelés-
hez szükséges nagy meny-
nyiségû elektromos energi-
át pedig generátor állította
elõ. Az elkövetõ – vélhetõ-
en az áramfejlesztõ mû-
ködtetéséhez – rendszere-
sen szállított nagy mennyi-
ségû üzemanyagot, ami a
közeli benzinkút alkalma-
zottainak is gyanús lett. A
helybeliek szerint  a férfi
nagyon zárkózott  volt, és
senkivel sem kommunikált.
A helyi kábítószer-ellenes
ügyosztály egy nemzetközi
drogbanda lebukása után
kezdett gyanakodni, hogy

Bihar megyében is vadken-
der-ültetvény, illetve kábí-
tószer elõállító laboratóri-
um mûködhet. A rajtaütés-
kor a férfi pánikba esett, és
felakasztotta magát, ám a
rendõrség idõben közbelé-
pett és sikerült megmenteni
az életét. Az ügyben
Gheorghe Pãtrãuº, a drog-
ellenes ügyosztály fõpa-
rancsnoka tartott tájékoz-
tatót, ahol elhangzott: a 37
éves B.T. vélhetõleg külföl-
di piacra szánta a rendkí-
vül értékes árut. Egy ekko-
ra vállalkozás mögött jól
kiépített terjesztõi hálózat
áll – feltételezik a hazai
rendõrök, de egyelõre
nincs arra vonatkozó adat,
hogy a termesztõnek kik
voltak a társai. 

Rekord vadkenderfogás

Három hónapos késéssel oltják idén a csecsemõket, még nem tudni, jut-e mindenkinek vakcina Fotó: archív

HIRDETÉS

Munkatársunktól

Elsõ fokon döntött a te-
mesvári bíróság annak a

két orvostanhallgatónak az
ügyében, akik tavaly augusz-
tusban megöltek és feldara-
boltak egy idõs férfit. A húsz
éves Sergiu Florea és egyko-
ri párja, Carmen Beja a te-
mesvári egyetem kollégiu-
mába csalta fel az áldozatot,
ahol leszúrták, feldarabol-
ták, majd egy bõröndbe cso-
magolva csempészték ki az
épületbõl a meggyalázott
testrészeket. A szerény kö-
rülmények között élõ lány fi-

zetés ellenében szexuális
szolgálatokat ígért a tehetõs-
nek mutatkozó férfinak, ám
a tetthelyen kiderült, nem
tud fizetni. A nyomozás so-
rán egyértelmûvé vált, Car-
men Beja szerelmének ígérte
a méltatlan körülmények
között szerzett honoráriu-
mát. Florea a gyilkosság
elõtti hónapokban nagy lá-
bon élt, és a tanúvallomások
szerint ragaszkodott meg-
szokott minõségi életszínvo-
nalához. Ezért felmerült,
hogy a fiú kényszerítette
prostitúcióra a csendes, bé-
kés természetû lányt. Az el-

múlt hónapokban mindkét
tettest pszichiátriai vizsgá-
latnak vetették alá, a szakér-
tõi elemzés megállapította,
hogy az elkövetõk nem szen-
vedtek sem tartós, sem idõ-
szakos elmezavartól, a gyil-
kosságot tiszta tudattal kö-
vették el. A bíróság elutasí-
totta a büntetés enyhítésére
vonatkozó kérelmeket, és
mindkét tettest szándékos,
aljas indokból elkövetett
gyilkosságért tizenhat év le-
töltendõ börtönbüntetésre
ítélte. Az ítélet ellen a tette-
sek és az áldozat családtag-
jai is fellebbeztek. 

Tizenhat év darabolásért
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Páskándi Napok

A 13. Páskándi Napokat
tartják a hét végén Szat-
márnémetiben és Szatmár-
hegyen, ahol az író szüle-
tett. A megemlékezés kere-
tében több olyan személy
tart elõadást, aki közelebb-
rõl ismerte Páskándi Gézát:
mint Bauer Béla szatmári
orvos, aki iskolatársa volt,
vagy Dávid Gyula iroda-
lomtörténész, aki együtt ra-
boskodott vele a Duna-del-
tában. Cseke Péter kolozs-
vári irodalomtörténész
Páskándinak a klassziku-
sokhoz és a fiatal írókhoz
való viszonyulásáról érteke-
zik, Láng Gusztáv Páskándi
és Panek Zoltán elbeszélõ
írásait állítja párhuzamba.

Fotótábor Csíkmadarason

Több nemzetközileg is elis-
mert fotós kapott meghívást
a Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ (HMKK) hu-
szadik fotótáborába, ame-
lyet a Csíkmadarasi Polgár-
mesteri Hivatallal együtt-
mûködve május 14-e és 21-e
között szervezett. A tábor
célja, hogy a fotográfusok
megörökítsék Csíkmadaras
néprajzi és kulturális értéke-
it, a község hétköznapjait.
A program mûvészeti veze-
tõje Ádám Gyula fotográ-
fus, a HMKK munkatársa. 

Egyházi könyvszemle

A Szent István Társulat
május 10-e és 15-e között
immár tizennyolcadik alka-
lommal rendezi meg az
egyházi könyvkiadók ha-
gyományos seregszemléjét,
a Szent István Könyvhetet
a budapesti Ferenciek te-
rén. A Makovecz Imre által
tervezett 22 jurta-sátorban
32 magyarországi és hatá-
ron túli magyar könyvkiadó
kínálja köteteit. Kolozsvár-
ról a Verbum Keresztény
Kulturális Egyesület, a Va-
sárnap címû hetilap és a
Keresztény Szó címû folyó-
irat képviseltetik magukat. 

Hamlet – játék 
Kolozsváron 

William Shakespeare: Ham-
let címû fizikai színházi elõ-
adását játssza a Kolozsvári
Állami Magyar Színház új
stúdiótermében május 14-
én, pénteken a sepsiszent-
györgyi M Stúdió.

A csodálatos furulya –
Csíkszentkirályon

A csodálatos furulya címû
elõadásával Csíkszent-
királyon vendégszerepel a
Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes május 13-án,
csütörtökön. A hargitások
produkciója elõtt kézmûves
foglalkozás és táncház is
lesz a helyi kultúrotthon
elõterében, ahová minden
csíkszentkirályi fiatalt
szeretettel várnak a szerve-
zõk. Ezt követi a helyi ha-
gyományõrzõ néptánccso-
portok bemutatkozása,
majd végül a hargitások
táncjátékával zárul az este.

