
Éjszakai múzeumjárás

Nyílt napokkal, ingyenes belépéssel 
és változatos programokkal csalogatták 
a múzeumba a látogatókat szombat 
éjszaka ország- és világszerte. A viharos,
esõs idõ ellenére a Múzeumok Éjszaká-
ján a befogadó intézmények idén is láto-
gatórekordokat döntöttek.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1814 ▲
1 amerikai dollár 3,3633 ▲
100 magyar forint 1,5113 ▼

„A jövõ turizmusa”

A gazdasági visszaesés ellenére vagy ép-
pen annak következtében a faluturizmus-
ban óriási lehetõségek rejlenek – hangzott
el egy kalotaszentkirályi konferencián. 
A faluturizmusban a nyugati vendégekre 
is lehet számítani, akik „nagy hangsúlyt
fektetnek a hagyományos életmódra”. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
ENSZ-bizottság élén Borbély

A román kormány delegációját vezetõ Bor-
bély László környezetvédelmi miniszter vet-
te át 2011-ig az ENSZ Fenntartható Fejlõ-
dés Bizottságának  elnöki tisztségét. Errõl
18. ülésén döntött a testület New Yorkban.

Érvalapok
Reformokra természetesen szükség
van. De ugyanilyen természetes az is,
hogy azok semmilyen körülmények

között nem irányulhatnak a
lakosság létbiztonsága el-
len. Már azért sem, mert
azt törvény védi. Ezért
most a kivárás nem gyá-

vaság, hanem megnyert
idõ a törvényesség ér-
vényesülésére és a

mélyreható elemzés
elvégzésére. 

Ágoston Hugó

Ma kerül a képviselõház plé-
numa elé az oktatási törvény-

tervezet, amelynek két hetes bi-
zottsági vitája forró pillanatokat
okozott a koalíciós partnereknek.
Mint ismeretes, a nemzeti kisebb-
ségek nyelvén folyó oktatásról
szóló paragrafusok vitáján egy
demokrata-liberális képviselõ
„eltévelyedése” miatt olyan mó-
dosító javaslatot fogadott el a tes-
tület, amely az ország földrajzá-
nak és történelmének román
nyelvû oktatását írja elõ. Az
RMDSZ erélyes fellépésének kö-
szönhetõen késõbb átment egy
ezzel szöges ellentétben álló kité-
tel is. Markó Béla RMDSZ-elnök
arra számít, hogy a plénum ma
feloldja a két cikkely közötti el-
lentmondást. 3. oldal 

Dûlõre viszik a
tanügyi törvényt

„Itt valami bûzlik!” 
Koszos pelenkákkal tüntetnek a juttatások megvonása ellen ma a kismamák

ÚMSZ

Korábbi ígéretének megfelelõ-
en gárdamellényben tette le

képviselõi esküjét pénteken Vona
Gábor, a Jobbik elnöke az Or-
szággyûlés alakuló ülésén. Só-
lyom László köztársasági elnök
szerint a parlamentarizmust csú-
folja meg az a képviselõ, aki jog-
szabálysértéssel zavarja meg az
alakuló ülést. Bajnai Gordon ké-
résére az igazságügyi miniszter
még pénteken feljelentést tett
Vona Gábor ellen. A Jobbik elnö-
ke fehér ingben és öltönyzakóban
– alatta mellényt viselve – érkezett
az Országházba, majd az esküté-
tel idejére levette zakóját és gárda-
mellényben mondta el képviselõi
esküjét. Folytatása a 2. oldalon 

„Lassan, de biztosan megté-
rülni látszik befektetésünk,

örülünk a második bajnoki cí-
münknek, de már készülünk a
harmadikra, negyedikre, tizedik-
re” – mondta az Új Magyar Szó-
nak Pászkány Árpád, a Kolozs-
vári CFR tulajdonosa, akit élvo-
nalbeli futballcsapatával egyetem-
ben rekordszámú nézõsereg ün-

nepelt szombat este a Gruián.
Merthogy a Szamos-partiak 2-1-
re legyõzték a vendég Curtea de
Argeº-i Internaþionalt, s így egy
fordulóval a szezon vége elõtt be-
hozhatatlan elõnyre tettek szert
üldözõikkel szemben. A CFR tör-
ténete második élvonalbeli bajno-
ki címét szerezte meg, s amennyi-
ben május 26-án legyõzi a Vaslui

FC-t a Román Kupa döntõjében
megismétli a 2007–2008-as sze-
zonban jegyzett dupláját. Az vi-
szont már biztos, hogy a kincses
város a következõ szezonban is-
mét Bajnokok Ligája-mérkõzé-
seknek adhat otthont, a klub pe-
dig újabb néhány millióval
gazdagodik a nemzetközi poron-
don. 12. oldal 

CFR-kincses Kolozsvár

Csecsemõkkel a karjukon vo-
nulnak ma a munkaügyi mi-

nisztérium elé a kismamák ami-
att, hogy a kormány 25 százalék-
kal csökkentené a gyermekneve-
lési segélyt. A tüntetés a Gazdasá-
gi és Szociális Egyeztetõ Tanács
(CES) ülésével egy idõben zajlik
majd, melyen a Boc-kabinet, a
szakszervezetek és a munkáltatói

szövetség képviselõi a várható
megszorító intézkedéseket vitat-
ják meg. A testület ülésén a szak-
szervezetek azt javasolják majd,
hogy a tervezett 25 százalékos fi-
zetéscsökkenés ne közvetlenül a
közalkalmazottak bérét, hanem
az ágazatoknak jutó béralapot
érintse. A „pelenkás” tüntetés  –
amelyet még a nagyobbik kor-

mánypárt nõi tagozata is támogat
– csupán egyike azoknak az utcai
megmozdulásoknak, amelyekkel
ezen a héten Emil Boc miniszter-
elnök kormányának szembesül-
nie kell. Ma utcára vonul mintegy
hétezer egyetemi hallgató a fõvá-
rosban az ösztöndíjak lefaragása
és a bentlakásárak drágítása mi-
att, a pedagógusok pedig holnap-
tól, három napig, kétórás sztrájk-
õrséget tartanak a parlament épü-
leténél. A kormány és az elnöki
hivatal elõtt ma és holnap az or-
szágos szakszervezeti szövetségek
tartanak sztrájkõrséget. A tiltako-
zó akciók szerdán, május 19-én
tetõznek a kormánypalota elõtt,
ahová a szakszervezetek mintegy
40 ezer embert várnak. 

A hétvégén újabb megszorító
intézkedések szivárogtak ki a
sajtóba. A „fekete listán” im-
már ott szerepel a nyugdíjasok
vasúti és városi közszállítási
kedvezményeinek megvonása,
az iskolások és egyetemisták
ösztöndíjának 25 százalékos le-
faragása. Ugyanennyivel lesz
kevesebb az élsportolóknak fo-
lyósított életjáradék. A kor-
mány szándéka szerint eltöröl-
nék a nyugdíjazáskor járó jutta-
tást, az állami vállalatok kollek-
tív elbocsátások nyomán állás
nélkül maradó alkalmazottai-
nak járó végkielégítést, 25 szá-
zalékkal lesz kisebb a két évig
folyósított gyermeknevelési se-
gély. 3. és 4. oldal 

Gyõzelmi mámor. A Kolozsvári CFR futballcsapata két év után újabb bajnoki címet ünnepelhet Fotó: kvsc1907.ro

Parlamenti
„Vona-kodás”

Használt pelenkákkal is „felfegyverkezett”
kismamák tüntetésével folytatódnak ma a
kormány megszorítási tervei elleni tiltako-
zó akciók. A Gazdasági és Szociális
Egyeztetõ Tanács ma tárgyalja a lefaragá-
sokról szóló intézkedéseket.
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Röviden

Robert Fico ismét fenyegetõzik

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétvé-
gén arról beszélt, hogy a legmegfelelõbb vá-
lasz az lenne a magyar kettõs állampolgár-
sági tervezetre, ha elveszítené szlovák ál-
lampolgárságát az, aki felveszi egy másik
államét is. A politikus szerint Szlovákiában
még a magyar parlament döntése elõtt meg
kellene változtatni a hatályos törvényeket.
Ez alól a szabály alól csak a születéssel, il-
letve a házasság révén szerzett második ál-
lampolgárság jelentene kivételt. A kor-
mányfõ a szlovák közszolgálati televízió
tegnapi vitamûsorában azt mondta, hogy
magánvéleményét fejtette ki, de meggyõzõ-
dése, hogy ez lenne a legmegfelelõbb válasz
a magyar kezdeményezésekre a kettõs ál-
lampolgárságról. A Fidesz ma nyújtja be a
kettõs állampolgárságról szóló tervezetet a
parlamentbe.

Fel akarták gyújtani 
a Mohamed-karikaturista házát

Ismeretlen támadók fel akarták gyújtani
Lars Vilks svéd karikaturista nyhamnslagei
otthonát. A Mohamedet ábrázoló karikatú-
rájával hírhedtté vált Vilks nem tartózko-
dott otthonában a támadás idején. A rend-
õröket szombat reggel riasztották a szom-
szédok. A ház ablakait betörték és Molo-
tov-koktélt dobtak rá, de nem gyulladt ki.

Közös megemlékezést tartott 
a Hamász és a Fatah

A palesztinok két legerõsebb, egymással ri-
valizáló szervezete közös megemlékezést
tartott szombaton, a „katasztrófa napján”,
az izraeli államiság kikiáltásának 62. évfor-
dulóján. Azóta, hogy 2007-ben a Hamász
megszerezte az ellenõrzést a gázai övezet
fölött, elõször fordult elõ, hogy Mahmud
Abbász palesztin elnök által irányított
Fatah illetékesei egy nagygyûlésen együtt
jelentek meg a világ egy részén terrorszer-
vezetnek minõsített Hamász vezetõivel. A
gázai övezetben tartott gyûlést az Iszlám
Dzsihád nevû kisebb szervezet szervezte.

Több tucat embert raboltak el 
Pakisztánban

Mintegy hatvan embert raboltak el feltéte-
lezhetõen pakisztáni szélsõségesek szomba-
ton az ország északnyugati, Afganisztánnal
határos vidékén. Fegyveresek elõször meg-
szerezték a kurrami körzetben mûködõ
kormányerõk négy jármûvét, majd rendõr-
egyenruhába öltözötten megállítottak egy
civileket szállító, Paracsinarba, a körzet
központjába tartó gépkocsioszlopot, és ma-
gukkal vittek több tucat embert. Pakisztán
északnyugati részén gyakoriak a váltságdíj-
ért végrehajtott emberrablások. A pakisztá-
ni hadsereg múlt év õszén kiterjedt offenzí-
vát kezdett a területet addig ellenõrzésük
alatt tartó tálibok ellen.

Tízezrek tüntettek 
a kormány ellen Tiranában

Az ellenzék több tízezer híve tüntetett pén-
tek este Tiranában a Sali Berisha miniszter-
elnök vezette jobboldal tavalyi, állítólagos
választási csalása miatt. A tüntetésre az el-
lenzéki Szocialista Párt hívott fel. A kor-
mány székháza elõtt a szervezõk szerint
200-250 ezer ember gyûlt össze. Az erõs
rendõri készültség mellett zajló tüntetés bé-
kés maradt. A szónokok Berisha lemondá-
sát és a tavaly júniusi parlamenti választáso-
kon leadott szavazatok újraszámlálását kö-
vetelték. Mióta a jobboldali Berishát hirdet-
ték ki a választások gyõztesének, a szocia-
listák bojkottálják a parlament munkáját.

Hibaigazítás

Május 14-i lapszámunkban tévesen jelent
meg az idei GayFest idõpontja. A melegek
jogait népszerûsítõ bukaresti demonstrációt
május 22-én tartják. A téves tájékoztatásért
elnézést kérünk.

Hírösszefoglaló

Lezárták tegnap kora délután-
tól Nagy-Britannia északi ré-

szének légterét, miután az izlandi
vulkánkitörés újabb hamufelhõje
érte el az országot. A brit repülés-
ügyi hatóságok szerint a hamu a
hét elején várhatóan eléri Lon-
dont is. A brit országos légi irá-
nyítási szolgálat (NATS) bejelen-
tése szerint a „nagy sûrûségû ha-
mu” miatt vasárnap estig elren-
delt korlátozás egyelõre Észak-Ír-
országot, valamint a skóciai
Glasgow-t kiszolgáló Prestwick
repülõterét, a nagy észak-angliai
légikikötõk közül pedig Man-
chestert, Liverpoolt és az észak-
keleti országrész egyik csomó-
pontját, East Midlands repülõte-
rét érinti. A légtérzárlat a legfor-
galmasabb délkelet-angliai repü-
lõterekre – köztük a londoniakra
– nem terjed ki. A brit meteoroló-
giai szolgálat elõrejelzése szerint
a hamufelhõ keddre eléri Lon-
dont, szerdára azonban a szél-
irány várható változása miatt
már távozik is a brit légtérbõl.
A német légiközlekedésben má-
tól kezdõdhetnek a problémák.
Áprilisban – Európa nagy részé-
hez hasonlóan – hat napig teljes
légtérzárlat volt érvényben Nagy-
Britannia egész területe felett a
hamufelhõ miatt.

Újabb repülési
korlátozások

Fleischer Hilda

A román kormány delegáció-
ját vezetõ Borbély László kör-

nyezetvédelmi és erdészeti mi-
niszter vette át 2011-ig az ENSZ
Fenntartható Fejlõdés Bizottságá-
nak (CSD) elnöki tisztségét. Errõl
tizennyolcadik ülésén döntött a
testület New Yorkban. Az egy
évig tartó mandátumra a politi-
kus büszke, s mint tegnap el-
mondta, e tisztség az egész or-
szágnak nagy megtiszteltetés,
mert az elmúlt húsz évben egyet-
len romániai politikus sem töltött
be hasonló fontosságú ENSZ-bi-
zottságban vezetõ szerepet. „Az-
által, hogy ott vagyunk, hallatjuk
a hangunkat, Románia tekintélye
is megnõ” – fogalmazott tegnap
Borbély László. Tájékoztatása
szerint a bizottság ülésének napi-
rendjén a szállítás, a kémiai anya-
gok, a hulladékmenedzsment, va-
lamint a bányászattal kapcsolatos
problémák szerepeltek. „A kor-
mányok fejlesztési stratégiáiban
prioritásként kell szerepelnie a
környezetkímélõ technológiák tá-
mogatásának. A bányászat egyik
legnagyobb kihívása a fémkiter-
melési folyamat nagy mennyisé-
gû energia- és vízigénye, valamint
a kitermelés nyomán keletkezõ
nagy mennyiségû káros hulla-
dék” – hangsúlyozta az elöljáró,
aki New York-i munkalátogatása

során Tariq Banurival, az ENSZ
Fenntartható Fejlesztési Igazgató-
ságának vezetõjével, valamint
Janez Potoènikkal, az Európai Bi-
zottság környezetvédelmi bizto-
sával is találkozott. A miniszter

ez alkalommal ismertette Romá-
nia 2009–2013-as környezetvé-
delmi prioritásait is, kiemelve az
ország aktív részvételét az Euró-
pai Unió Duna-stratégiájának ki-
dolgozásában. 