Röviden

Inczefi Tibor

Mik a feltételei annak,
hogy egy társulat egyhetes
turnéra indulhasson?
– Mindenekelõtt az anyagi
támogatás: a tavaly és az idén
is csak a Szülõföld Alap se-
gítségével sikerült a kiszállá-
sokat megszervezni. Az elõ-
adások bevétele nem tudná
fedezni még az utazási költ-
ségeket sem. Ez nem is cso-
da, hiszen negyven aktív szí-
nésszel négy darabot muta-
tunk be körutunk során, és
csak a díszletek szállításához
egy húsztonnás teherautó
szükséges. Célunk az, hogy a
tömbmagyarságban is megis-
merjenek. Tapasztalatnak jó,
mert otthon, kisebb létszámú

nézõk elõtt bemutatott elõ-
adásaink minõségének is fok-
mérõje.

Milyen ma a Bánságban
egy magyar színház és mi-
lyen ott színésznek lenni?
– A mi termünk egy mûem-
léképületben van. Százhu-
szonhat férõhelyes, de mo-
dern. A németekkel oszto-
zunk rajta, tehát tulajdon-
képpen egy fél évadunk van.
Ezért is fontosak számunkra
a kiszállások. Viszont a szín-
ház mindenhol színház, mi-
nõséget bárhol létre lehet
hozni. És fennmaradni is
fenn lehet, ha olyan közön-
ség van, mint a mi otthoni
közönségünk, és olyan a vá-
rosvezetés, mint Temesvá-

ron. S ha a minõségrõl volt
szó, ne feledjük, hogy a
2009-es év legjobb elõadása a
miénk volt. Egy hónapja
kaptuk meg érte az
UNITER-díjat.

Mi az elvárása a székely-
földhöz viszonyítva „nyu-
gatibb” közönségnek?
– Lényegében mindenki szó-
rakozást vár, de nevelési fel-
adat is hárul a színházakra.
Ezért iktatunk be repertoá-
runkba elgondolkodtató da-
rabokat is. Az idén a Cseresz-
nyéskertet és az Odüsszeusz ha-
zatérését tûztûk mûsorra,
vagy a már említett Tom
Stoppard darabot, a
Rosencrantz és Guildenstern ha-
lott címû filozofikus vígjáté-

kot, amely elõadásáért kap-
tuk idén a román színházi
szakma legrangosabb elisme-
rését. Nagy siker az idén az
Ájlávju, de említhetem a Bré-
mai muzsikusokat is, amely
már három évada mûsoron
van, és amelyikkel az 50. elõ-

adásnál tartunk. És akkor
még nem beszéltem a bábta-
gozatunkról.

És milyen a székelyföldi
közönséggel való szembesü-
lés?
– Turnénk során ugyanazo-
kat a visszajelzéseket kapjuk,
mint otthon. Hogy néha
máshol nevetnek, másra rea-
gálnak, az tény, de ugyanúgy
szeretnek.

Hogy határozná meg a te-
mesvári társulat helyét és
szerepét e határok nélküli
világban? És az igazgatóét?
– Az igaz, hogy az igazgató
határozza meg a vonalat, vá-
laszt darabot és rendezõt, de
a rendezõközpontú színház
világát éljük. Én színész-
centrikus színházat szeretnék
– õ viszi vásárra a bõrét nap
mint nap –, amelyikben a
rendezõ számára a színész
alkotó társ. Aki, ha jól érzi
magát a színpadon, abban a
környezetben, amelyet a ren-
dezõ megteremt, akkor a né-
zõ is elégedett. 

HIRDETÉS

Pesti kiállítás moldovai üzenettel
Kánya Gyöngyvér, Budapest

A moldovai Ioan Grecu
szobrászmûvész Vonal,

tömeg és üzenet címû kiállítá-
sával Budapesten közeledett
egymáshoz Románia és a
Moldovai Köztársaság.
Ahogy a jelenlevõ promi-
nens személyek megfogal-
mazták, ez a kis kulturális lé-
pés nagyon fontos a két or-
szág kapcsolatában, és remé-
nyüket fejezték ki az iránt,
hogy több ilyen, a diplomá-
cia szempontjából fontos lé-
pés lesz még a jövõben,
amelynek segítségével a két
ország politikája is közeled-
het. A Budapesti Román
Kulturális Intézetben (BRKI)
hétfõn este megnyílt szobor-
kiállítást az intézet és a Mol-
dovai Köztársaság Nagykö-
vetsége közösen hozta létre.
A kisplasztikákat bemutató

tárlat szellemi atyja Alex-
andru Codreanu, a Moldo-
vai Köztársaság külügyi
megbízottja volt, aki, mint
mondta, elsõsorban Romá-
nia és Moldova értékeit sze-
rette volna bemutatni Ma-
gyarországon, a moldovai
mûkritikusok által legfonto-
sabb, légértékesebb kortárs
mûvésznek tartott Ioan
Grecu munkái segítségével.
A hétfõ esti megnyitón maga
a mûvész Ioan Grecu is jelen
volt. A legkülönfélébb cí-
mekkel és ezáltal üzenetek-
kel ellátott szobrok, a mû-
vész elmondása szerint,
négy alkotói ciklusából szár-
maznak. „Mind a négy cik-
lusnak van három vezérelve:
az emberi szeszély, a ben-
nünk lakozó madár és az ég-
bolt, ezek alapján hozom lét-
re munkáimat” – osztotta
meg az ÚMSZ-szel Grecu. 

www.maszol.ro   2010. május 12., szerda

Vígszínházi miniévad 
a kincses városban

„Minõséget bárhol lehet”
Interjú Balázs Attilával, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatójával

ÚMSZ

Tíz év után újra fellép Ko-
lozsváron a legendás Víg-

színház társulata: a budapes-
ti színház négy produkciójá-
nak ad otthont a Kolozsvári
Állami Magyar Színház má-
jus 15-én és 16-án. A kolozs-
vári nézõk elsõként Molnár
Ferenc: Játék a kastélyban cí-
mû elõadását láthatják Mar-
ton László, a Vígszínház volt
igazgatójának rendezésében
május 15-én a színház nagy-
termében. A produkció két
óra felhõtlen szórakozást
ígér, érdekessége, hogy szer-
zõje Molnár Ferenc épp a
Vígszínház háziszerzõjeként

indult a világhírnév felé. Va-
sárnap, május 16-án a Rom-
lás címû elõadás lesz látható
a nagyszínpadon felépített
stúdiótérben. A Romlás szer-
zõje a marosvásárhelyi szü-
letésû, József Attila-díjas
Bartis Attila, az elõadás ren-
dezõje Szikora János. A fen-
tiek mellett a hétvége során
két egyéni elõadás is látható
lesz a stúdióteremben.
Szombaton, Eszenyi Enikõ,
a Vígszínház jelenlegi igaz-
gatójának A gyönyörben nincs
középút címû önálló estjére
ülhetnek be a nézõk, vala-
mint vasárnap Fesztbaum
Béla Kosztolányi-estjét láthat-
ják az érdeklõdõk. 