ENSZ-bizottság élén Borbély

Zöld aktivisták lepték meg tegnap Borbély László környezetvédel-
mi minisztert, miközben arra készült, hogy az AC/DC-koncert
színhelyén, az Alkotmány téren személyesen is arra buzdítsa a kon-
certre igyekvõ fiatalokat, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a
szelektív hulladékgyûjtésnek. A környezetvédõk „Európa 100 szá-
zalékosan ciánmentes? És ön?”, valamint a „Borbély miniszter úr,
kapunk öntõl ciánt, vagy sem?” feliratú táblákkal felszerelkezve ér-
keztek a minisztériumba. „Lányok, nem fog semmi gyorsabban
vagy másként menni Verespatak ügyében attól, hogy mindennap
eljösztök hozzám a minisztériumba, és figyelmeztettek a ciánve-
szélyre. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy nem fogok egyetlen
olyan döntést sem meghozni, amely romboló hatással lesz a kör-
nyezetre” – mondta Borbély az aktivistáknak. 

Zöld meglepetés a miniszternek

Folytatása az 1. oldalról

A politikus mellénye hátán hím-
zett oroszlán, az elején árpád-
sávos pajzs volt látható. Vona Gá-
bor az MTI-nek azt mondta: nem
érzi jogszabálysértésnek, amit
tett, ha azonban mégis az lenne,
állampolgári engedetlenségnek
fogja fel cselekedetét, és vállalja a
következményeit. Tettét azzal in-
dokolta, hogy úgy érezte: az es-
kütétel pillanata az, amikor a leg-
jobban kifejezheti a szolidaritását
azokkal, akiket „az elõzõ kor-
mányzat meghurcolt és jogtala-
nul, antidemokratikus módon ül-
dözött”.

„A parlamentarizmus 
megcsúfolása”

Sólyom László köztársasági el-
nök az eset kapcsán kiadott közle-
ményben rögzítette: a parlamen-
tarizmust csúfolja ki az a képvise-
lõ, aki az Országgyûlés alakuló
ülését jogszabálysértéssel zavarja
meg, tudva, hogy a hatályos ren-
delkezések nem adnak módot en-
nek fizikai megakadályozására.
„Ez a méltatlanság azonban visz-
szahull õrá, s mindenestõl a múlt-
hoz sorolja õt” – olvasható Só-
lyom László közleményében. Az
államfõ közölte: minden ország-
gyûlési képviselõnek be kell tarta-
nia a jogszabályokat, akármit is
gondol róluk vagy alkotmányos-
ságukról.

Lázár János, a Fidesz frakció-
vezetõje az MTI-nek azt mond-
ta: a Bajnai-kormánynak köte-
lessége lépéseket tenni. Utóbb,
szombaton, a párt szóvivõje ki-
jelentette: a képviselõket nem
azért küldték a választók az Or-
szággyûlésbe, hogy „mellény-
ügyekrõl” vitatkozzanak. „A
választópolgárok döntõ válasz-

tási eredménnyel nem azért
küldtek minket az Országgyû-
lésbe, hogy napokon keresztül
mellényügyeket vitassunk meg”
– szögezte le Szijjártó Péter saj-
tótájékoztatóján arra a kérdés-
re, hogy a Fidesz–KDNP-
frakciószövetség tagjai adott
esetben megszavaznák-e a kép-
viselõi esküjét gárdamellényben
elmondó Vona Gábor Jobbik-
elnök mentelmi jogának felfüg-
gesztését. Utalt arra, hogy Láz-
ár János a házbizottság pénteki
ülésén világossá tette, mi a Fi-
desz álláspontja. 

Lendvai Ildikó, az MSZP elnö-
ke azt mondta, nemcsak a balol-
dali választópolgárok, hanem
minden magyar választópolgár
számára méltatlan, hogy az ala-
kuló ülés közben azt kell néznie,

zajlik-e „ízléstelen politikai sztrip-
tíz” az Országházban. Hozzáfûz-
te, nem tartja jónak, ha valaki két
esetben is Szálasit idézi fel az Or-
szágházban.

Schiffer András, az LMP frak-
cióvezetõje szerint Vona Gábor
akciója fájdalmas és sértõ azon
társadalmi csoportok számára,
amelyek méltóságának védelme
érdekében a bíróság feloszlatta a
Magyar Gárda Egyesületet. 

Bajnai Gordon kérésére az
igazságügyi miniszter a kormány
nevében még pénteken feljelen-
tést tett amiatt, hogy Vona Gábor
gárdamellényben tette le képvise-
lõi esküjét az alakuló ülésen. A le-
köszönõ miniszterelnök ezt az
Országgyûlés alakuló ülésén, a
tisztségviselõk megválasztása
után jelentette be.

Pénzbüntetés jár

Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium tavaly úgy egészí-
tette ki a szabálysértési kormány-
rendeletet, hogy a feloszlatott tár-
sadalmi szervezet mûködésében
való részvétel és  egyenruhájá-
nak, formaruhájának nyilvános
rendezvényen történõ viselése is
szankcionálható lett. A tárca ak-
kori közleménye szerint ugyan-
ilyen megítélés alá esik az is, „ha
valaki olyan egyenruhát, forma-
ruhát visel, amelyrõl annak jel-
legzetes tulajdonságai alapján a
bíróság által feloszlatott társadal-
mi szervezet egyenruhája, forma-
ruhája ismerhetõ fel”. A jelen
ügyben olyan szabálysértési kér-
désrõl van szó, amely pénzbírság-
gal sújtható. 

Parlamenti „Vona-kodás”

Vona Gábor (középen) mellénye hátán hímzett oroszlán, az elején árpádsávos pajzs volt látható Fotó: MTI
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Hírösszefoglaló

Gyerekkocsikkal, csecsemõk-
kel „felfegyverkezett” kisma-

mák tüntetnek ma Bukarestben a
munkaügyi minisztérium elõtt a
gyermeknevelési segély tervezett
25 százalékos lefaragása ellen. Az
anyukák éppen arra az idõpontra
igazították tiltakozó akcióikat,
amikor a Gazdasági és Szociális
Egyeztetõ Tanács (CES) tárgyalja
a kormány megszorító intézkedé-
seit – a közalkalmazotti bérek,
nyugdíjak, különbözõ szociális
juttatások csökkentését. 

A „pelenkás” tüntetés  – ame-
lyet még a nagyobbik kormány-
párt nõi tagozata is támogat –
csupán egyike azoknak az utcai
megmozdulásoknak, amelyekkel
ezen a héten Emil Boc miniszter-

elnök kabinetjének szembesülnie
kell. Ma utcára vonul mintegy
hétezer egyetemi hallgató a fõvá-
rosban az ösztöndíjak lefaragása
és a bentlakásárak drágítása mi-
att, a pedagógusok pedig holnap-
tól három napig kétórás sztrájkõr-
séget tartanak a parlament épüle-
ténél. A kormány és az elnöki hi-
vatal elõtt ma és holnap az orszá-
gos szakszervezeti szövetségek
tartanak sztrájkõrséget.

A tiltakozó akciók szerdán, má-
jus 19-én tetõznek a kormánypa-
lota elõtt, ahová a szakszerveze-
tek mintegy 40 ezer embert vár-
nak: pedagógusokat, diákokat, or-
vosokat, köztisztviselõket. Az Al-
fa Kartell a tüntetés után dönti el,
országos sztrájkba kezd-e május
25-tõl, vagy a tiltakozás más for-
máját választja a megszorítások

ellen. Mint ismert, a tanárok, az
egészségügyi alkalmazottak és a
köztisztviselõk május 31-tõl meg-
határozatlan ideig általános mun-
kabeszüntetést hirdettek.

A CES mai ülésén a munkálta-
tói szövetség (ACPR) és a szak-
szervezetek is javaslatokkal áll-
nak majd elõ. Elõbbiek az adó-
csalást szigorúbban büntetõ jog-
szabályokat szeretnének – ennek
részben már eleget is tett a Boc-
kormány a hétvégén –, az utóbbi-
ak pedig azt, hogy a tervezett 25
százalékos csökkenés ne közvet-
lenül a közalkalmazottak bérét,
hanem az ágazatoknak jutó bér-
alapot érintse. A testületnek arról
kell majd szavaznia, jóváhagyja-
e a kormány IMF-hez írt szán-
déklevelét, döntése azonban csak
konzultatív jellegû. 
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Volt idõ, amikor a materialis-
ták a semmibõl akartak ener-
giát elõállítani, Hailé
Szelasszié etióp császár pedig

élére akart állni annak a
forradalomnak, voltaképpen
puccsnak, amely õellene in-
dult. A két eset nem csupán
a valóság kihívásaira adott
inadekvát, esélytelen vá-

laszt példázza, hanem az éles ellentmondást is
a célok és a fõszereplõk létét-helyzetét-
irányulását meghatározó, mindaddig fennen
hirdetett alapelvek és -eszmék között. (Ezért
tûnik abszurdnak, metaforikus voltában is, az
elsõ, és tragikomikus voltában a második.) 
Most a vezetõ kormánypárt az államfõvel a
fõszerepben élére állt annak reformnak, ame-
lyik – a lakosság jólétének, méltóságának és
szabadságának megmentését tûzve zászlajára
– megszorító intézkedéseivel veszélybe sodor-
hatja emberek millióinak életét. Az „elveszek
tõletek, hogy adhassak nektek” elve indokolt,
ha a közteherviselés méltányossá tételét szol-
gálja, konkrétabban: ha amúgy betyárosan a
gazdagoktól vesz el, hogy a szegényeknek ad-
jon. Az ám, de a PD-L jobboldali párt, sõt,
az Európai Néppárt tagja (miként egyébként
az RMDSZ is)! Hát illik egy ilyen párthoz –
fõleg ha annyira következetes, kikristályoso-
dott eszmei alapon áll, mint a PD-L – nem a
doktrína és a klienteláris érdekek, hanem
mondjuk közgazdasági tanulmányok alapján
döntenie a válságos helyzetben? Megengedhe-
ti-e magának például, hogy valamiféle prog-
resszivitást vigyen be az adórendszerbe? Vál-
lalhatja-e egy ilyen igazi hazafias gesztus nyo-
mán a politikai-választási következményeket? 
A nép pedig vállalja-e, hogy rosszul szavazott,
amikor egy olyan emberbe vetette bizalmát,
aki a törvény fölött állónak képzeli magát, aki
gátlástalanul érvényesíti az „oszd meg és ural-
kodj”, valamint „a cél szentesíti az eszközt”
elvét, aki megszegi ígéreteit? Aki szolgai és –
ha ez egyáltalán lehetséges – még nála is in-
kompetensebb emberekkel vette körül magát? 
Érvényes ez a kérdés a magyar választók irá-
nyában is, akik többségükben a végül gyõztes
(alkalmasint pont az õ szavazatukkal gyõz-
tes!) államelnökre voksoltak. Most pedig fel-
háborodnak, és az RMDSZ kormányból va-
ló kilépését követelik, amiért közösséget vál-
lal a megszorításokat bevezetõ fõ kormány-
párttal... Mintha nem a választóink – és a
területi szervezeteink – nyomására lett volna
kénytelen az RMDSZ ebbe a baljós kombi-
nációba belemenni! 
Reformokra természetesen szükség van. De
ugyanilyen természetes az is, hogy azok sem-
milyen körülmények között nem irányulhat-
nak a lakosság létbiztonsága ellen. Már azért
sem, mert azt törvény védi. Ezért most a ki-
várás nem gyávaság, hanem megnyert idõ a
törvényesség érvényesülésére és a mélyreható
elemzés elvégzésére. 
Idõ talán még mindig van. Dolgozni és ta-
nácskozni, eszméket és véleményeket cserélni
pedig még a legmélyebb válságban is szüksé-
ges. Sõt eredményeket elérni és megbecsülést
szerezni is lehet – lásd a mi Borbély Lászlónk
világraszóló sikerét. 

Román lapszemle

Érvalapok

Ágoston
Hugó

Az utóbbi idõben nõtt a faluturizmussal
foglalkozó panziók száma. Míg egyes vi-
dékekre elvétve tévednek turisták, máshol
a gyógyhatású vizekre virágzó üzletet épí-
tenek. Szakértõk szerint a problémát a
panziótulajdonosok és az utazási ügynök-
ségek közötti kommunikáció hiánya jelen-
ti. (Evenimentul zilei) A Harvard, a MIT
és a Bostoni Egyetem román diákjai és
szakértõk május 9-én Bostonban egy új,
nemzetközi oktatásra vonatkozó törvény-
javaslatot vitattak meg, amelyben a kül-
földön szerzett diplomák érvényesítését
próbálják megkönnyíteni. (Evenimentul
zilei) Az évben mindennap meghalt egy
állampolgár, amiért biztonsági öv nélkül
vezetett. Az év elsõ négy hónapjában 233-
an vesztették életüket, további 625-en sé-
rültek meg súlyosan. (Adevãrul) 

A nagymamák után ma a kismamák tüntetnek a szociális juttatások megvonása ellen

„Itt valami bûzlik!”

M. Á. Zs.

Kölcsönösen kritizálta egy-
mást a két ellenzéki párt veze-

tõje a megszorító intézkedésekkel
kapcsolatos álláspontjukért:
elõbb Crin Antonescu, a Nemze-
ti Liberális Párt (PNL) elnöke fe-
jezte ki nemtetszését amiatt, hogy
a Szociáldemokrata Párt (PSD)
az egységes adókulcs megszünte-
tését javasolja. Szerinte ez az in-
tézkedés profitellenes, ugyanis a
PSD által javasolt progresszív
adózás tipikus kampányfogás.
„Ellenezzünk a kormány javasla-
tát a közalkalmazottak és nyugdí-
jasok bér-, illetve nyugdíjcsökken-
tésére vonatkozóan, de hasonló-
képpen elítéljük a szociáldemok-
raták demagógiáját is. Nem ért-
jük, hogy Victor Ponta és pártja
hogyan akarja felfele ívelõ pályá-
ra állítani az országot olyan intéz-
kedésekkel, amelyek »megbé-

lyegzik« a profitszerzést. Bizonyí-
tott tény, hogy a progresszív adó-
zás bevezetése megfullasztja a
vállalkozói szellemet” – magya-
rázta Antonescu. Hozzátette: je-
lenleg mindkét irány zsákutcába
vinné az országot. 

A liberális politikus vádjaira
Victor Ponta szociáldemokrata
elnök azzal válaszolt, hogy a
PNL azért van nehéz helyzet-
ben, mert ugyanolyan költségkí-
mélõ csomagot javasol, mint
Traian Bãsescu államfõ. „Mi
baloldali megoldásokat javaso-
lunk, a liberálisok, konzekven-
sen önmagukhoz, jobboldali in-
tézkedéscsomagot kedvelnének.
Antonescu úr következetlensége
abból áll, hogy megpróbál elha-
tárolódni a Demokrata–Liberális
Párt (PD-L) gazdasági csomag-
jától” – hangsúlyozta Ponta,
hozzátéve, nem szeretne a liberá-
lis elnök helyében lenni. 

Ellenzékiek egymás ellen 
ÚMSZ

Kéthetes bizottsági vita után
ma délután kerül a képviselõ-

ház plénuma elé az oktatási tör-
vénytervezet, amelynek elfoga-
dása nagymértékben befolyásol-
hatja a kormány jövõjét. A múlt
pénteki végsõ szavazáskor prob-
lémamentesen mûködött a koalí-
ció, a szakbizottsági jelentést 16-
10 arányban, öt tartózkodás mel-
lett fogadták el. „Úgy gondolom,
hogy a szakbizottságban elfoga-
dott jogszabálytervezet megõriz-
te a kormány szándékát, a szö-
veg nem szenvedett radikális mó-
dosítást” – nyilatkozta Daniel
Funeriu oktatásügyi miniszter a
szavazás után. A tárcavezetõ a
jelentõs reformintézkedések kö-
zé sorolta az elõkészítõ osztály
bevezetését, valamint a 9. osz-
tály áttételét az általános iskolai
rendszerbe. 

Épp ez utóbbi javaslatot kriti-
zálta Cristian Dumitrescu, az
oktatási bizottság szociáldemok-
rata elnöke, aki szerint helytelen
lenne a középiskolai éveket há-
romra csökkenteni. Adriana
Sãftoiu liberális képviselõ annak
örült, hogy egyáltalán sikerült
véglegesíteni a törvénytervezet
vitáját, ugyanis fennállt annak a
veszélye, hogy jelentés nélkül
kell a plénumba küldeniük a szö-
veget. Kötõ József, a testület
RMDSZ-es alelnöke szerint a
tervezet tiszteletben tartja a plu-
ralizmust, különösképpen a

nemzeti kisebbségek nyelvén fo-
lyó oktatást illetõen.  

Mint ismeretes, épp ez a plura-
lizmus került veszélybe, amikor
Cãtãlin Croitoru demokrata-libe-
rális honatya „félreszavazása” mi-
att a testület elfogadott egy olyan
paragrafust, amely elõírja, hogy a
nemzeti kisebbségi iskolákban
Románia földrajzát és történelmét
5. osztálytól az állam nyelvén kell
oktatni. A 16-15 arányban elfoga-
dott cikkelyt az RMDSZ erélyes
fellépésének eredményeként egy
másik paragrafussal „semlegesí-
tették”, miszerint a kisebbségi
gyerekek a román nyelv és iroda-
lom kivételével minden tantárgyat
anyanyelvükön tanulhatnak. A
lapunknak nyilatkozó Markó Bé-
la RMDSZ-elnök akkor elmond-
ta: a szövetség ígéretet kapott a
Demokrata–Liberális Párttól
(PD-L), hogy a plénumban korri-
gálják a szakbizottsági „kisik-
lást”. „Aztán majd meglátjuk,
hogy mi lesz belõle. Mindeneset-
re húszéves tapasztalatom van
abban, hogy egy ilyen félreszava-
zás hogyan fajulhat el, hogyan
kapnak aztán vérszemet egyre
többen” – jegyezte meg Markó. 

Adriana Sãftoiu és Cristian
Adomniþei liberális képviselõk
azzal a kéréssel fordultak Traian
Bãsescu államfõhöz, hogy írjon
ki népszavazást azzal kapcsolat-
ban, hogy Románia történelmét
és földrajzát lehet-e más nyelven
oktatni, mint az állam hivatalos
nyelvén. 

Dûlõre vitt tanügyi törvény?

Fotó: Tofán Levente

Cs. P. T.

Politikusok által felbujtatott,
erõszakra uszító személyek is

vegyültek a Cotroceni-palota
elõtt múlt szerdán tüntetõ nyug-
díjasok közé – jelentette ki a hét-
végén egy televíziós mûsorban
Sebastian Lãzãroiu. Az államfõ
tanácsadója szerint erre az infor-
mációra utalt csütörtök esti sajtó-
értekezletén Traian Bãsescu,
amikor kijelentette: tudomása
van arról, hogy egyes politikusok
erõszakra buzdítják a Boc-kor-
mány által tervezett megszorítá-
sok ellen tüntetõket. Lãzãroiu
nem kívánt válaszolni arra az új-
ságírói kérdésre, honnan szár-
maznak az elnöki hivatal infor-
mációi. „Tudunk arról, hogy a
nyugdíjasok tüntetése elõtt egyes
politikusok tárgyaltak a tiltakozó
akció néhány résztvevõjével. Az
államfõ ezeknek a politikusok-
nak üzente azt, hogy hagyjanak
fel az erõszakra történõ felbujtás-
sal. Tévednek ugyanis azok, akik
azt hiszik, hogy erõszak révén
hatalomra jutva könnyebb lesz a
dolguk, mint a jelenlegi kor-
mánynak”  – magyarázta az el-
nöki tanácsadó. Lãzãroiu nem
kívánt politikusneveket sem emlí-
teni. „Tudják õk magukról, hogy
kik azok” – jelentette ki. Hozzá-
tette: az államfõ csupán akkor ül
le tárgyalni az elnöki hivatal elõtt
tüntetõkkel, ha a kormány már
ismertette a megszorító intézke-
déseket. Ugyanakkor „újságírói
rosszmájúságnak” nevezte azt a
vádat, hogy a jelenlegi kormányt
nem Emil Boc, hanem Traian
Bãsescu vezeti. „Az államfõ
azért állt ki egy egész ország elé,
mert a helyzet valóban súlyos” –
magyarázta az elnök legutóbbi
közszerepléseit a tanácsadó. 

„Felbujtatták
a nyugdíjasokat”

Voinescu: a kormány félrevezeti az embereket
Sever Voinescu demokrata-liberális képviselõ szerint mind a Boc-,
mind a Tãriceanu-kormány rosszul végezte feladatát, és számlájuk-
ra írható, hogy elmulasztották elbocsátani azt a mintegy 300 ezer
fölösleges közalkalmazottat, akiknek a fizetése valósággal „béklyó-
ban tarja” az állami költségvetést. „A Boc-kabinet nagyon nagy hi-
bája volt, hogy félrevezette az embereket: mindenki azt hiszi, hogy
a »pofátlanul magas« fizetések csökkentésével nõni fognak a kis bé-
rek és nyugdíjak. Mindeközben mindenki tudja, hogy a közszférá-
ban nagyon alacsonyak a bérek. A gondok nem a bérek nagysága,
hanem annak száma okozza, a jó megoldást 250-300 ezer ember el-
bocsátása jelentette volna” – elemezte a helyzetet Voinescu, hang-
súlyozva, hogy pártja hibázott, amikor bojkottot hirdetett a hírtévék
ellen, mert így a kezdeményezést átengedte ellenzõinek. 
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Bogdán Tibor

Nap mint nap újabb meg-
szorításokról számol be a

sajtó, beszélnek, többé-kevés-
bé félszájasan, minisztériumi
illetékesek. A nadrágszíj-
meghúzó intézkedések listá-
jának szüntelen bõvülése ar-
ra utal, hogy a kormánynak
még most sincs világos elkép-
zelése arról, miként lehetne
kilábalni a még mindig egyre
súlyosbodó válsághelyzetbõl.

A csõd felé vezetõ út

A megszorító intézkedé-
sek korántsem lettek volna
enynyire drasztikusak, ha
azokat korábban meghoz-
zák. Csakhogy a kormány
az utóbbi idõben bõkezûen
költekezett, ígérgetett, az eu-
rópai parlamenti, parlamen-
ti, majd elnökválasztásokra
kacsintgatva. 

A populista ígéretsor
2007-ben kezdett aggasztó
méreteket ölteni, amikor is
jelentõsen megemelték öt és
fél millió nyugdíjas járan-
dóságait. Jóllehet az intéz-
kedést eredetileg a követke-
zõ év elejére tervezték, a
Tãriceanu-kormány, a bi-
zalmatlansági indítvánnyal
fenyegetõzõ demokrata-li-
berálisok és szociáldemok-
raták nyomására, az intéz-
kedést elõrehozta 2007 no-
vemberére. Ráadásul egy
hónappal elõtte megkétsze-
rezték a mezõgazdasági al-
kalmazottak nyugdíját és

még ugyanebben az évben
megszületett a törvény,
amely 2008 januárjától az
országos átlagbér 37,5, 2008
januárjától pedig 45 száza-
lékára emelte a nyugdíjpont
értékét. A kormánynak
gondja volt a diplomáciai
személyzetre is, amelynek
nyugdíját a külügyi alkal-
mazottak bruttó fizetései-
nek nyolcvan százalékában
állapította meg. 

A kormánybõkezûség alig-
hanem 2008-ban, a parla-
menti választások esztende-
jében érte el csúcsát, amikor
is a hatalmi elit – a parla-
menttõl kezdve a kormányig
– ötven százalékos béreme-
lést szavazott meg a pedagó-
gusoknak, majd a szakszer-
vezeti követelések nyomán
más közalkalmazotti kategó-

riáknak is. Az erre vonatkozó
törvényt Traian Bãsescu ál-
lamfõ aláírta, populista érve-
lése szerint a bérnövelésre
azért volt szükség, mert az
addigi fizetési rendszerben a
pedagógusok „nem készít-
hették volna fel megfelelõen
a jövõ nemzedékét”. A tör-
vényt sikertelenül támadta
meg az alkotmánybíróságnál
Cãlin Popescu Tãriceanu
kormányfõ, aki így sürgõssé-
gi kormányrendelettel elha-
lasztotta a jogszabály alkal-
mazását.

Októberben – a növelést
fenntarthatatlannak nevezõ
Tãriceanu minden ellenkezé-
se dacára – a parlament meg-
szavazta a rokkantak, hábo-
rús veteránok és hadiözve-
gyek juttatásainak és járan-
dóságainak közel négyszeres
emelését. 

Emil Boc pedig, szintén
2008 októberében az állam-
fõi palotában összehívott ta-
nácskozáson mindennek te-
tejében a hõ- és villamosener-
gia-fogyasztás állami támo-

gatását és a nyugdíjak újabb
emelését is javasolta.

A „válságfordulat”

A populista ígéretek vá-
lasztási jellegét mi sem bizo-
nyítja jobban annál, hogy a
parlamenti voksolás után lét-
rejött szociáldemokrata–de-
mokrata-liberális kormány, a
gazdasági válságra hivatkoz-
va, egy csapásra eltekintett az
50 százalékos béremeléstõl.
Jóllehet a válság jelei tavaly-
elõtt õsszel már világosan
megmutatkoztak, Traian
Bãsescu 2008 októberében
még cáfolta, hogy ne lenne
pénz az államkasszában,
Emil Boc pedig még kérke-
dett is azzal, hogy a pedagó-
gusok béremelése nem a
nemzeti, hanem a demokra-
ta-liberálisok kezdeményezé-
se volt; és – természetesen –
megerõsítette Traian Bãsescu
szavait a költségvetési pénz-
forrásokat illetõen.

Azóta kiderült, mindebbõl
semmi sem igaz, a béreket,

nyugdíjakat nemhogy emel-
ni, de jelenlegi szintjükön tar-
tani sem lehet. Így aztán egy-
mást érik a különféle meg-
szorítások. Ezeket a kor-
mány fokozatosan adagolja,
vagy azért, mert neki is csak
rendre jutnak eszébe, vagy
azért, mert nem meri egy-
szerre a lakosság nyakába zú-
dítani. Kezdetben csupán a
bérek 25, a nyugdíjak és a
munkanélküli segély 15-15
százalékos csökkentésérõl
volt szó, ez önmagában ha-
talmas felháborodást váltott
ki az érintettekbõl, akik közül
sokan, az újabb lajstrom lát-
tán, ma már talán még el is
fogadnák mindezt.

A feketelista

A kormány egységes kon-
cepciójának hiánya miatt az
újabb csökkentésekrõl elszór-
tan látnak napvilágot az in-
formációk, így nehéz lenne
teljes képet alkotni róluk. A
„feketelistán” ott szerepel vi-
szont a nyugdíjasok vasúti és

városi közszállítási kedvez-
ményeinek megvonása, az is-
kolások és egyetemisták ösz-
töndíjának 25 százalékos le-
faragása, de ugyanennyivel
lesz kevesebb az élsportolók-
nak folyósított életjáradék is. 

A kormány szándéka sze-
rint eltörölnék a nyugdíjazás-
kor járó juttatást, az állami
vállalatok kollektív elbocsá-
tások nyomán állás nélkül
maradó alkalmazottainak já-
ró végkielégítést, 25 száza-
lékkal lesz kisebb a két évig
folyósított gyermeknevelési
segély. A családi pótlékot az
egygyermekes család eseté-
ben 50 lejrõl 40-re, két gye-
reknél 60-ról 50-re, három
gyermeknél 65 lejrõl 55-re,
ennél több gyermek esetében
pedig 70 lejrõl 60 lejre csök-
kentik. 

A bérjogaikat a törvény út-
ján érvényesítõ személyek,
kétmilliárd lejt meghaladó já-
randóságainak kifizetését a
kormány csak 2012-ben kez-
di meg, akkor is az inflációs
rátával megpótolt összeg
mindössze 34 százalékát fo-
lyósítja. A különleges, más
szóval „pimasz” nyugdíjak
kétszeresen is csökkennek:
egyrészt a nyugdíjpont érté-
kének visszaesése miatt,
másrészt pedig azért, mert
összegük 90 százaléka az
úgynevezett szolidaritási
alapba kerül. Az elképzelé-
sek szerint eltörölnék, de leg-
alábbis korlátoznák a fûtéstá-
mogatást, valamint a falusi
gazdáknak nyújtott segélyek
egy részét is.

Persze lesz, ami növekedni
fog: az adóteher. Így meg-
adóztatják a bankkamatot, a
tõkepiaci nyereséget, az
ebédjegyeket és növelik a te-
lekadót. 

Válságprogram: bõség – ínségbõl

Gyulay Zoltán

Meglehetõsen idegesen
reagált a thaiföldi kor-

mány a Bangkokban tartóssá
vált erõszakra. A hétmilliós
fõvárosban eleinte kijárási ti-
lalmat rendelt el, a katonaság
azonban nem sokkal késõbb
elvetette a tervet.