Többek között Csehov Cseresznyéskert címû darabját
játssza székelyföldi városokban a temesvári magyar társu-
lat. Arról, hogy milyen a sorsa a Bánságban mûködõ szín-
háznak a tömbmagyar települések intézményeihez hason-
lítva, és hogy mi a feltétele a minõségi színjátszásnak, Ba-
lázs Attila színházigazgatót kérdeztük.

Ioan Grecu szobrászmûvész fém-, fa- és kõszobrai június 13-ig tekinthetõk meg A szerzõ felvétele
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Röviden

F. I.

Russell Crowe és Cate
Blanchett nyitja meg a 63.

cannes-i sztárparádét, Ridley
Scott Robin Hood címû látványos
kalandfilmjének fõszereplõiként
vonulva fel a vörös szõnyegen.
Nagy várakozások elõzik meg
Woody Allen You Will Meet a
Tall Dark Stranger-ét, illetve a
magyar származású Olivier
Assayas Carlos, a Sakál (Carlos the
Jackal) címû filmjét, melyeket
versenyen kívül vetítenek, akár-
csak Andrei Ujicã Nicolae
Ceauºescu önéletrajza (Autobiog-
rafia lui Nicolae Ceauºescu) címû
alkotását.

Kis és nagy nevek

Az elõzõ évektõl eltérõen a 63.
Cannes-i Nemzetközi Filmfesz-
tivál hivatalos versenyprogram-
jában a 20–22 film helyett csak
19 alkotás szerepel, melyek
Thierry Frémaux mûvészeti
igazgató szerint hûen tükrözik a
világ változatos filmtermését. A
mezõnyben a kelet-európai és az
ázsiai filmek dominálnak, az
Egyesült Államoknak csak
egyetlen delegáltja van (Doug
Liman – Fair Game), elõször kép-
viselteti magát Ukrajna (Szergej
Loznyica – You, My Joy) és Csád
(Mahamat-Saleh Haroun – A
Screaming Man). Magyarorszá-
got Mundruczó Kornél Szelíd te-
remtés – A Frankenstein-terv címû
filmje képviseli. 

Az Arany Pálmáért olyan is-
mert rendezõk is ringbe szállnak,
mint a mexikói Alejandro
González Iñárritu (Biutiful), a ja-
pán Kitano Takeshi (Outrage), a
brit Mike Leigh (Another Year)
vagy az iráni Abbász Kiarosz-
tami (Copie Conforme). 

A házigazdák három alkotás-
sal indulnak a fõdíjért: Xavier
Beauvois Emberek és istenek (Des
hommes et des dieux), és Bertrand
Tavernier Montpensier hercegnõje
(La Princesse de Montpensier) címû
alkotása mellett Mathieu
Amalric Turné (Tournée) címû ko-
médiája is felfénylik.

Román negyed Cannes-ban

Bár az „igazi” versenyfilmek
közé nem került román produk-
ció, az Un Certain Regard (Egy
bizonyos tekintet) válogatásba
két román film is meghívást ka-
pott, Cristi Puiu Aurora, valamint

Radu Muntean Kedd, karácsony
után (Marþi, dupã Crãciun) címû
filmje – Magyarországról Kocsis
Ágnes Pál Adriennje is szerepel a
cannes-i filmünnepen.

Az említett három film mellett
Cannes-ban nagyon erõs román
jelenlétre számíthatunk, ugyanis
a Román Filmet Népszerûsítõ
Szövetség (APFR) a fesztiválpa-
lota mellett mintegy 40 négyzet-
méteres standdal van jelen. A

mintegy 60, rendezõbõl, színész-
bõl, producerbõl és újságíróból
álló stáb az Azúr-parti filmvásá-
ron a román filmmûvészet nép-
szerûsítése mellett igyekszik tá-
mogatókat szerezni az egyes pro-
dukciókra. A projekt – amely 60
ezer euróba került – része egy, a
Carlton Hotel teraszán szervezett
parti is, melyre 200 kritikus, szí-
nész és rendezõ hivatalos. 

Vitatott filmmeghívások

A filmmûvészet európai köz-
pontjában éles vitát váltott ki az
Oscar-díjas Nyikita Mihalkov
Csalóka napfény 2 címû filmje,

mely a moszkvai kritika elõtt csú-
fosan leszerepelt. A háború bor-
zalmairól beszámoló filmet a
francia sajtó már látatlanba elítél-
te, Sztálint éltetõ alkotásnak titu-
lálva azt. Hasonló fogadtatásban
volt része Rachid Bouchareb al-
gériai-francia rendezõ Törvényen
kívül (Hors-la-loi) címû filmjének
is. Az alkotást, amely a heves vi-
tákat kiváltó és tabutémákkal teli
algériai–francia viszonyt dolgoz-

za fel a harmincas évektõl Algé-
ria 1962-es függetlenségéig,
Cannes kormánypárti képviselõje
történelemhamisítással vádolta,
melyhez több szélsõjobboldali
szervezet is társult.

Cannes-i számok

A múlt heti orkán által okozott
károk után az izlandi vulkán
okozta hamufelhõvel a természet
újabb akadályt gördített a szerve-
zõk elé – így kérdéses, hogy a
fesztivál kitermeli-e az országnak
a 200–250 millió eurós bevételt.
Az ismét akadozó légi közleke-
déssel a 40 ezer akkreditált ven-

dég és a további 200 ezer érdeklõ-
dõ késhet a nyitányról. A 63.
cannes-i mustra a tavalyi válság-
hangulat után minden eddiginél
csillogóbbnak ígérkezik. A több
mint háromezer ember munkájá-
val összeálló eseményrõl 3740
sajtóorgánum 4500 újságírója tu-
dósít, a filmvásárra 97 országból
négyszáz producer és forgalmazó
cég képviseletében tízezren jelez-
ték részvételüket. 