„Angyalok Városa”

„Félõ, hogy a közvéle-
mény számára a negatív kö-
vetkezmények elmossák az
elõnyöket” – nyilatkozta egy
szóvivõ. Ugyanakkor válto-
zatlanul életben van a kor-
mánynegyedet megszállva
tartó tüntetõkkel szemben a
tûzparancs. „A helyzet perc-
rõl percre közelebb visz ben-
nünket a polgárháborúhoz” –

mondja a tiltakozó mozga-
lom, a „vörösingesek” veze-
tõje, Csatuporn Prompan.

Bangkok (thai neve:
„Kung Threp”, azaz „An-
gyalok Városa”) színes és di-
namikusan fejlõdõ világvá-
ros, ahol az égre törõ felhõ-
karcolók tõszomszédságában
jól megférnek egymással a
földszintes-egyemeletes épü-
letek. Hosszú éveken át a vi-
lág legjobb szállodájaként
tartották nyilván (igaz: né-
met igazgatással és magyar
gasztronómiai tanácsadóval)
a Chao Phraya folyó partján
lévõ Orientalt, amely az eu-
rópai számára a gyarmati
idõket idézi – jóllehet Thai-
föld, az egykori Sziám való-
jában soha nem volt gyar-
mat. Más ötcsillagos hotelek-
kel szemben a híres

„Patpong”: nappal szabadté-
ri bazár, éjjel pedig nyíltszíni
nyilvános ház, ahonnan rej-
telmes-zegzugos bejárók, ros-
katag lépcsõk vezetnek a
minden férfiképzeletet felül-
múló férfifantázia világába. 

És mindenki mosolyog,
kedves – olyan puha és lágy
világ ez, amelyrõl a felületes
szemlélõ csak sejti, hogy na-
gyon vad is tud lenni. Euró-
pai ember a keleti mentalitást
soha nem fogja tudni megér-
teni.

Vérfürdõhöz vezethet

A thaiföldi kormány a hét
elejére „pihenõnapot” hirde-
tett. Az üzletek, az iskolák, a
nyilvános intézmények zárva
maradnak. A szükségállapot
a fõvároson kívül tizenhét
tartományra terjed ki – elsõ-
sorban északkeletre, amely a
kormányellenes erõk felleg-
várának számít. Az elmúlt
napokban ugyanis az ígére-
tek ellenére a kormányzat és
az ellenzék között meghirde-
tett, de elmaradt egyeztetõ
megbeszélések nyomán a
helyzet ellenõrizhetetlenné
vált. Vasárnap újabb polgári

személy áldozta életét, a ha-
lottak száma ezzel huszonöt-
re emelkedett, a sebesülteké
pedig közelíti a kétszázat. Az
ellenzéki tüntetõk az utcai
zavargások során köveket,
Molotov-koktélokat és petár-
dákat dobáltak a katonákra.

Aphiszit Vetcsacsiva mi-
niszterelnök újfent televíziós
beszédben kérte a „vörös-
ingeseket”, hogy fejezzék be
tiltakozó megmozdulásukat.
„Ezt a tüntetést félreérthetik
a terroristák. Ez nem a de-
mokrácia megnyilvánulása”
– jelentette ki a politikus. Az
ellenzék képviselõi azt köve-
telik, hogy az ENSZ közvetí-
tésével tárgyalások kezdõdje-
nek a kormánnyal. Megfi-
gyelõk szerint azonban a
„vörösingesek” szélsõséges
szárnya nem érdekelt a bang-
koki kormánynegyed meg-
szállásának a felszámolásá-
ban, erõszakos eltávolításuk
viszont valóságos vérfürdõ-
höz vezethet.

Kormányfõk 
futószalagon

A helyzet idestova az
ötödik esztendeje ilyen fe-

szült: ekkor alakult meg a
konzervatív „Népi Szövet-
ség a Demokráciáért”, és
ekkor kezdõdtek meg a
„sárgaingesek” demonstrá-
ciói a súlyos korrupciós vá-
dakkal illetett akkori kor-
mányfõ, Takszin Csina-
vatra ellen. Egy évvel ké-
sõbb, 2006 szeptemberében
– Takszin külföldi tartózko-
dása idején – a király nyil-
vánvaló jóváhagyásával ka-
tonai puccsot hajtottak vég-
re. Az új miniszterelnök,
Szamak Szuntharavet egy
esztendeig gyakorolta a ha-
talmat, ekkor ugyanis egy
bíróság elítélte, mert magas
pozíciójában is pénzt foga-
dott el egy televíziós fõzõ-
mûsorban való részvételért.
Közben 2008 januárjában
Takszin visszatért külföldi
számûzetésébõl, és hama-
rosan a tömegtüntetések is
újra megkezdõdtek a sze-
mélyével szemben; felesé-
gével ezért hamarosan Lon-
donba távozott, s a de-
monstrációk elborították az
egész országot. Ezt követõ-
en egymást váltják a külön-
bözõ kormányok, jelenleg
Aphiszit Vetcsacsiva áll az

ország élén, aki november-
re új választások kiírását
ígéri – arra az esetre, ha a
tüntetõk megszüntetik az
üzleti és kormányzati ne-
gyed megszállását. Szinte
megoldhatatlannak látszó
problémákkal küzd Thai-
föld, pedig az országnak –
úgy is, mint Ázsia egyik
„kistigrise” – a mostani
gazdasági-pénzügyi válsá-
got nem feltétlenül kellene
megéreznie. Ha nem sújtaná
a mindent elöntõ korrupció.
Legfõbb természeti kincse az
ón, a gumi, a földgáz, a volf-
rám, a faanyag, az ólom, a
hal, a gipsz, a lignit, a fluor és
nem utolsó sorban a mûvel-
hetõ földterület; legfontosabb
exportcikke a rizs.  Bevételei-
nek nagy hányada származik
az idegenforgalomból: a thai
táj és a történelmi emlékek –
ne feledjük: itt épült meg a
híd a Kwai folyón! –, a tenger
hihetetlen vonzerõt gyako-
rolnak az utazni vágyók szá-
mára. Ha a zavargásoknak
nem sikerül záros határidõn
belül véget vetni, a bizton-
ságra rendkívül érzékeny
idegenforgalomnak egy idõ-
re búcsút mondhatnak. 

Polgárháború veszélye fenyegeti Thaiföldet

Cãlin Popescu-Tãriceanu, Traian Bãsescu, Mircea Geoanã, Emil Boc. A csõd felé vezetõ út „mérföldkövei”

Véres események helyszíne Bangkok.
A thai fõváros idestova öt esztendeje
kénytelen elviselni a kormányellenes
tüntetõk mind gyakoribb megmozdu-
lásait. A tiltakozások legfõbb témája: a
mindent elborító és a legmagasabb
szinteket elérõ korrupció.

Gyakorlatilag nem maradt immár
olyan szociális juttatás, amelyet ne
érintene a kormány válságkezelõnek
mondott intézkedéscsomagja.

Fotók: archív



Rendszerint akkor jutott nehéz helyzetbe
az RMDSZ, amikor konfliktusba került
egymással a szervezet párt- és érdekvédel-
mi jellege. Eddig mindahányszor ez utóbbi
gyõzött, ami pragmatikus érvekkel igazol-
ható, ám a politikai következetlenség nem
védhetõ, és az ebbõl származó veszteséget
nem lehetett elkerülni. 
Legutóbb erre tavaly decemberben került
sor. Akkor a kisebbségvédelmi érdek azt
diktálta, hogy a szövetség lépjen be a kor-
mányba, folytatódjanak az olyan nemzeti-
ségi programok, mint a régiófelosztás, a
kulturális autonómiát is szabályozó kisebb-
ségi törvény, a korlátozásoktól mentes ok-
tatási törvény stb. Ugyanezt az érdeket
szolgálta a magyar tisztségviselõk visszake-
rülése is a helyi és központi közigazgatási

tisztségekbe, akik ezáltal
befolyást tudnak gyako-
rolni az erõforrások ará-
nyos (vagy bár az eddigi-
eknél arányosabb) elosz-

tására. 
Ezzel szemben a po-
litikai érdek akkor az
lett volna, hogy a
Szövetség biztosítsa a

parlamenti többséget annak az ellenzék-
nek, amelyik szembeszegül a jogállamisá-
got, a hatalmi ágak szétválasztását és a
demokratikus intézményeket az utóbbi
húsz évben érõ legerõsebb támadással. A
kormányzati részvétellel az RMDSZ –
pillanatnyilag megõrízve
néhány nemzetiségi híd-
fõállást – valójában se-
gédkezet nyújtott nem-
csak a kisebbségi, de az
általános emberi jogok
már középtávon esedékes
megsértéséhez. 
Ennek ma azért van jelentõsége, mert ami-
kor az egész Európában példa nélküli szi-
gorúságú megszorító intézkedések nyomán
a lakossági bizalomvesztés a kormánypár-
tokat egyenlõ mértékben éri, fel kell tenni a
kérdést, hogy érdemes-e kockára tenni a
szövetség támogatottságát olyan kormány-
zati hibákért, amelyeket nem az RMDSZ
követett el (hiszen a 2009-es nagy választá-
si eladósítás idején nem volt kormányon és
nem tehetõ felelõssé a takarékossági intéz-
kedések halogatásáért), ráadásul olyan kö-
rülmények között amikor a fent említett
nemzetiségi programok késlekednek (ki-

sebbségi törvény elfogadása, régiófelosztás)
vagy folyamatos támadásoknak vannak ki-
téve (tanügyi törvény). 
A kérdés nehéz, mindkét döntésnek jelen-
tõs hátrányai vannak. Elvi, politikai szem-
pontból könnyen indokolható lenne a kilé-

pés a kormánykoalícióból
(a vezetõ kormánypárt an-
tidemokratikus intézkedé-
sei, alkotmánymódosítási
elképzelései, az a jogos
szempont, hogy viselje
egyedül egy szakmailag

alapvetõen elhibázott gazdaságpolitika kö-
vetkezményeit). Gyakorlati haszna azon-
ban egy ilyen gesztusnak csekély lenne. A
baj már megtörtént, az RMDSZ kilépése
sem segítene a bér- és nyugdíjcsökkentése-
ken. Ha pedig a Szövetség csatlakozna az
ellenzék által meghirdetett bizalmatlansági
indítványhoz, és történetesen ismét meg-
bukna a Boc-kormány, akkor a következõ
Boc (Udrea, Negoiþã, Croitoru, nem kívánt
törlendõ)-kormányt a parlament úgyis
megszavazná (elkerülendõ az elõrehozott
választásokat), s az ezzel járó presztízs-
veszteség nagyobb lenne, mint a remélt po-
litikai haszon. A kitartás az intézkedések

és a Bãsescu-Boc kormány mellett pedig
beigazolhatná Crin Antonescu figyelmezte-
tését: „az RMDSZ-nek, a kormányoldal
egyetlen komoly és hiteles alakulatának,
immár nincs mentsége bûnrészességére a
jelenlegi kormánnyal”. 
A harmadik út, amit Presser Gábor után
úgy jellemezhetnénk, hogy „benn is va-
gyok, kinn is vagyok, jaj de nagyon boldog
vagyok” szintén nem lehet célravezetõ.
Nem hiteles az a kormánypárt, amelyik bí-
rálja saját döntéseit, miközben megszavaz-
za azokat. (Ez a mutatvány csak egy olyan
kommunikációs zseninek sikerült, amilyen
Traian Bãsescu, a Tãriceanu-kormány ide-
jén, de neki sem tökéletesen – és hát az õ
státusa más volt.) Az RMDSZ-hez ugyan-
akkor méltatlan lenne az ilyen következet-
len magatartás. 
Azt hiszem, a jelenlegi helyzetben a döntés
felelõssége megkövetelné a kollektív böl-
csesség invokációját. Ha rendkívüli kong-
resszust talán nem is, de a Szövetségi Kép-
viselõk Tanácsát mindenképpen össze kel-
lene hívni. Ezzel az RMDSZ a demokrácia
szabályai szerint döntene egy a jövõje
szempontjából fontos elvi és gyakorlati po-
litikai kérdésben. 

Tûrhetõk voltak a régi háborúk. Tûrhetõk a vadság ökölhar-
cai, míg a lelkek nemesebb és szabadabb horizontokat nem is-
mertek. Tûrhetõk a fejedelmek zsoldoshadai, míg a nemesebb
egyén viszonylagos szabadsággal vonhatta ki magát durvasá-
gaikból. Tûrhetõk a vallásháborúk és szabadságharcok, míg
valamely eszme vagy jelszó a célnak és értelemnek legalább
látszatát megadta. De hogyan tûrhetõ a céltalanság és rabság
háborúja a mai szellemi horizontok mellett? Tûrjük, mert
„muszáj”? De a történelem eléggé megmutatta, hogy az em-
berek a muszájt sem tûrik, ha az minden gondolatukkal és ér-
zésükkel – az uralkodó világnézettel – ellentétben van; inkább
belepusztulnak. (…)
– Ez mindig így volt, és mindig így is lesz. Gaz és esztelen
dolog ez – de a világot nem az ész kormányozza.
Nem valami háborús világnézetben kell tehát keresni a hábo-
rú „világnézeti alapjait”. Nem valami hazafias vagy militaris-
ta meggyõzõdésekben. Nem meggyõzõdés csinálja a háborút.
Ha minden ember jobb meggyõzõdése szerint cselekedne:
nem volna háború. (...)
Nem háborús világnézet lehet ez, hanem valami fatalisztikus
cinizmus, valami rezignált „minden mindegy” filozófia. S ez
a tulajdonképpeni ellenség, ami ellen küzdeni kell. Ez a ve-
szedelmes világnézet, ami a háború lehetõségeit segíti. Meg-
rajzolni az ellenség arcképét? Csak futólag tehetem, néhány
ceruzavonással, hogy karikatúrához lesz talán hasonló. De
annál jobban megértethetem, mért rossz, mi az üldözendõ
benne? 
Az ellenség neve: antitintelektualizmus.