Talán Magyarország ihlette Romániát ab-
ban, hogy Gripen vadászgépek beszerzésén
kezdjen el gondolkodni, lecserélve az õszi légy-
ként hulló MIG-eket? A svéd gyártó azzal is
reklámozta repülõit, hogy még autópályára is
le tudnak szállni. Románia védelmezõi azzal
torkolták le a Gripen marketing-gurujait,
hogy márpedig hiába ilyen csúcs a repülõjük,
mert minálunk nincs még számottevõ autópá-
lya. Ezek után már várható: a Gripen azon-
nali lobbiba kezd majd a Bechtel-nél, hogy
pörgesse fel a sztrádaépítést, hogy legyen hova
leereszkedniük a svéd vadászgépeknek. De el-
képzelhetõ az is, hogy országunk vezetõi félni
kezdenek attól, nehogy ellenséges Gripenek
szálljanak le friss sztrádáinkra, és emiatt telje-
sen leállítják az autópálya-készítést.
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Elhúzódik a közmédiumok 
politikamentesítése

A szenátus házbizottsága Lia Olguþa
Vasilescu szociáldemokrata szenátor kérvé-
nyezésére május 20-ig meghosszabbította a
Román Televízió Társaság és a Román Rá-
diótársaság mûködését szabályozó, az in-
tézmények politikamentesítését hangsúlyo-
zó törvény módosító javaslatainak benyúj-
tási határidejét – jelentette be tegnap Ioan
Chelaru szociáldemokrata háznagy. Amint
arról lapunkban beszámoltunk, a Raluca
Turcan PD-L-s képviselõ által kezdemé-
nyezett törvény plénum elõtti megvitatását
múlt héten halasztotta el parlament kultu-
rális és média szakbizottsága. 

Haneke-retrospektíva Kolozsváron

Nyolc filmbõl álló Michael Haneke retros-
pektív vetítéssorozatot szervez Kolozsváron
az Osztrák Kulturális Központ a TIFF-el
közösen, május 19–23 között. A sokkoló
filmjeivel számos rangos fesztiváldíjat be-
gyûjtõ osztrák származású rendezõ kedvenc
témái a médamanipuláció, a realitás és fik-
ció közti határ elmosódása és az elhidegü-
lés. A mától vasárnapig tartó sorozat kere-
tében 18.30-kor és 20.30-kor kezdõdnek a
vetítések a kolozsvári Mûvész moziban.

Dimenziót vált a Playboy

Ezentúl 3D-s szemüvegben lehet böngész-
ni a Playboy magazint; a júniusi számban
az év nyuszija a korábbiaknál plasztiku-
sabban, már három dimenzióban fog pom-
pázni. Hugh Hefner, a magazin alapítója
bevallotta: nem túl nagy rajongója a 3D-s
filmtechnikának, de saját ízlése nem aka-
dályozza meg abban, hogy profitáljon ab-
ból a 3D-divatból, amelyet James
Cameron kasszákat robbantó Avatar címû
sci-fije indított el. „A nyomtatott média
mai világában szenzációkkal kell szolgál-
ni” – véli Jimmy Jellinek, a chicagói köz-
pontú magazin szerkesztõségi cikkrovatá-
nak igazgatója. 

ÚMSZ

Megbírságolta az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA)

az OTV-t illetve a Realitatea Tv-t,
mivel meghaladták az egy órás
adásidõ után sugározható 12
perces reklámidõtartamot –
elõbbi 20 ezer, utóbbi 10 ezer le-
jes büntetést kapott. A CNA
március 17-e és 23-a között vizs-
gálta a jelentõsebb csatornák
fõmûsoridõben sugárzott mûso-
rait, illetve az azokat megszakí-
tó reklámokat. A vizsgált idõ-
szakban Dan Diaconescu OTV-
je mintegy 55 perccel több rek-
lámot sugárzott, mint amennyit
megenged az érvényben lévõ

audiovizuális kód. Doru Iuga, a
csatorna programigazgatója
szerint a felelõs maga Dan
Diaconescu.

„A reklámtúlkapások a Dan
Diaconescu Direct címû mûsor-
ban vannak. A meghívott, vagy
a moderátor késik, így megnõ a
reklámidõ. Diaconescu nem egy
egyszerû mûsorvezetõ, õ a fõnö-
künk, nincs mit tennünk. Bün-
tessenek meg, de vegyék figye-
lembe, hogy a nap elsõ felében
kevesebbet reklámozunk, ki-
egyenlítve így a mérleget” –
mentegetõzött a CNA tegnapi
ülésén Iuga. A Realitate Tv mint-
egy 33 perccel lépte túl a megen-
gedett idõkeret. 

Bírságolt reklámdömping

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre
május 28-a és július 6-a között a Transilvania
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF), melynek idei
díszvendége Wim Wenders német rendezõ és
producer, az utóbbi évtizedek legbefolyásosabb
európai filmese lesz. „Nem kis fejtörést okozott
a tavalyi nagysikerû fesztivál után fedél alá hoz-
ni az ideit, de úgy vélem a TIFF kilenc éves tör-
ténete alatt az idei lesz a legnagyobb szabású
rendezvény. A filmek szerelmesei mintegy 240,
a világ minden tájáról összegyûjtött film közül
válogathatnak” – jelentette be a tegnapi sajtótá-
jékoztatón Tudor Giurgiu. Mint megtudtuk, a

bõ egy hét alatt 400 hazai és külföldi szakmabeli
fog megfordulni Románia legfontosabb filmes
eseményén. „Az a tervük, hogy idén igazi kap-
csolat valósuljon meg a mozikedvelõ közönség és
a szakmabeliek között, ezért rengeteg alkotó–kö-
zönség találkozóra is sort kerítünk” – magyaráz-
ta a fesztiváligazgató. Az elmúlt évekhez képest
idén a fesztivál helyszínei is gyarapodnak, a már
megszokott mozik mellett a kolozsvári Fõtéren
és a nemrég megnyílt Ecsetgyár Kulturális Köz-
pontban is lesznek vetítések, az autósmozi pedig
ezúttal is a Iulius Mall parkolójában lesz. (Sipos
M. Zoltán)

Hamarosan kezdõdik a TIFF-visszaszámlálás is

Cannes-ban ma estére remélhetõleg minden a helyére kerül, és az Azúr-parti várost ellepik a filmünneplõk Fotó: Agerpres

Természeti katasztrófák és éles viták ke-
reszttüzében nyílik meg ma este a 63.
cannes-i filmfesztivál, amely a korábbiak-
nál gazdagabbnak ígérkezik. Ugyanakkor a
kolozsvári Transilvania Nemzetközi Film-
fesztivál visszaszámlálása is elkezdõdött.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
9.55 Lélek Boulevard
10.25 Újrakezdés (olasz
sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Univerzum
16.15 Bábel tornya (sp.
ism. sor.)
17.05 Győztesek Világa
Magazinműsor
17.35 Made in Asia - Ol-
csó, gyors és igazságos?
A textilvilágpiac
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Philip Marlowe
esetei (angol-kan.-am.
sor.)
21.00 Tolvajok hercege
(lux.-angol-német kalandf.,
2006)
22.40 Híradó, Sport
22.55 Közbeszéd 
23.15 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.30 Kikötő program-
ajánló
23.45 Drót (am. sor.)
0.45 Kortársaim
1.40 EtnoKlub

DUNA TV, 21.00
Tolvajok hercege

Bo és Prosper testvérek, előbbi a rokonainál, utóbbi árvaház-
ban él, míg meg nem szökik, majd öccsével együtt Velencébe
utaznak. Ott találkoznak egy helyi tolvajjal és csapatával, akik
szintén árvák. A két testvér hozzájuk csapódik, és úgy élnek,
mint egy család, mígnem azt a megbízást kapják, hogy lopja-
nak el egy szárnyat, ami egy csodás körhinta eleme.