Babits Mihály: A veszedelmes világnézet (1918)

Kitartani vagy kihátrálni?
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Nem tudom, mekkora kölcsönnel dobták meg a ban-
ki nagynénik és nagybácsik Szomáliát, azt sem tu-
dom, mekkora örökség vár e piciny, de annál
nyüzsibb kelet-afrikai országra, ha feldobják az emlí-
tett rokonok a talpukat. Az viszont biztos, hogy nem
habozik – legalább is nem szólnak híradások hosszas
elnöki ülésekrõl, parlamenti csatározásokról, reform-
tervekrõl, fõhivatali pepecsrõl, kinek, milyen és
mekkorka fizetését vágjuk le –: ott elõbb vágnak, s
aztán... megint vágnak.
Az viszont ismeretes hogy ebben a gazdasági szû-
kösségben, a túlélési hajszában rendszeresen kalóz-
kodnak a szomál hajózási szakemberek. Megpillan-
tanak egy békésen úszó kereskedelmi fregattot az
Adeni-öbölbben, mindjárt szólnak Áden Báden
Powel tábornoknak és Szomálka Amálkának, az õ
feleségének, akik felkelve pálmafüggõ ágyukból
menten gyorsjáratú rablónaszádjukra szöknek és mi-
re megetted volna a fuszujkonzervbõl fõzött bable-
vest, kínai vöröshagymával, már a pirácok között
kapod a másodikat... pofonból vagy oldalbarúgás-
ból. Lehet választani.
Az ország egyetlen írógépén – még az olasz gyarma-
tosítóktól maradt, nincs rajta õ vagy û pláné ã vagy
â, levelet írnak a bukaresti külügyminisztériumnak,
hogy „kedves elvtársak!” – ennyire lemradottak,
még úgy tudják, hogy N. C., sõt Gh.Gh. Dej uralko-
dik (ekkor tanultak nálunk tengeri hántást-rántást a
mezõgazda fõegyetemen), ami az ádeni öböl szem-
pontjából ugye egyáltalában nem releváns és preg-
náns – „kérünk szépen 16 millió $-t, az önök elfo-
gott matrózaiért, akik a Kalmacuj(ka) nevû hajón
teljesítettek szolgálatot. Üdvözlettel XXX, a
bukaresti agrárintézet egykori növendéke.” 
A levelet erõs közöny fogadja, ugyanis 16 millió $ a
parlament külügyi bizottságnak évi költségvetése.
Ebbõl kell Thájba menni minden honpapának. Vé-
gül összeállítanak hetventagú tárgyalódelegációt,
amelyben minden parlamenti párt a bejutáskor szer-
zett mandátumok arányában kap helyet. A delegátu-
sok Port aux Prince-be érkeznek meg elõbb, kiderül
nem ez a szomál fõváros, csak aztán Mogadishuba,
ahol senki semmirõl semmit sem tud. Ettõl mindjárt
otthon érzik magukat, tanácsokat adnak, összevesz-
nek élõ egyenesben az egész szomáltévé nyilvános-
sága elõtt, majd hazautaznak, anélkül, hogy egyet-
len matrózzal is találkoztak volna. 
Pedig, ha tudnák! – az egyik fogoly egy székely fiú,

aki amúgy RMDSZ-tag civilben. Sikerült
érvényesítenie autonómia jogát, õ
ugyanis külön evezõt kapott és rántással
fõznek rá a gályán. 
Mint hírlik, nem nagyon füllik a foga a

hazatéréshez. Hogyne, itthon 25 szá-
zalékkal rövidebb evezõ jutna neki.
És nem sztrájkolhat az anyanyel-

vén. Sebestyén Mihály
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A jelenlegi helyzetben 
a döntés felelõssége
megkövetelné a kollektív
bölcsesség invokációját. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csak a kis titkokat kell õrizni. 
A nagyokat a nyilvánosság hitetlensége 

tartja titokban.” Marshall McLuhan

Finom célzás

Antiintellektualizmus

A székely 
A hétvége címe. Bãsescu játékos, vagy
csak dicsekszik vele? Gabriel Gachi,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az Evenimentul zilei egyre
egyenlõbb távolságot tart Traian Bãsecutól,
bár az idézett cikkben a szerzõ inkább arra
kíváncsi, hogy ki tud-e kerülni súlyos politi-
kai sérülések nélkül az elnök a mostani
helyzetbõl. „Most minden az õ akaratától
függ. Semmi sem áll az útjában, és semmit
sem veszíthet. Rosszabbá, mint az az em-
ber, aki elpuskázta Romániában a reformot,
nem válhat. Már a PDL érdekében sem so-
kat tehet. Traian Bãsescu az élõ húsba vá-
gott, rákényszerítve a románokra az áldoza-
ti görbét, alig néhány órára volt szüksége
elvégezni a számításokat. Nekünk is csak
néhány napra van szükségünk, hogy meg-
tudjuk, hogy az elnök vajon igazi játékos-e
vagy csak dicsekszik ezzel. A reformok
szükségessége Romániában annyira nyil-
vánvaló, hogy alig egy hét alatt mindenki
megegyezett benne. (...) A döntés most
Traian Bãsescu kezében van, senki mást
nem okolhat, ha Románia elsüllyed. Csak-
hamar elválik.” 

Alternatíva (nélkül). Választhattuk volna a
hétvége címéül a Jurnalul naþional vezetõ
összeállításának élén álló Halálkanyar-t is
(alatta az alcím – A Bãsescu-rendszer pusz-
títóbb, mint a világháború – jelzi az össze-
hasonlítást a Ceauºescu-rendszerrel, amibõl
a mostani hátrányosan kerül ki). 

A kisebbik rossz. Egy-egy Mardale-
gyöngyszemmel kezdõdik, illetve ér véget
az Academia Caþavencu múlt heti száma. Az
elsõ oldalon egy emberhez elmegy az Igazi
Nagy Kaszás (tehát nem Emil Boc), az em-
ber azt mondja neki: „Nem gondolod, hogy
15 százaléknyival hamarabb jöttél?” Az
utolsó oldalon a karikatúra nemzetkarak-
terológiai mélységeket érint. Ketten beszél-
getnek, az egyik kifejti: „Mondjuk ki becsü-
letesen: a válság és a munka között a válság
a kisebbik rossz!” Így van, egy nép tehetsé-
ge pedig abban áll, hogy a történelem ne-
héz döntési periódusaiban (vagyis mindig)
a kisebbik rosszat válassza. 

A nap álhíre. Emil Boc méltóságteljesen ki-
kérte magának.



Baló Levente

A gazdasági visszaesés
ellenére, vagy éppen an-

nak következtében a falutu-
rizmusban olyan lehetõségek
rejlenek, amelyeket még
messze nem használtunk ki.
Az erdélyi táj, társadalmi fel-
építés kedvez a területnek –
errõl beszélt Kolumbán Gá-
bor, a Civitas Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke egy
kalotaszentkirályi konferen-
cián. A tegnap zárult há-
romnapos találkozás célja a
turizmussal kapcsolatos is-
meretek átadása volt. 

„Egy közös Kalota-
szeg–Kolozsvár turisztikai
stratégiát szeretnénk kialakí-
tani. A környék óriási poten-
ciállal rendelkezik, ráadásul
van egy sajátos arculata,
ezért össze kellene fogniuk a
helyieknek” – mondta az
ÚMSZ érdeklõdésére Kántor
Lajos, a rendezvényt szerve-
zõ Kolozsvár Társaság elnö-
ke. A turizmusban – tette
hozzá – valamennyire érez-
hetõ volt az elmúlt évben, a
gazdasági krízis hatására tör-
tént visszaesés. Talán azért
sem volt drámai a zuhanás,
mert egy olcsóbb turisztikai
szolgáltatásról van szó,
amelyre „inkább kerül ve-
võ”. „A csökkenés kihívás a

vendégfogadók számára,
akik hatására feltették ma-
gukban a kérdést: mit kell
megújítani, milyen újabb
szolgáltatásokkal lehet bõví-
teni a kínálatot”.

Bár eddig túlnyomó több-
ségben magyarországi vendé-
gek érkeztek Kalotaszegre,
van érdeklõdés a kínálat iránt
belföldön is, s a nyugat-euró-
paiakra és amerikaiakra is le-
het számítani. A konferenci-
án elhangzott, hogy éppen a
Nyugatról érkezõk lehetnek
„a jövõ turizmusa”, hiszen
ott nagy hangsúlyt fektetnek

az állattenyésztésre, a hagyo-
mányos mesterségekre és
életmódra, amit nagyon jól
be lehet építeni a faluturiz-
musba. Kolumbán Gábor
elõadásában arra hívta fel a
figyelmet, hogy nemcsak a
gazdasági krízissel kell szá-
molnunk, hanem egy másik,
globális kihívás is leselkedik
ránk: kifogyóban vannak a
fosszilis energiatartalékok; a
városi életmód meg fog vál-
tozni, és egyértelmûen a falu
jelentõsége növekszik. 

Mint ismert, a legtöbb tu-
rista Székelyföldre menet

megszáll egy éjszakára Ka-
lotaszegen is. „A székely-
földiekkel igyekszünk szoros
kapcsolatban lenni, mi sem
mutatja ezt jobban, annál
hogy Kolumbán Gábor a
meghívottunk, aki maga is
foglalkozik faluturizmussal”
– szögezte le Kántor Lajos.
Szerinte ennek a térségnek
meg kell mutatnia a maga
nevezetességeit, hírességeit –
Kolozsvár és Kalotaszeg
sokkal nagyobb vonzerõvel
bírhat, ha jól felépített kirán-
dulásokat kínálnak a ven-
déglátók. 
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Röviden „A jövõ turizmusa”

EBRD: nem lesz növekedés 
ÚMSZ

Lefelé módosította 1,3
százalékról nullára Ro-

mánia növekedési elõrejel-
zését az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank (EBRD)
is az idei évre. Korábban a
Nemzetközi Valutaalap már
„lenullázta” Bukarestet, mi-
után kiderült, hogy a költ-
ségvetés bevételi oldala nem
a vártaknak megfelelõen
alakult. Az EBRD jelentésé-
ben azzal indokolta a mó-
dosítást, hogy a deficitcsök-
kentõ intézkedések hatására
várhatóan a belsõ keresletet
vissza fog esni. Az európai
pénzintézet jövõre három-
százalékos növekedést jósol
Romániának. 

Az UniCredit bank szin-
tén frissen kiadott jelentésé-
ben jóval optimistább, a túl-
nyomóan negatív hangvéte-
lû elemzésekkel szemben
0,4 százalékos GDP-emel-
kedést vetít elõ idénre. Jövõ-
re az EBRD-nél magasabb,
3,5 százalékos mutatóval
számol. A közép-kelet-euró-
pai országok (17 országot
sorolnak ide) átlagos szin-
ten mérve idén már túljut-
hatnak a recesszión, az
UniCredit szerint 2,8 száza-
lékkal fog bõvülni bruttó
termékük. A magas állam-
háztartási hiányuk vagy ál-
lamadósságuk miatt a régió-
ban Románia, Lengyelor-
szág és Magyarország sérü-
lékenyebb a görögországi

válság indirekt hatásaival
szemben – áll a jelentésben.
Romániát, Bulgáriát és
Szerbiát a görög bankok
hangsúlyos jelenléte miatt
fokozottabban érinthetik az
athéni események. 

A pénzintézet által közzé-
tett dokumentumból az is
kitûnik, hogy Románia je-
lenleg az euró bevezetésé-
hez szükséges öt feltétel kö-
zül csak az egyiket teljesíti:
államadóssága a GDP hat-
van százaléka alatt marad.
Az UniCredit optimista az
euró bevezetésének céldátu-
mával kapcsolatban is, mi-
közben már egyes szakem-
berek 2018-ról is beszélnek,
lehetségesnek tartja a 2015-
ös idõpontot is. 

Szakadó eurózóna?

Több mint három százalék-
kal gyengült az euró a dol-
lárhoz képest a múlt héten, s
jelenleg a – válság kitörésé-
nek idõpontjaként számon
tartott – Lehman Brothers
csõd utáni árfolyamon keres-
kednek a közösségi pénz-
nemmel. Az euró értékvesz-
tésének hátterében azon fé-
lelmek állnak, hogy a görög-
országi válság miatt „sza-
kadhat” az eurózóna. 

Rompetrol csõd

A Rompetrol Downstream
felszámolását kezdeményez-
te a bukaresti törvényszéken
a Novensys Corporation. Az
olajtársaság jogi képviselõi
azonban igyekeznek meg-
akadályozni az eljárást, sze-
rintük ugyanis a Rompetrol
nem került fizetésképtelensé-
gi helyzetbe. 

„Úttalan” Románia

Románia nem csak az autó-
pályakilométerek számában
sereghajtó Közép-Kelet-Eu-
rópában, hanem az utak mi-
nõsége is kritikán aluli, ame-
lyek mindössze 57 százalék-
ban aszfaltozottak – derül ki
a Zf.ro által közzétett elem-
zésbõl. Csehországban pél-
dául egyetlen kilométer asz-
faltozatlan út sincs.

Zéró haszon
Inczefi Tibor

Kevés volt a látogató, és
az eladók legjobb eset-

ben is „zéróban jönnek ki” –
mondta az ÚMSZ érdeklõ-
désére Borsos Angéla, az
egyik szatmári kiállító kép-
viselõje a Székelyudvarhelyi
Városnapok keretében meg-
szervezett kiállításon. A tár-
saság olyan svájci vasalót
forgalmazott, amivel a nej-
lonharisnyát is ki lehet va-
salni. Az egri borok „köve-
te” azt hangoztatta, hogy
„az emberek lassan hozzá-
szoknak a gazdasági hely-
zethez, s azután megint
ugyanúgy fognak költekez-
ni, mint korábban”. Tény,
hogy volt aki ládaszám vásá-
rolt az egri nedûbõl, az élel-
miszerek közül azonban az
olcsóbb termékek iránt volt
nagyobb a kereslet. A vásár
külön színfoltját jelentették
a torockószentgyörgyiek,
akik szemet gyönyörködtetõ
népi öltözetben népszerûsí-
tették tájegységük sajtfélesé-
geit. A mellettük kiállító,
Székely góbé márkanevû,
élelmiszeripari termékeket
bemutató cég képviselõi szil-
vapálinkával is megkínálták
az érdeklõdõt. Molnos Zol-
tán szervezõ megnyitó be-
szédében azt fejtegette, hogy
az udvarhelyszékiek a mos-
tani kiállításon elsõsorban
reményt kínálnak, a megma-
radás reményét. 

Szilágyi Mátyás kolozsvári fõkonzul: fontos együttmûködni a kalotaszegiekkel a turizmusban



Antal Erika

Helyi tanácsi határozattal
döntött a marosvásárhelyi

önkormányzat arról, ki vehe-
ti igénybe a távhõszolgálta-
tást, és ki az, akinek nem jár
ilyen jellegû fûtés és meleg-
vízellátás. 