TV2, 22.25, Csütörtök
Anyám nyakán

Paula azt a feladatot kapja, hogy csábítsa el Tripp-et, a srác
ugyanis még mindig a szüleinél él, pedig már jócskán elmúlt
harminc, és itt lenne az ideje, hogy a saját lábára álljon - pél-
dául egy csinos lány oldalán. A problémák persze akkor kez-
dődnek, amikor a lány komolyan beleszeret “ügyfelébe”,
akinek esze ágában sincs lemondani a mama főztjéről, és
feladni kényelmes agglegényéletét...

TVR 2, 23.10
Dante 01

A végtelen űrben járunk a galaxis peremén, messze a jövő-
ben. Új rab érkezik a szuperbiztos börtönhajóra és pszichiát-
riai kutatóállomásra, a Dante 01-re. Ő Saint Georges, egy
földönkívüliekkel vívott kemény összecsapás egyetlen túl-
élője, akit úgy tűnik démonok szálltak meg, és hatalmas bel-
ső erőkkel viaskodik. Azért küldték a börtönhajóra, mert állí-
tólag megölte űrhajójának legénységét.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
11.05 A magyar írásbeli-
ség története
11.30 Az étel orvosság
11.55 Mesélő cégtáblák
12.20 Zenelánc - Rég-
múlt idők táncdalai
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Musica Historica
15.00 Harmónia
15.25 Hétmérföld
16.00 Múzeumtúra
16.30 Egy lépés előre
(sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar retro
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.35 Innovációs percek
19.40 A kis királylány
19.50 Thomas, a gőz-
mozdony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.30 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 Stingers (krim-
isor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.40 Hétmérföld

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.30 A virginiai férfi
(am. western, 2000)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói
sorozat)
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 sor.)
Közben: RTL-hírek
22.15 A Királynő - Miss
World és Miss Universe
Hungary 2010
Utána: RTL-hírek
0.35 Házon kívül - Heti
magazin
1.10 Európai idő - EU-
magazin
1.30 Helyszíni szemle
(német krimisor.)
2.25 Reflektor
2.40 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.25 Zálogocska 
(amerikai vígj., 1980)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai sor.)
16.25 Capri - Az álmok
szigete (olasz sorozat)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai sorozat)
18.25 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Anyám nyakán
(amerikai rom. vígj.,
2006)
0.15 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.15 Tények Este – Hír-
műsor
1.45 GSG 9 - Az elit kom-
mandó 
(német akció sor.)
2.35 Segíts magadon!

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.00 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló - A vidék
magazinja
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

8.30 Ki ez a lány? 9.25
Gyilkos sorok 10.25
Smallville 11.15 Szívek
szállodája 12.10 Feleség-
csere 13.00 A pokol
konyhája 14.00 Nyomta-
lanul 16.00 CSI: A hely-
színelők 17.00 Ki ez a
lány? 18.00 A pokol
konyhája 19.00 Feleség-
csere 20.00 Jóbarátok
(sorozat) 20.25 Egy kap-
csolat szabályai (sorozat)
21.25 CSI: A helyszínelők
23.15 CSI: New York-i
helyszínelők (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Lucian Lipovan mű-
sora 12.10 Külön kiadás
14.10 Tenisz bajnokok Li-
gája, Madrid 16.00 Box-
Buster 17.00 Pontos
sportidő (live) Ioana Cos-
ma műsora 18.00
Sport.ro Hírek (live) Ra-
mona Păun-al 19.05 Lab-
darúgás Europa League
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 21.30 Nehézsúlyú
kerestetik: Kombat.ro
(live), döntő   

9.45 Maria Mercedes
(sorozat) 11.15 Elbűvölt
hold (sorozat) 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (sorozat) 16.30
Maria Mercedes (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Kaméleo-
nok (sorozat) 20.30 Pre-
desztináltak (sorozat)
21.30 Ana két arca (sor.)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 India (sor.)   

8.10 Leszámolás Torontó-
ban (kan. krimi) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Sokk a jóból (amerikai
vígj.) 14.45 Kritikus pont
(amerikai vígj.) 16.30 A
Midsomer gyilkosságok
(angol sor.) 18.25 A vég-
ső visszaszámlálás (ame-
rikai sci-fi kalandf.)
20.25 Légörvény 3.
( a m e r i k a i - a n g o l - k a n .
thrill.) 22.10 Hannibal
(angol-am. thriller) 0.40
Warlock 2.: Sátánfajzat
(am. horror)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Importált vej
(sorozat) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém (re-
ality show) 15.00 Árulás a
családban (filmsorozat)
16.30 Terefere Bahmuval
(show) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának (show)
20.30 Szegény gazdag
gyermekek 22.00 A be-
gyűjtő (japán akcióf.) 0.00
A Sci-Fi Mesterei (sci-fi
sorozat)   

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 12.00 Amy-nek
ítélve 13.00 Őrangyal
14.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus (akció sor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 Utolsó esély
(amerikai filmdráma,
2003) 19.00 Nyughatat-
lan Jordan (am. krimiso-
rozat) 20.00 Trükkös he-
kus (akció sorozat) 21.00
Őrangyal (amerikai akció
sorozat) 22.00 A Jerikó
bérház titka (kanadai-an-
gol filmdráma, 2003) 

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfő-
től péntekig minden, ami
szórakoztató!
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 Hogy volt!?... - Ext-
ra
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 A mintaférj (kan.
thriller, 2004)
0.05 Kassza
1.25 Prizma
1.40 Hírek

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő - szóra-
koztató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin film-
sorozat)
11.15 Jelek
11.40 Fény a nemzet
hőseinek
12.50 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat,
ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.50 A Delta emberei
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (ameri-
kai sorozat)
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Hopkins Kórház
(dokumentum)

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Gyilkosság három
felvonásban (amerikai kri-
mi, 1986, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Vihar (amerikai
thriller, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport
20.30 Street Fighter -
Harc a végsőkig (amerikai-
japán akciófilm, 1994)

22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI: New York-i hely-
színelők (sor.)
1.00 Street Fighter - Harc
a végsőkig (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai sor.)
12.00 Miami Vice (am.
sor.) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Bazi nagy latin lagzi
(amerikai vígjáték, 2003)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (am. sor.)
2.00 Bazi nagy latin lagzi
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)

6.00 Saman király (ism.)
6.30 Tarzan (ism.)
7.00 Senki sem tökéle-
tes
7.30 Apák és kicsik
(sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
9.30 Sztárok
seprünyélen (reality
show)
10.30 CSI (filmsor.)
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 (vígjáték
sor.)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 Mestersége: ven-
déglátó (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Szökőár (am. ak-
cióf., 2007), 2. rész
1.00 Hírek, sport, időjá-
rás
2.00 Mondenii Show
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok -
OCC Band moto
12.00 A Kolónia - Törés-
pont
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei

15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült
17.00 Állítólag…
18.00 Amcsi motorok -
Monster dízelmotor
19.00 Mocsári favágók -
Nehéz idők
20.00 Túlélés törvényei -
Sierra Nevada
21.00 Hogyan készült
Rézcsőszerelvények, hen-
geres zenedobozok
22.00 Hogyan csinálják
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Éljük túl a katasztró-
fát
0.30 Fekete arany
1.30 A Kolónia - Töréspont
2.30 Hogyan csinálják? -
Homok/gyémánt/tégla
3.00 A túlélés törvényei 

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor., ism.)
8.10 Heidi (am. családi
film, 1993, ism.)
9.55 Győztesek
10.00 Hírek, Sport
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték sor.)
10.45 Találkozás - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Wild Card (am. drá-
ma sor.)
18.00 Euronews
18.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték sor.)
18.45 Bűvölet (olasz sor.)
19.20 Heidi (am. családi
film, 1993, 2. rész.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Dante 01 (francia
sci-fi, 2008)

0.45 Az én költségveté-
sem (ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Magán-
hangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek 15.05 Arc-
vonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15 Zöldövezet 18.30
Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Ha-
tárok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04
Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek. 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden   
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Ma a Pongrác nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A Pongrác a görög Pan-
kratész név latin Pancra-
tius formájából származik,
jelentése mindenható erõ.
Holnap Imola, illetve
Szervác napja lesz.

Évfordulók
• 1733-ban született Saj-
novics János, a finnugor
nyelvrokonság korai kuta-
tója.
• 1933-ban hunyt el Krúdy
Gyula magyar író
• Az ápolónõk nemzetközi
napja. 1820-ban e napon
született Florence Nightin-
gale brit ápolónõ, aki az
1853–1856-os krími hábo-
rúban végzett munkájával
szerzett hírnevet. 

Recept
Serpenyõs felsálszelet
Hozzávalók: 60 dkg mar-
hafelsál, 10 dkg vöröshagy-
ma, 5 dkg liszt, 1 dkg fû-
szerpaprika, 2 gerezd fok-
hagyma, 5 g õrölt kömény,
1 dkg só, 6 dl olaj, 80 dkg
burgonya, 10 dkg zöldpap-

rika, 6 dkg paradicsom, 5 g
Piros Arany, 12 dkg liszt, 1
tojás, 2,5 dl sûrû tejföl.
Elkészítése: A húst kiklop-
foljuk, megsózzuk, lisztben
megforgatjuk, és megsüt-
jük. A hagymát felaprítjuk,
olajon megpirítjuk, rászór-
juk a paprikát, egy kevés
vízzel felengedjük, majd a
húsra öntjük. Sót, köményt,
összetört fokhagymát és Pi-
ros Aranyat adunk hozzá.
A zöldségeket felkockáz-
zuk, a húshoz adjuk, lefed-
jük, és félig puhára párol-
juk. Ekkor beletesszük a fel-
szeletelt burgonyát, és kész-
re fõzzük. Végül belekever-
jük a tejfölt. A lisztet ösz-
szegyúrjuk a tojással, csi-
petkéket szaggatunk, és sós
vízben kifõzzük, majd ezzel
tálaljuk a húst.

Vicc
Az egyetemista diák elõször
megy haza iskolakezdés óta.
Az anyja mondja neki:
– Kisfiam, levágtam két tyú-
kot. Mit fõzzek belõlük?
Erre a diák:
– Pálinkát!

2010. május 12., szerda   www.maszol.ro

A gondolkodásról való lemon-
dás a szellem csõdje. Úgy tart-
ják, hogy sokan azért nem
gondolkodnak, mert képtele-
nek rá. Az ember gondolkodó
lény, nem tud nem gondolkod-
ni, hacsak szándékosan nem
akar. A legtöbb nem-gondol-
kodó ember mivel nem tudott
mit kezdeni gondolataival,
ezért eldöntötte, hogy nem
gondolkodik. A nem-gondol-

kodás ugyanis összehasonlítha-
tatlanul könnyebb, mint a gon-
dolkodás, mert aki gondolko-
dik, az állást kell foglaljon, el
kell válassza a dolgokat. A nem-
gondolkodó ember gyáva ember.
Nem gondolkodni gyáva, ha-
nem dönteni és ítéletet mondani
a dolgok felett. A gondolkodás-
ról való lemondás pedig azért a
szellem csõdje, mert minek szel-
lem, ha nincs gondolat?

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Lelkesedése töretlen, és emiatt
ma csodákra lesz képes. Az Önt
körülvevõkkel jó a kapcsolata.
Estéjét töltse kedvesével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha meditációra szánja magát,
olyan logikai összefüggésre jön
rá, ami által új megvilágításban
látja a lehetõségeket.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Problémát jelentõ helyzetbe ke-
rül, amin elgondolkodik. Próbál-
jon kizökkenni ebbõl a gondolat-
menetbõl.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A mai nap az Ön számára nem
a nyugalomról szól. Éles konflik-
tushelyzetben kell megmutatnia,
hogy képes bátor döntéseket hoz-
ni. Kreativitása erõteljes.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Munkája és hobbija révén új ba-
rátokra tehet szert, akik hamaro-
san fontos szerepet kapnak az éle-
tében. Most elsõsorban összpon-
tosítson az elõmenetelére.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Partnere ki-kitekintget a kapcso-
latukból. Onnan éri támadás,
ahonnan a legkevésbé várta. Egy
percig sem kétséges, hogy képes
lesz jól dönteni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szóból ért az ember – ezt tanulta
gyerekkorában. Még ma is nehe-
zére esik az érzelmeirõl beszélni.
Akár boldog, akár csalódott, a
párja tudomására kell hozni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Annyi csalódás után sem tanul,
és ismét kockára teszi eddig elért
eredményeit. Nem szabad vakon
hinnie mások szavában! Bízzon
saját értékítéletében!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Derûs, jókedvû napra számít-
hat. Magabiztosan tör elõre a
kitûzött célok felé. Ha eddig
nem vették volna észre, most fel-
figyelnek Önre.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Új tervét nehéznek bizonyul
megértetni környezetével.
Amennyire csak bírja, igyekez-
zen világosan és érthetõen kifejez-
ni magát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Merész változtatásokat vihet
ma véghez, de bátornak kell
lennie! Magánéleti ügyei kerül-
nek elõtérbe, és szerelmi élete is
kiteljesedik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagylelkûségét nem értékelik,
pedig ez Öntõl igen nagy áldo-
zat. Õrizze meg nyugalmát, és te-
gye azt, amit jónak lát.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Anand maradt a világbajnok