Fehéren, feketén

Marosvásárhelyen több tíz-
ezer lakost érint a különös, és
felemás helyzetet teremtõ
döntés. Összesen 1128 lép-
csõházat sorolnak három –
úgynevezett fehér, fekete és
szürke zónába aszerint, hogy
a város melyik negyedében
található lakóközösségekrõl

van szó. A fehér zónát alkotó
18 ezer lakrész tulajdono-
sainak 45 nap áll a rendelke-
zésére, hogy eldöntsék: a
„vízszintes” rendszert vá-
lasztják-e, vagy maradnak az
eddiginél. Ennek az új szisz-
témának az lényege, hogy a
tömbház fûtését nem, csak a
lakrész melegítését fizeti a la-
kástulajdonos, a hõfogyasz-
tást pedig egyéni óra méri.
„Mi a garancia arra, hogy a
felfordulással járó beruházás
után sem maradunk fûtés nél-
kül? Hiszen eddig is fizettük a
számlákat, mégsem volt két
hétig meleg víz és fûtés?” –
elégedetlenkedett a lapunk-
nak nyilatkozó Ferencz Ká-
roly kövesdombi lakos. Az el-

járás adminisztratív szem-
pontból is idõt és utánajárást
igényel: külön tervet kell ké-
szíteni az új hálózatról, és azt
engedélyeztetni kell, a lépcsõ-
házi beruházást az önkor-
mányzat, a lakrészre esõt pe-
dig a tulajdonos fizeti. Az
ÚMSZ-nek nyilatkozó Ko-
lozsváry Zoltán városi taná-
csos arra figyelmeztet, mie-
lõbb lépni kell, mert a teljes
eljárás akár két évig is eltart-
hat. A fekete zóna lakóitól
már június 1-jétõl megvonják
a melegvíz-szolgáltatást. Ez
400 tömbházat, azaz mintegy
6000 lakrészt érint. Debrece-
ni Katalin családjával a fõtér
egyik tömbházában lakik,
mint lapunknak elmondta,

eddig törvénytiszteletbõl nem
váltak le a közös rendszerrõl,
most azonban alig két hét
alatt kell önerõbõl saját
hõközpontot szereltetniük,
ha nem akarnak melegvíz
nélkül maradni. A szürkének
minõsített lakótömbök eseté-
ben merül fel a legtöbb kér-
dés, hiszen ott október 1-jéig
élvezhetik a távhõt a lakók, a
határidõ után azonban nem
tudni, mi lesz. 

„Nagyon sajnálják”

Bauer Andrea, az Ener-
gomur vezérigazgatója a
megkülönböztetésre alapuló
rendszert azzal magyarázza,
nem mûködnek elég hatéko-

nyan a kazánházak ahhoz,
hogy az egész várost ellás-
sák. Bauer úgy véli, sajnála-
tos hogy sokakat hátrányo-
san érint a határozat, de
nincs más megoldás.  Azokat
a családokat, akiknek a jöve-
delme fejenként 615 lej alatti,
hitellel segíti a hõszolgáltató
cég, amit az érintettek keve-
sellnek, ugyanis egy kiskazán
beszerelésének költsége
4000-tõl 7000 lejig terjedhet.
Arra a kérdésre, mi történik
azokkal, akik mostanáig ra-
gaszkodtak az eddigi elõírá-
sokhoz, és a jövõben szolgál-
tatás nélkül maradnak, Mol-
nár Gábor tanácsos elmond-
ta, az önkormányzatnak
nem áll módjában kártérítést

fizetni. „Sajnáljuk, hogy ez
történt, a szociálisan hátrá-
nyos családoknak megpróbá-
lunk segíteni” – nyilatkozta
lapunknak az elöljáró. 
A testületi döntés nem csak
azért különös, mert ellent-
mond az eddig érvényben
lévõ rendelkezésnek, amely
tiltotta a közös rendszerrõl
való leválást. Hargita me-
gyében például a távhõszol-
gáltatáshoz való újracsatla-
kozás a meghatározó. Duda
Tihamér, a csíkszeredai
Goscom igazgatója lapunk-
nak korábban elmondta, ol-
csóbb újra kapcsolódni a
távhõ rendszerhez, mint
fenntartani és korszerûsíteni
a saját kazánt.
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Diszkriminálva fûtik a várost?

Kovács Zsolt

Félszáz lelkes csapat töl-
tött kilométernyi kolbászt

a hétvégén Sepsiszentgyör-
gyön, a nyolcadik – Kolbász-
parádé néven ismertté vált –
kolbásztöltõ versenyen. Bár
az elmúlt évekhez képest ke-
vesebb csapat nevezett be a
vetélkedõre, a sepsiszent-
györgyi új sportcsarnok mé-
gis megtelt a kolbászt, vala-
mint kolbásztöltést kedvelõk
tömegével. A csapatok egy
része a Székelyföldön nép-
szerû „sápadt”, azaz paprika
nélkül, visszafogottan fûsze-
rezett csemegét készített.
Voltak olyan jelentkezõk is,
akik a paprikától pirosló,
Magyarországon hagyomá-
nyos húskészítménnyel sze-
reztek örömet a látogatók-

nak.  A kíváncsi nézõk a
sportcsarnok elõtt felállított
hagyományos termékeket kí-
náló standoknál vásárolhat-
tak kedvükre, majd a verseny
végén megkóstolhatták a ver-
senyzõk által töltött kolbá-
szokat.  A zsûri a Négyes-
fogat nevet viselõ csapat kol-
bászát találta a legízletesebb-
nek, illetve a sepsiszentgyör-
gyi vállalkozókból álló csa-
pat asztalát találta a legdísze-
sebbnek, ezért nekik ítélték a
görögországi vakációból álló
fõdíjat.  A résztvevõknek
több tucat különdíjat is osz-
tottak, így senki sem távozott
üres kézzel – látogatóknak és
résztvevõknek egyaránt ma-
radandó élményt nyújtott az
immár hagyományossá ne-
mesült tájjellegû gasztronó-
miai kaland. 

HIRDETÉS

Székely kolbászparádé 

Inczefi Tibor

A családvédelemrõl, a
nagycsaládosok helyze-

térõl rendeztek találkozóval
egybekötött tapasztalatcse-
rét a hétvégén Csíksomlyón,
abban a reményben, hogy a
hasonló együtt gondolkodás
népszerûsíti a sokgyermekes
életformát, erõsíti a szolida-
ritást, és segíti a nehézségek-
kel küzdõket. A rendez-
vényt a Hargita megyei ön-
kormányzat és a Caritas he-
lyi szervezete hívta életre. A
Székelyföldi Családok Nap-
ján az érdeklõdõk a serdülõ-
kori problémákról, a csalá-
don belüli erõszakról, a

stresszoldás lehetõségeirõl,
a diszlexia korrekciójáról
hallgathattak szakszerû elõ-
adásokat. A gyermekeket a
szakmai eszmecserék ideje
alatt kézmûves-foglalkozá-
sokon kötötték le a szerve-
zõk. A rendezvénysoroza-
ton hetven család volt jelen,
díjazták a legnépesebb csa-
ládok fenntartóit, a legfiata-
labb és a legidõsebb szülõ-
ket egyaránt. A családias
hangulatot fokozta a hely-
ben felszeletelt, 12 kilo-
grammos „székelyföldi csa-
ládok kenyere”, amelyet –
sokatmondóan zsírral meg-
kenve – együtt fogyasztottak
el a résztvevõk. 

Nagycsaládok hétvégéje

Mindent beleadtak a kolbásztöltõ versenyzõk A szerzõ felvétele
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Antal Erika, Fleischer Hilda,
Kovács Zsolt, Kulcsár Mária

„Talán soha nem voltak
ennyien egy idõben a

múzeumban, mint szomba-
ton, a Múzeumok Éjszakája
elnevezésû rendezvényen” –
nyilatkozta lapunknak elé-
gedetten Soós Zoltán. A
Maros Megyei Múzeum
igazgatója szerint a legnép-
szerûbbek a gyermekprogra-
mok voltak, viszont a legki-
sebbek közbenjárására sok
felnõtt is megnézte a kiállí-
tásokat.

A várban a régészeti, a fõ-
téren a néprajzi és a Horea
utcában a természetrajzi
múzeumban  az agyagozás,
a régészeti ásatás, a festés, a
mozaikkészítés, a néprajzi
tevékenység, kézmûves fog-
lalkozás nem kevesebb, mint
nyolcszáz gyereket vonzott,
akiket természetesen a szü-
lõk is elkísértek, így volt
olyan felnõtt, aki életében
elõször járt múzeumban. 

Evés közben 
jött meg az étvágy

„Eddig nem érdekeltek a
múzeumok, de most a gye-
rekeinket elkísértük, és amíg
õk agyagoztak, addig mi
megnéztük a pestisrõl szóló
kiállítást. Aztán kedvet kap-
tunk hozzá és átmentünk a
bástyába is, ahol a várban
talált régészeti leleteket néz-
tük meg” – mesélte lapunk-
nak egy házaspár, akikhez

hasonlóan sokan a Múzeu-
mok Éjszakáján kaptak ked-
vet a múzeumlátogatáshoz. 

„Betévedt az épületbe
olyan is, aki nem tudta, hogy
itt múzeum mûködik, csak
követte a tömeget. Amikor
felocsúdott már nem fordult
vissza, csodálkozva nézte
végig a tárlatot” – osztotta
meg lapunkkal a nap érdeke-
sebb történéseit egy maros-
vásárhelyi múzeumõr. A fõ-
téri néprajzi múzeumban A
tûz õrzõje címmel az obi ugo-
rok hagyományos területein
folytatott néprajzi expedíci-
ók anyagát állították ki erre
az alkalomra. 

Bukaresti inszomnia

A több órás esõzés sem
tartotta vissza szombat éj-
szaka a fõváros lakóit a né-
ha órákig tartó sorban állás-
tól, majd a múzeumokban,
kulturális intézményekben
való, hajnalig elhúzódó bo-
lyongásoktól. 

A Mûvészeti Múzeum
udvarán már a délutáni
órákban tolongás volt: a
Masca Színház társulatá-
nak élõszobor „kiállítása”
egyedi eseménynek számí-
tott, amelynek végén a
nagyérdemû, ókori festmé-
nyek szereplõinek bõrébe
bújva fényképézkedhetett
az épületben. A szórakozta-
tásba az est folyamán a mú-
zeum szomszédságában ta-
lálható Humanitas köny-
vesbolt is beszállt, és Nyi-
tott könyvek éjszakája mot-
tóval, ritka, árkedvezmé-
nyes könyvekkel, gyümölcs-
teával, valamint élõ muzsi-

kaszóval kedveskedett az ál-
matlanságban szenvedõ kö-
zönségnek. „A múzeumok
éjszakája egyik nagy érde-
me az, hogy a mûvészete-
ken keresztül képes minden
generációt összehozni. Nyil-
ván a fiatalabb generáció
jobban bírja az éjszakázást,
de vannak harmadik gene-
rációs, hûséges klienseink
is, akik minden évben vis-
szajárnak” – fogalmazott
Laura Manolache, a Geor-
ge Enescu Nemzeti Múze-
umnak otthont adó Canta-
cuzino Palota igazgatója,
miközben programismerte-
tõket, illetve az épület rövid
történetét tartalmazó szóró-
lapokat osztogatott a múze-
umba látogatók között.  

Zilahi múzeumünnep

Zilahon második alka-
lommal rendezték meg a
Múzeum Napját. A há-
romnapos rendezvény pén-

tek délután kezdõdött a
Megyei Múzeum kiállító-
termében, ahol 13 szilágy-
sági gyûjtõ kincseit tekint-
hették meg az érdeklõdõk.
A kiállított tárgyak között
voltak képeslapok, porce-
lánbabák, érmék, kitûzõk,
telefonkártyák, népviselti
ruhák, bélyegek, pipák,
könyvjelzõk. A kiállítás be-
mutatása és megtekintése
után okleveleket osztottak
azoknak a szimpatizánsok-
nak és munkatársaknak,
akik valamilyen szinten tá-
mogatják a múzeum fejlõ-
dését. A szombati és a va-
sárnapi program többnyire
a gyerekeknek kedvezett, és
fõleg a szórakozás jegyében
zajlott. 

Nappal volt 
az éjszaka

Sepsiszentgyörgyön nap-
pal zajlott a Múzeumok Éj-
szakája. A Székely Nemze-
ti Múzeum szombaton nyi-
tott kapukkal és ingyenes
belépõvel várta a látogató-
kat. A Múzeumi Világnap
Sepsiszentgyörgyön azon-
ban kedden csúcsosodik ki,
amikor 15 órára a restaurá-
tor szakma iránt érdeklõ-
dõket várják. Bartha Zon-
ga múzeumpedagógus tájé-
koztatása szerint ekkor be-
mutatják restaurátormûhe-
lyüket és Szeles József res-
taurátor munkabemutatót
tart, és a résztvevõk gipsz-
edényeket készítenek, azo-
kat összetörik, majd meg-
próbálják újra összeállíta-
ni. A Székely Nemzeti Mú-
zeum idén azért nem ké-
szült nagyszabású rendez-
vénnyel, mert szakemberei
a Budapesti Magyar Nem-
zeti Múzeum által szerve-
zett Múzeumok Majálisán
vesznek részt. 

Székelyföld „kultúrarcai”
Kovács Zsolt

A hónap végéig száztíz
kulturális programmal

mutatkozik be az egységes
Székelyföld, amelynek célja
a térségre irányítani a figyel-
met. Hargita, Kovászna és
Maros megyék önkormány-
zatai elsõ alkalommal szer-
vezték meg a Székelyföld
Napokat, amelyek során
május 13-a és 21-e között
nemcsak a megyeszékhelye-
ken, hanem kisebb települé-
seken is rendeznek kulturá-
lis eseményeket. A rendez-
vénysorozatot a hétvégén

mutatták be Sepsiszentgyör-
gyön be a szervezõk, illetve
Tamás Sándor háromszéki
és Borboly Csaba Hargita
megyei tanácselnökök. Ta-
más Sándor kiemelte, hogy
Székelyföldnek fontos
együtt ünnepelni, együtt ke-
resni a lehetõségeket. „Min-
den, ami Székelyföld, egysé-
gesen, összehangoltan kell
megjeleníteni” – emelte ki a
három megye közötti
együttmûködés jelentõségét
Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke. Eddig gazdasá-
gi és turisztikai területen
mûködött a Székelyföld

márka megjelenítése, most a
kultúrán a sor, mondta Bor-
boly Csaba. A Hargita me-
gyei tanácselnök a csíksom-
lyói búcsúra hívta fel a fi-
gyelmet, amely helyieknek
és vendégeknek is színes és
változatos programkínálatot
nyújt, ezért mindenkit arra
ösztönzött, hogy vegyen
részt a zarándoklaton, ahol
az idei szónok fr. Böjte Csa-
ba dévai ferences szerzetes.
Az elsõ alkalommal meg-
szervezett Székelyföld Na-
pok programja a www.szeke-
lyfoldnapok.ro honlapon
érhetõ el. 

Erdélyi mûemlékek 
az internet hálójában
B. L.

Elindult a Romániai Ma-
gyar Lexikon: százötven

erdélyi mûemlék kétnyelvû
adatlapja került fel az interne-
tre, amelyek a www.lexikon.ro,
illetve www.enciclopediavirtu-
ala.ro címeken érhetõk el. Az
elsõ elkészült fejezet Erdély
épített örökségérõl szól, fon-
tos erdélyi mûemlékek részle-
tes, fotókkal ellátott leírását
tartalmazza, magyar illetve
román nyelven. „A szócikkek
kizárólag a lexikon számára
készültek Kovács Zsolt mû-
vészettörténész irányításával,
az Entz Géza Mûvelõdéstör-
téneti Alapítvánnyal partner-
ségben” – mondta Kelemen
Attila, a lexikonnak „otthont
adó” Transindex portál
kiadója hétvégi, kolozsvári
sajtótájékoztatón.