Az indiai Viswanathan Anand maradt a
sakkvilágbajnok, miután a szófiai döntõ
utolsó játszmájában a sötét bábukat vezetve
legyõzte tegnap a bolgár Veszelin Topalovot.
Az utolsó összecsapás sokáig döntetlen kö-
rül haladt, ám a középjátékban Topalov sú-
lyosat hibázott, és bár még sokáig harcolt,
nem kerülhette el a vereséget. Anand, aki
6,5-5,5-re nyerte meg a finálét, a bajnoki cím
mellé 1,2 millió eurót nyert, míg a vesztes
Topalov 800 ezret kap, valamint részvételi
jogot a világbajnok-jelöltek versenyén.

Három romániai csapat 
a MOL-ligában

Három romániai jégkorong csapat jelezte
indulási szándékát a MOL Ligában: a
Csíkszeredai Sportklub mellett a Steaua
és a Brassó alakulata akar részt venni az
immár harmadik alkalommal megrende-
zendõ, regionális bajnokságban. Magyar-
országról az Újpest, a Ferencváros, a Va-
sas, a Budapest Stars, a Miskolc, a Duna-
újváros és az Alba Volán tartalékegyüttese
szerepelne a sorozatban. A pontvadászat
elvileg szeptember végén vagy október
elején indulna. Szóba került a szlovák
Pöstyén (Piestany) szereplése is, a klub a
héten ad választ.

Ecuadort kapta ellenfélként Románia

Ecuador csapata lesz Románia ellenfele a
férfi teniszezõk Davis Kupa selejtezõjében.
A Világcsoportba való feljutásért rendezen-
dõ szeptemberi tornán a trikolórok hazai
pályán szerepelhetnek. A tegnapi sorsolás
további párosítása: Kolumbia–Egyesült Ál-
lamok, Izrael–Ausztria, Németország–Dél-
afrikai Köztársaság, Svédország–Olaszor-
szág, Ausztrália–Belgium, Kazahsz-
tán–Svájc.

Szezonzáró a hölgyeknél

Az utolsó fordulót rendezik ma 18 órától a
nõi élvonalbeli kézilabda-bajnokságban. A
program: Déva–Rapid, Zilah–Nagybánya,
Kolozsvár–Galac, Bákó–Konstanca,
Brãila–Roman, Brassó–Buzãu. A címvédé-
sét már korábban bebiztosító és hétvégén a
Bajnokok Ligája döntõ visszavágóján sze-
replõ Rm. Vâlcea-i Oltchim május 18-án
játssza le a Resicabánya elleni találkozóját.

Kiesett a Gladiator

Kiesett az élvonalból a Kolozsvári
Gladiator férfi kosárlabdacsapata, miután
a bennmaradásért zajló küzdelemben 101-
92-arányban a harmadik mérkõzését is el-
veszítette a Brassói Cuadripollal szemben.

Kiemeltek búcsúztak Madridban

A madridi WTA-torna 2. fordulójában ked-
den két kiemelt, a 9. helyen rangsorolt len-
gyel Agnieszka Radwanska és a 14. ki-
emelt, az olasz Falvia Pennetta is búcsúzott
az egyes küzdelmeitõl. Elõbbit a svájci
Petty Schnyder (3-6, 6-4, 6-4), utóbbit a né-
met Andrea Petkovic (7-6, 6-3) gyõzte le. A
harmadik helyen kiemelt orosz teniszezõ,
Dinara Szafina már az elsõ körben kiesett a
4,5 millió összedíjazású nõi versenyen. Az
elsõ helyen kiemelt amerikai Serena
Williams és testvére, Venus Williams simán
továbbjutottak a második körbõl.

Még vannak jegyek a vb-re

Egy hónappal a nyitómérkõzés elõtt még
több mint 200 ezer jegy várt gazdára a júni-
us 11-én kezdõdõ dél-afrikai labdarúgó-vi-
lágbajnokságra. „A belépõk 90 százaléka el-
kelt, és nincs kétségünk afelõl, hogy minden
találkozó teltházas lesz” – jelentette ki teg-
nap Danny Jordaan fõszervezõ. A nemzet-
közi szövetség (FIFA) áprilisban kezdte meg
a 2,7 millióból hátramaradt 500 ezer jegy
értékesítését, melyeket elsõsorban a helyi fe-
kete lakosságnak szán. 

Versenyfutás a BL-ért
Labdarúgás

ÚMSZ

Lassan körvonalazódni lát-
szik a hazai élvonalbeli lab-

darúgó-bajnokság végeredmé-
nye, amelyben továbbra is a Ko-
lozsvári CFR számít az elsõ szá-
mú esélyesnek. A listavezetõ
Szamos-partiak ugyanis a benn-
maradást már bebiztosító
Curtea de Argeº-i Internaþio-
nallal és a kiesõ helyen álló
Piatra Neamþ-i Ceahlãullal
játszanak a hátralévõ két fordu-
lóban, miközben a harmadik
helyen álló Vasluinak a Galac
után még a Dinamón is át kell
verekednie magát. A moldvai-
aknak hétfõ este sikerült 2-1-re
legyõzniük a Steauát, amelynek
már a második, még Bajnokok
Ligájában való indulást biztosí-
tó hely megszerzésére sem ma-
radt sok reménye. A tabella má-
sodik pozíciójában egyelõre a
címvédõ Urziceni áll, amely
tegnapi lapzártánk után játszott
a Besztercével. A ialomiþaiak el-
méletileg még beérhetik a CFR-t

az összesítettben, különösen
hogy a hátralévõ két fordulóban
a Ceahlãul és a Iaºi lesz az el-
lenfele.

Az európai szereplését már
bebiztosító Temesvár öt pontra
áll az elsõ helytõl, és utolsó két
meccsét a Tg. Jiu és a Brassó

együttesei ellen játssza. Egyedül
a Dinamo nemzetközi szereplé-
sét fenyegeti veszély, a Rapid
ugyanis a 32. forduló hétfõ esti
mérkõzésén 1-0-ra legyõzte a
vendég Tg. Jiut, s ezzel tovább-
ra is négy pontra áll a hatodik
helytõl. Matematikailag még a
Galac is beérheti a Dinamót,
ehhez azonban a fõvárosiaknak
mindkét hátralévõ meccsüket el
kell veszíteniük.