A Lexikon.ro precedens
nélküli vállalkozás, mely
egyszerre jelent korszerû, fo-
lyamatosan frissülõ, gyara-
podó kézikönyvet, összetett

keresési lehetõségekkel ellá-
tott tudományos portált,
Web 2.0-s, mobilról böngész-
hetõ, blogokba beszúrható
digitális tartalmat, illetve tu-
dományos közösséget. 

A lexikonban jelenleg 21
erdélyi település 150 mûem-
léke érhetõ el. A legtöbb be-
mutatott mûemlék kolozsvá-
ri, nagyváradi és marosvá-
sárhelyi, de szerepel nagyká-
rolyi, gyergyószentmiklósi
vagy szászrégeni is. A feldol-
gozott mûemlékek listája te-
matikailag is nagyon vegyes,
várak, templomok, mûem-
lékké nyilvánított lakóházak
és emlékmûvek egyaránt
megtalálhatók. 

„Terveink szerint évente
1–2 új tematikával gyarapít-
juk a Lexikon.ro-t. Az új feje-
zet munkacíme Erdély szel-
lemtörténete, és 140 szócik-
ket tartalmaz, többek között
néprajzi, történelmi, szocio-
lógiai és intézménytörténeti
tematikákban” – tette hozzá
Kelemen Attila. 
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Barokk – 
fotós szemmel
ÚMSZ

Arról, hogy Kolozsvár
épületein, utcáin, lakói-

ban milyen nyomot hagyott
a barokk stílus, a Barokk
Napok rendezvénysoroza-
tának keretében hagyo-
mánynyá lett fotókiállítás
ad számot. A hétvégi ese-
ményt egyhetes közös mun-
ka, workshop elõzte meg.
Bara Júlia mûvészettörté-
nész és Baló Levente fotós
vezetésével, húsz résztvevõ-
vel zajlott ez a kalandos
idõutazás, ismerkedés a ba-
rokk kor sajátosságaival, ké-
pi nyelvezetével. A kiállított
negyvennégy fotón sokszor
ugyanazt az épületrészletet
láthatjuk, de mindegyik
más és más, a fotós alkatá-
nak, érdeklõdésének megfe-
lelõen. Maga a kiállítás tere
is premierben látható, a fris-
sen rehabilitált piarista
templom karzata most nyílt
meg újra a látogatók számá-
ra. A tárlat keretében a leg-
jobbaknak ítélt három fotót
díjazták, végül pedig a kö-
zönség is szavazhatott az ál-
tala legjobbnak tartott alko-
tásra. „Egyik szempont az
volt, hogy barokk témájú
kép legyen, aztán, hogy
technikailag jó minõségû
fotó legyen, és végül, vala-
mi újat tudjon megmutatni
arról, amit már többé-ke-
vésbé ismerünk, legyen
benne valami személyes, va-
lami egyéni” – avattak be a
verseny kritériumrendszeré-
be a szervezõk. 

A cigány
kultúráról
Bukarestben

ÚMSZ

A romák integrációja vagy
a társadalmak dezintegrá-

ciója címû konferenciával
folytatódnak ma a Cigány
Kulturális Napok Bukarest-
ben. A május 21-ig tartó
rendezvénysorozat több ol-
dalról próbálja bemutatni a
cigány kultúrát. A román
fõvárosban mûködõ Ma-
gyar Kulturális Intézet hon-
lapján olvasható bemutató
szerint „Horváth János fes-
tõmûvész kiállított munká-
it szemlélve megelevened-
tek a cigány népmesék mo-
tívumai és mögötte a sejt-
hetõ, a szemmel nem, de
szívvel, lélekkel érezhetõ
valóság”, a Szakcsi Gipsy
Jazz banda közvetítésével
megszólaltak az autentikus
cigány hangszerek, a mai
konferencia pedig olyan té-
mák megbeszélésére ad al-
kalmat, mint A nem kor-
mányzati roma szervezetek
erõfeszítései a nõk integrálódá-
sa és az esélyegyenlõség támo-
gatása érdekében, Negyven-
nyolcas irodalom és a romák
felszabadulása, valamint Eti-
kai kódex a diszkrimináció
megelõzéséért. A Cigány
Kulturális Napok rendez-
vényeit a Bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézet új
székhelyén tartják. 

Múzeumjárás az éjszakában

A megyei tanácsoknak nem feladata, ha-
nem erkölcsi kötelessége a helyi tehetsé-
gek felkarolása, fejtette ki Tamás Sán-
dor, a háromszéki önkormányzat elnöke
a közel hétszáz alkotást összesítõ, elsõ
Grafikai Biennáléról. Imreh-Márton Ist-
ván, a Kovászna Megyei Kulturális Köz-
pont igazgatója szerint ezen a téren is si-
keres volt a három megye összefogása,
amelynek révén megvalósult a Grafikai
Szemle vándorkiállítás anyaga, melyet

elsõ alkalommal kedden 18 órakor a sep-
siszentgyörgyi Gyárfás Jenõ Képtárban
állítanak ki. Azt követõen 19 órakor a
Tamási Áron színház nagytermében Ke-
lemen Hunor kulturális miniszter jelen-
létében nyújtják át a szemle fõdíját, a
kétezer eurót, illetve a székelyföldi ön-
kormányzatok által felajánlott, három
darab ezereurós díjat. Az eseményt
Harry Tavitian és Cserey Csaba dzsessz-
koncertje zárja.

Székelyföldi Grafikai Biennálé

Bukaresti éj. Az éjszakai múzeumjárás varázsa feledtette a látogatókkal a sorbanállás kellemetlenségeit
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Nyílt napokkal, ingyenes belépéssel és
változatos programokkal csalogatták a
látogatókat múzeumba szombaton éj-
szaka világszerte. A Múzeumok Éjsza-
káján a befogadó intézmények idén is
látogatórekordokat döntöttek.



Ma Paszkál nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Paszkál a héber eredetû,
latin Paschalis név rövidü-
lése, jelentése: húsvéti, a
húsvétkor született gyere-
kek kapták ezt a nevet.
Holnap  Alexandra, illet-
ve Erik napja lesz.

Évfordulók
• 1817-ben született Irinyi
János magyar vegyész, a
gyufa feltalálója.
• 1831-ben hunyt el Köte-
les Sámuel erdélyi filozó-
fus, az MTA tagja, a ma-
gyar filozófiai szaknyelv
egyik megteremtõje.
• 1968 óta a távközlés vi-
lágnapja.

Vicc
– Miért olyan szomorú,
szomszéd?
– Ne is kérdezze! Repü-
lõgép-szerencsétlenség
történt.
– Hogy-hogy?
– Most érkezett meg az
anyósom repülõvel.

Recept
Kókusztejes csirkemell 
zöldségekkel wokban
Hozzávalók: 1 egész csirke-
mell, 1 cukkini, 2 sárgarépa,
1 brokkoli, 1 kis karfiol, 1 ka-
ralábé, 4 gomba, 15 dkg zöld
ceruzabab, 1 vöröshagyma, 4
gerezd fokhagyma, 2 kk.õrölt
gyömbér, 1 kk. kurkuma, 2,5
dl kókusztej (ez lehet kókusz-
tejporból is), olaj, só.
Elkészítése: A csirkemellet
vékony csíkokra vágjuk, be-
sózzuk, és a kókusztejbe áz-
tatjuk. A zöldségeket 0,5
cm-es csíkokra vágjuk. A
hagymát lereszeljük, a fok-
hagymát apróra vágjuk.
Elõször a zöldségeket pirít-
juk át a wokban, 2 kanál ola-
jon, aztán egy nagyobb tálba
kiszedjük, majd a csirkemel-
let a (kókusztej nélkül), vé-
gül a hagymát és a fokhagy-
mát, de erre ráöntjük a hús-
ról maradt kókusztejet, ez
lesz a szósz. Mindent össze-
keverünk és átforgatunk. Pá-
rolt rizzsel vagy üvegtésztá-
val tálaljuk.
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Hogy beszélhetünk sokszor
olyan magabiztosan a jövõrõl,
amikor legtöbbször még azt
sem tudjuk határozottan,
hogy most mit akarunk. Ve-
szélyes dolog a jövõ  kémlelése,
az álmodozás, a tervek szünte-
len fonása. Könnyen magával
ragadhatja az embert az, ami
lehetséges, annak a rovására,
ami kétségtelenül van. A jelen

pillanat a legtöbbször kiábrán-
dító ahhoz képest, amit álmod-
tunk magunknak, ezért aztán
tovább álmodunk, mindunta-
lan menekülve a ma kérdéseitõl.
Pedig minden jövõ elõbb-utóbb
jelen idõ lesz, és soha nem úgy,
ahogy elképzeltük magunknak.
A siker az, amikor a ma dolgai-
ból nagy kitartással felépítjük a
jövõ álmait. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A legkisebb dolgoknak is tud
örülni. Társasági élete is fellen-
dülhet. Legyen barátságos és
nyitott.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egyik ismerõse túlságosan inge-
rült, és megpróbálja Önön kitöl-
teni a dühét. Maradjon türelmes.
Így az illetõ is megnyugszik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Lehetõsége nyílik arra, hogy na-
gyobb presztízst szerezzen magá-
nak. Legyen óvatos azzal, akinek
a társaságát élvezi. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Jupiter a Halakban bonyodal-
makat okozhat. Bizonytalan a
kapcsolata, kitartóan arra törek-
szik, hogy közös erõfeszítéseiket
zûrzavarba vigye.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Van néhány ügy, amely nem
úgy halad, mint szeretné. Ön
mégis bizakodó, mert úgy érzi,
hogy jó úton halad.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Néhány gondolata támadhat
egy szerelmi kalandját vagy egy
társasági ügyet illetõen. Jó ötlet
lehet a megoldatlan kérdésekben
határozott döntést hozni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Mindenáron meg akar küzdeni
az igazáért. Vannak gátlásai, de
bátorsága is. A lehetõségek feltá-
rulnak.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Lendületesen vág neki tennivaló-
inak, bár kedvese még marasztal-
ná. Nem tudja, mit kezdjen a
kapcsolatával. Tisztázza a gon-
dolatait.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mozduljon ki, menjen a ter-
mészetbe! A gyönyörû napsüt-é-
ses tavasz minden rossz gondo-
latát elûzi. Valaki rajong Önért.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Valaki nyomon követi, hogy mit
és hogyan csinál. Ha kell, vált-
son hatékonyabb tempóra, vezes-
sen be új módszereket. Élvezetes,
õszinte beszélgetés részese lesz.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Gyanakvóan figyeli társait, és
kételkedve áll hozzájuk, sõt, el-
lenérzései támadnak irántuk. Az
okát maga sem tudja, de ösztö-
nös megérzései jól mûködnek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Pénzügyi követeléssel állnak
Ön elé, de jogtalanul, és ezt
nem hagyja. Jól is teszi, mert
végül kárpótlást kap a nagyobb
kiadásért. 

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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6.00 Tíz éve történt
6.20 Váltó (ism.)
6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép
9.40 Kikötő
10.10 A Magyar Építészeti
Múzeum
10.30 Újrakezdés (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Talpalatnyi zöld
15.50 A világörökség kin-
csei
16.05 Univerzum
17.05 Clipperton, a rejtel-
mes sziget
17.40 Második esély (sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Álom.net 
(magyar vígjáték, 2009)
22.40 Híradó
22.55 Közbeszéd
23.15 Megállítjuk 1 millióért
23.20 Váltó
23.35 A magyarok és az
I. világháború
1.15 Divathét (ism.)
1.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Híradó (ism.)
2.20 Labdarúgó-mérkőzés
Szombathelyi Haladás -
ZTE FC

TVR 2, 19.10
Kutyám, a filmsztár

Még Hollywood is megirigyelhetné színészi képességeit en-
nek a különleges ebnek - s azon kívüll, hogy kitűnő színész,
megtalálja a bajba jutottakat, és megédesíti az életüket.
Akció akciót követ egészen a film végéig, amely garantált
szórakozást nyújt azoknak, akik kedvelik a mély érzésű víg-
játékokat, s persze a kutyákat.

DUNA TV, 21.00
Álom.net

Amik egy tinédzser életéből nem maradhatnak ki: szere-
lem, barátság és rivalizálás. Regina az iskola egyik legnép-
szerűbb, legaktívabb tanulója, aki csinos és gazdag is. Ma-
gyarországon elsőként megalapítja iskolája pompon-csapa-
tát. Mi ez, ha nem egy hollywoodi álom? Ám egy nap vil-
lámcsapásként éri a hír, hogy egy titokzatos e-mailre hivat-
kozva eltanácsolják őt az iskolából.

TV2, 22.25
Félholt

Az Új Alcatraz nevű börtönből nem lehet megszökni. De a
szupermodern biztonsági berendezést nem készítették fel
arra, hogy azt is megakadályozza, ha valaki be szeretne
jutni a rácsok mögé. Most mégis ezt történik. Az éjszaka
ugyanis itt ül villamosszékbe az a férfi, aki egy évtized-
del ezelőtt kétszázmillió dollár értékű aranyat rabolt. El-
kapták és elítélték, ám azt sosem szedték ki belőle, hol
rejtette el zsákmányát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
5.50 1100 év Európa kö-
zepén
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Delta
Tudományos magazin
17.25 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar pop
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány
(angol-német rajzfilm
sor.)
19.50 Thomas, a gőz-
mozdony 
(angol anim. sor.)
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.15 Stingers 
(asztrál krimisor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(sor.)
0.40 Drágakövek 
(am. tévéf., 2. rész,
1992)  (12)
2.40 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
4.20 Dublini doktorok 
(ír filmsor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 A nagy csobbanás
(am. rom. vígj., 1984)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg 
(mexikói tévéfilm sor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista 
(amerikai krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Reflektor 
– Sztármagazin
1.15 Borzongás 
- Hajsza a metróban 
(angol-német thriller,
2004)

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka 
– TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.30 Teleshop
12.25 Laura 
- Átok a Riviérán 
(francia-svájci minisor.)
14.15 Kvízió 
- Telefonos játék
15.45 Lassie 
(amerikai-kanadai sor.)
16.25 Capri - Az álmok
szigete (ol. sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai sor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku 
- A játék-show
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Félholt 
(német-am. akcióf., 2002)
Közben. Kenósorsolás
0.15 A médium 
(am. krimisor.)
2.00 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.35 Szent Iván napja
(magyar vígj., 2002)
4.05 Babavilág (ism.)