A Iaºi–Brassó-találkozó teg-
napi lapzártánkkor fejezõdött
be gól nélküli döntetlennel. 

Megbotlott Vasluiban a Steaua. A bukaresti piros-kékek 2-1-re kikaptak a forduló rangadóján

Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) ügyészeinek kezdeményezésére újabb
29 napra szóló elõzetes letartóztatási parancsot
adtak ki Cornel Penescu, a Piteºti-i Argeº FC és
a Pic üzletlánc tulajdonosa, valamint a bevásár-
lóközpont volt igazgatója, Liviu Fãcãleaþã el-
len. A futballklub finanszírozóját, mint ismert,
azzal vádolják, hogy tavaly lefizette a jelenleg

elõzetes letartóztatásban lévõ Ionicã Serea és
Marius Martiº játékvezetõket. Fãcãleaþã azért
került rács mögé, mert a gyanú szerint õ közve-
títette a kenõpénz átadását. Az ügy, mint ismert,
még tavaly robbant ki. Akkor a megvesztegetés-
sel vádolt Penescut hónapokig elõzetes letartóz-
tatásban tartották, csapatát pedig a futballszövet-
ség a másodosztályba számûzte.

Fotó: Mediafax

Cornel Penescu újra elõzetesben

EL-döntõ: sporttörténet
kapujában állnak Geráék
Labdarúgás

ÚMSZ

Fennállása elsõ nemzetközi
serlegét szerezheti ma meg

a Gera Zoltánt foglalkoztató
Fulham futballcsapata, ameny-
nyiben este legyõzi a Madridi
Atleticót az Európa Liga döntõ-
jében. Az angol csapattól már a
fináléba jutás is bravúrnak szá-
mított, hiszen történetük eddigi
egyetlen európai sikerét a 2002-
es Intertotó-sorozat jelenti. Ez-
zel szemben a spanyol alakulat
immár ötödik európai kupadön-
tõjére készül, igaz, eddig csupán
egy KEK-et nyertek 1962-ben.
A ma esti fináléban az Atletico
legnagyobb problémáját Sergio
Asenjo sérülése jelenti, mivel hi-
ányában a 19 éves David De
Geának kell védenie a madridi
kaput. A Fulhamnál viszont a
középpályán akadhatnak gon-
dok: Bobby Zamora és Damien
Duff játéka is kérdéses. Gera
Zoltán viszont egészen biztos
helyet kap a kezdõ tizenegyben,
s amennyiben a korábbi EL-
mérkõzéseken mutatott teljesít-

ményét vesszük figyelembe, a
magyar válogatott támadó meg-
határozó szereplõje lehet a talál-
kozónak.

A ma esti hamburgi döntõn a
39 éves olasz Nicola Rizzoli fúj-
ja majd a sípot, míg segítõje két
honfitársa, Cristiano Copelli és
Luca Maggiani lesz. A 21.45
órától kezdõdõ összecsapást a
ProTV közvetíti élõben.

A mostani lesz amúgy a lab-
darúgás történetének elsõ Euró-
pa Liga döntõje, elõtte ugyanis
másképp nevezték a sorozatot.
A küzdelem még 1958-ban, Vá-
sárvárosok Kupája néven in-
dult, majd 1971-tõl tavalyig
UEFA-kupa néven rendezték
meg. A második számú európai
klubtorna örökranglistájának
élén a Barcelona FC, a Valen-
cia, a Juventus, az Inter-
nazionale és a Liverpool FC áll
egyformán 3-3 elsõséggel. Ro-
mániai csapat még nem nyert
ebben a sorozatban, míg Ma-
gyarországról eddig csak a Fe-
rencvárosnak sikerült a bravúr:
1965-ben Fenyvesi Máté fejes-
góljával 1-0-ra legyõzték a
Juventust Torinóban. 

Kanada már középdöntõs
Jégkorong

Hírösszefoglaló

Épp a házigazdák elleni
mérkõzésen kárpótolták

szurkolóikat a finnek a Dánia
elleni vereségért a Németország-
ban zajló élvonalbeli férfi jégko-
rong-világbajnokság csoportkö-
rének második fordulójában. Az
északiak, akárcsak az Egyesült
Államok igencsak megfiatalított
kerettel képviseltetik magukat
az idei seregszemlén, utóbbiak
ráadásul még mindig nyeretle-
nek a tornán. A végsõ gyõze-
lemre is esélyes Kanada viszont
még mindig hibátlan, az olaszok
után a letteket is lesöpörte a pá-
lyáról, és ezzel bebiztosította he-
lyét a középdöntõben. A juhar-
levelesek ugyanakkor már nem
számíthatnak csapatkapitányuk-
ra, Ryan Smythre, aki bokasérü-
lése miatt már a hétfõ esti mec-
csen sem léphetett pályára. A
címvédõ oroszok is a papírfor-

mának megfelelõen szerepeltek
eddig, tegnapi mérkõzésük lap-
zártánk után fejezõdött be.

Az eredmények: A soport: Fe-
héroroszország–Kazahsztán 5-
2, Szlovákia–Oroszország 1-3. B
csoport: Kanada–Olaszország
5-1, Svájc–Lettország 3-1,
Svájc–Olaszország 3-0, Lettor-
szág–Kanada 1-6. C csoport:
Csehország–Franciaország 6-2,
Norvégia–Svédország 2-5. D
csoport: Egyesült Államok–Né-
metország 1-2 (hosszabbítás
után), Finnország–Dánia 1-4,
Egyesült Államok–Dánia 1-2,
Németország–Finnország 0-1.

A tegnapi mérkõzések lapzár-
tánk után fejezõdtek be, míg ma
Olaszország–Lettország-, Kana-
da–Svájc-, Dánia–Németor-
szág- és Finnország–Egyesült
Államok-összecsapások szere-
pelnek a programban. A közép-
döntõbe a csoportok elsõ három
helyezettjei jutnak tovább, és
magukkal viszik az egymás elle-
ni eredményeket is. 

A lettek csak egyszer találtak be a juharlevelesek kapujába

A svédek végeztek az élen az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) 2009–2010-es fair play-rangsorán, közvetlenül a dánok
és a finnek elõtt. Ezzel mindhárom ország egy-egy extra helyet
nyert az Európa Liga selejtezõjének elsõ körébe. A kontinentális
szövetség honlapja szerint Magyarország 53 tagország között a
18., míg Románia a 39. lett a versenyben, amelyet több kritéri-
um – így a szurkolók viselkedése vagy a sportszerû játék –
alapján állítanak össze.

Nemzetközi szereplés sportszerûségért
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