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

10.25 Smallville 11.15
Szívek szállodája 12.10
Feleségcsere (ism.) 13.00
Gordon Ramsay - A pokol
konyhája (ism.) 14.00 A
médium (sorozat) 16.00
CSI. A helyszínelők 17.00
Ki ez a lány? (sorozat)
18.00 Gordon Ramsay
19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (soro-
zat) 20.25 Egy kapcsolat
szabályai (sorozat) 21.25
CSI. A helyszínelők
(sorozat) 22.20 Szeretem
a testem   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő Lucian Lipovan
műsora 14.10 Külön ki-
adás 15.00 Hírek 16.00
BoxBuster: Shane Mos-
ley - John Brown 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) Vali Moraru műsora
20.05 Fogadás a félelem-
mel 20.50 A világkupa
története 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
RAW 0.15 World Poker
Tour   

9.45 Maria Mercedes
11.15 Predesztináltak
12.30 Mindörökké együtt
14.00 Ana két arca (sor.)
15.15 Otthoni recept
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Maria Mer-
cedes (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Predesztináltak
(sorozat) 21.30 Ana két
arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
India (sorozat)  

8.10 Végzetes dallam
(am. f. dráma) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.10 A
kristálykő legendája (sp.-
angol-am. kalandf.) 15.05
Leszámolás Torontóban:
Az arc (kanadai krimi)
16.50 Az ellenkező nem
(amerikai vígj.) 18.30
Díszkíséret (amerikai
vígj.) 20.25 Mindent bele,
fiúk! (olasz vígjáték)
22.10 Ragadozó 2.
(amerikai akcióf.) 0.10
Sárkányok bosszúja
(amerikai thrill.)  

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Import vej (sor.)
10.00 Menyet anyának
(show) 12.30 Hírek 13.15
Legyél az enyém 15.00
Árulás a családban (sor.)
16.30 Terefere Bahmuval
(talk show) 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 19.45
Menyet anyának (reality
show) 20.30 Légy a há-
zastársam (reality show)
22.30 A gömb (am. ak-
cióf., 1998) 1.15 Kösz,
megvagyok (francia film-
dráma, 1991) 

9.00 Nyughatatlan Jordan
(sor.) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges
(sorozat) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok (sorozat)
17.00 Rejtélyek asszonya
(am. krimi) 19.00 Nyugha-
tatlan Jordan (sorozat)
20.00 Nash Bridges
(sorozat) 21.00 Őrangyal
(sorozat) 22.00 A rúzs szí-
ne (amerikai életrajzi film,
2006)  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény 
- Bűnügyi magazin
10.55 Nappali - Közéleti
szórakoztató magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.00 Az Este
22.30 Drágakövek 
(am. tévéf., 2. rész, 1992)
0.35 Prizma
0.45 Hírek - Időjárás
0.55 Memento
1.05 Teadélután
2.00 Nappali (ism.)
Közéleti szórakoztató ma-
gazin

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 India Sanjeev
Bhaskar-al 
(dokumentumfilm 
sorozat)
11.20 A család sztárja
12.20 Lijiang 
– a történelmi város
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika 
- magyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az út Dél Afriká-
ban
18.25 Történelmi emlé-
kek
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport, idő-
járás
21.10 El Greco 
(olasz-francia-spanyol f.)
22.55 Tremors 
- Ahová lépek ott mindig
szörny terem 
(am. akció sor.)
23.50 A Delta emberei
0.00 Hírek
0.15 Veszett a világ 
(am. rom. dráma, 1990)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Zabolátlan tűz
(kanadai-román-angol ka-
tasztrófa film, 2004)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Charlie angyalai
(am.-német akció-vígjáték)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 CSI New York (ame-
rikai sor.)
1.00 Charlie angyalai
(am.-német akció-vígjáték)
(ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsorozat)
12.00 Miami Vice 
(am. sor.)
13.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (sor.)

14.30 Nálam az irányítás
(reality show)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
20.30 A kód neve: Merkúr 
(amerikai akciófilm, 1998)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 A kód neve: Merkúr
(amerikai akciófilm, 1998) 
3.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsorozat) 
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

6.30 Lilo és Stitch 
(anim. sor.)
7.00 Senki sem tökéletes
(román sor.)
7.30 Apák és kicsik 
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
9.00 Galileo 
- szórakoztató műsor
9.30 Gyere anyám láss
csodát!
10.30 Gyermeket vegye-
nek 
(kanadai-amerikai film-
dráma, 2004)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Mestersége: 
vendéglátó
(reality show)

16.15 Galileo 
- szórakoztató műsor
17.00 Lököttek
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kandikamera
20.00 Gasztro-vita 
(reality show)
21.00 Tiszta vagy pisz-
kos?
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 A gyűrű titka
(amerikai thriller, 2004)
1.00 Hírek, Sport
2.00 Lököttek (ism.)
3.00 Gasztro-vita (ism.)

7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 X-Machines 
- A szupergépek
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvé-
nyei - Kilauea-hegy
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? 
– Szénszálas autóalkatré-
szek
17.00 Állítólag 
- Lőfegyveres mítoszok
18.00 Amcsi motorok 
– A Nemzetőrség
19.00 Trükkös tesók 
- Mini Ripsaw
20.00 A túlélés törvé-
nyei 
- Lakatlan sziget
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Dühöngő világ 
- Dühöngés az úton
23.30 A kolónia -
Exodus

0.30 Ross Kemp -
Gengszterbandák nyomá-
ban
1.30 A borzalom pillana-
tai
2.30 Végzetes másodper-
cek
3.30 A túlélés törvényei 
- Sierra Nevada

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál filmsorozat)
(ism.)
8.05 Montalbano 
felügyelő (olasz filmsor.)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksorozat)
10.45 Találkozunk 
- szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sorozat)
17.00 Wild Card 
(am. dráma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.10 Párizsi jóbarátok
(francia vígjátéksor.)
18.35 Bűvölet (olasz sor.)
19.10 Kutyám, a filmsztár
(olasz vígjáték, 2002)
21.00 Balkáni szokások

22.00 Hírek
23.10 A kincses sziget
(német film, 2007), 2. rész
1.00 Motomágia

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli
krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30
Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A
nap történetei 23.25 Esti beszélgetés  

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. május 18.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Dán lányok ünnepe Bukarestben
Kézilabda

Hírösszefoglaló

Elmaradt a csoda Buka-
restben, a Râmnicu Vâl-

cea-i Oltchim nem tudta le-
dolgozni a Dániából hozott
hátrányát a nõi kézilabdázók
Bajnokok Ligája döntõjé-
ben, így a Viborg megvédte
címét a legrangosabb euró-
pai klubtornán. Az idegen-
beli 28-21 arányú vereség
után a hazai pályás visszavá-
gón 32-31-re kaptak ki Radu
Voina tanítványai a náluknál
jóval tapasztaltabb skandi-
náv gárdától, jövõre viszont
már a serleg megszerzését
tervezi a román bajnok. „Öt
finálén gyûjtött tapasztalat
áll mögöttük. Mi még csak
az elsõt játszottuk, de remé-
lem, hogy az Oltchim is eljut

a Viborg szintjére. Az elmúlt
két évben gyorsan és mere-
deken ívelt felfelé a teljesít-
ményünk, remélem, hogy jö-
võre már a trófeát is megsze-
rezzük” – mondta a tréner a
több ezer fõs nézõsereg biz-
tatása mellett rendezett
meccs után.

A lelátókon ülõk tapsa
egyaránt szólt az Olt-
chimnak és a Viborgnak,
utóbbi színeiben ugyanis
egy romániai kézilabdázó is
szerepelt. Cristian Vãrzaru
természetesen örült a sik-
ernek, és elégedett a teljesít-
ménnyel, de az ünneplést el-
napolja, mivel még elõtte áll
egy kupamérkõzés Dániá-
ban, utána pedig a váloga-
tottban kell teljesítenie.
„Gratulálok az oltchimos
lányoknak. Õk most idege-
sebben játszottak Bukarest-

ben, mert tudták, hogy
nincs sok esélyük visszafor-
dítani az eredményt. De
megérdemlik a tiszteletet,
amiért a döntõbe jutottak. A
Vâlcea rendkívüli csapat,
mindenki csodálatát kivívta,
talán csak a románokét
nem. Külföldön viszont
mindenki értékeli” – ma-
gyarázta Vãrzaru, aki nem
csak a BL-serleget emelhette
a magasba, de a góllövõlis-
tán is az élen végzett.

Utolsó mérkõzése volt ez
Narcisa Lecuºanunak, aki a
találkozó után bejelentette
visszavonulását. „Eljött az
ideje annak, hogy visszavo-
nuljak” – mondta az
Oltchim 33 éves kézilabdá-
zója, és reméli, hogy ez a
csapat, amelyet összehoztak
a továbbiakban is sikeres
marad. 

A nevem Ramona. Az erõmet és hozzáértésemet
már tesztelték azok, akiknek szükségük volt a se-
gítségemre. Tehetségemet három generációra tu-
dom visszavezetni. Feloldom a rontásokat és az
átkot, a tûzzel végzetteket is. Orvosolok minden
rontással, átokkal, alkoholizmussal, drogokkal
kapcsolatos problémát. Tudok segíteni az otthoni
teendõk hatékonyabbá tételében, az üzlet fellen-
dítésében, epilepsziás betegségekben, pszo-
reázis esetén. Rendbe hozok tönkrement házas-
társi kapcsolatokat. Három napon belül az ered-
mények láthatóvá válnak, a hatodik napon pedig
100%-os az eredmény.
Hívjon bizalommal bármely órában, hétfõtõl pén-
tekig, és kinyílik a könyv ingyen. 
Nálam megértésre, bölcsességre, és Istentõl jött
nyugalomra talál.
Elérhetõ vagyok a következõ telefonszámokon:
0722-977 797 vagy 0744-958 765.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Az országos élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság

után a kupát is megnyerte a
Bayern München, illetve a
Chelsea. A bajorok a klub
történetében 15. alkalom-
mal hódították el a Német
Kupát, miután a berlini dön-
tõben 4-0-ra verték a címvé-
dõ Werder Brement. A
gyõztesek góljait Robben
(11 méteres), Olic, Ribery és
Schweinsteiger szerezte.

Öt kapufa és két kihagyott
tizenegyes mellett egyetlen
gól született a 2009–2-es FA-
kupa londoni döntõjében,
ahol a Chelsea 1-0-ra gyõ-
zött a Portsmouth ellen. A
Kékek az utóbbi négy idény-
ben harmadszor hódították
el az angol serleget, de törté-
netük során elõször nyertek
a bajnokság mellett FA-
kupát is. A mostani találko-
zó egyetlen gólját Drogba
szerezte az 59. percben. 

Az olasz Serie A zárófor-
dulójának szombati mérkõ-
zésein az AC Milan 3-0-ra
nyert a Juventus, a Lazio pe-
dig 3-1-re az Udinese ellen.
Tegnap a bajnoki cím sorsa
is eldõlt. Az Inter 1-0-ra
nyert a Siena otthonában,
így a Veronában gyõztes (2-0
a Chievóval) AS Roma nem
tudta mellõzni a ner-azzuri-
kat. Tegnapi eredmények:
Cagliari–Bologna 1-1, Bari–
Fiorentina 2-0, Catania–Ge-
nova 1-0, Párma–Livorno 4-
1, Sampdoria–Nápoly 1-0,
Atalanta–Palermo 1-2. 

BL-induló az Inter (82
pont), az AS Roma (80) és
az AC Milan (70), BL-sele-
jtezõt vív a Sampdoria (67),
Európa Ligában játszhat a
Palermo (62), a Nápoly (59)
és a Juventus (55). Kiesett az
Atalanta (35), a Siena (31)
és a Livorno (29). Feljutó a
Lecce és a Brescia, míg a
harmadik befutóhelyért a
Cesena, a Sassulo, a Torino
és a Cittadella verseng.

A francia Ligue 1 zárófor-
dulójának eredményei: US
Boulogne-sur-Mer–Stade
Rennes 1-0, Lens–Girondins
Bordeaux 4-3, Lorient–Lille
2-1, Olympique Lyon–Le
Mans 2-0, Olympique Mar-
seille–Grenoble Foot 2-0,
Nancy–Valenciennes 1-1,
Nizza–St. Étienne 1-1, Paris
Saint-Germain–Montpellier
1-3, Sochaux–Auxerre 1-2,
Toulouse–Monaco 0-0. BL-
résztvevõ a Marseille (78) és
a Lyon (72), BL-selejtezõben
érdekelt az Auxerre (71),
EL-induló a Lille (70) és az
újonc Montpellier (69). Ki-
esett a Le Mans (32), a
Boulogne-sur-Mer (31) és a
Grenoble (23), a három fel-
jutó az SM Caen, a Stade
Brest és az AC Arles-
Avignon.

A spanyol Primera Divi-
sión zárófordulójának szom-
bati mérkõzésein: Atlético
Madrid–Getafe 0-3, Real
Zaragoza–Villarreal 3-3, Ath-
letic Bilbao–Deportivo La
Coruna 2-0, Almeria–Sevilla
2-3, Mallorca–E2-0. A lista-
vezetõ Barcelona és a Real
Madrid lapzárta után döntött
a bajnoki cím sorsa felõl. 

Kupát is nyert a Bayern 
München és a Chelsea

Rangadót nyert a Vásárhely
Labdarúgás

ÚMSZ

„Amikor ötezer lejt
nyerhetsz, te viszont

csak tetteted a játékot, az
azt jelenti, hogy pofátlan
vagy” – dühöngött Ionuþ
Popa, az Aradi UTA fut-
ballcsapatának technikai
igazgatója, miután csapata
3-1-re kikapott Marosvásár-
helyen a helyi FCM-tõl a

másodosztályú bajnokság
hétvégi harmincadik fordu-
lójában. A vendégek futbal-
listáinak ugyanis egyenként
háromezer lej prémiumot
ajánlott fel a klub vezetõsé-
ge, Popa pedig további két-
ezer lejjel toldotta volna
meg a gyõzelemért járó ju-
talmat. Ehelyett a feljutá-
sért küzdõ „öreg hölgy” tel-
jesítménye elmaradt a vára-
kozásoktól. A technikai
igazgató nem is kímélte a

fiúkat. „Tiszta pofátlanság
amit mûveltek. Egyetlen
tisztességes passzt sem ad-
tak, még a pályán sem tud-
tak jól elhelyezkedni” – kri-
tizált Popa. S nem véletle-
nül mérgelõdött, hiszen az
UTA így lecsúszott az élrõl
a második csoport negye-
dik helyére, mivel riválisai
közül a Mioveni (1-0-ra
Lupényban) és a Kolozsvá-
ri U (2-0-ra Déván) is nyert
a hétvégén. A 30. forduló

többi eredménye: Drobeta
Turnu Severin–Torda 0,
Piteºti-i Argeº–Petrozsény
3-0, Nagybánya–Temes-
kovács 1-0, Craiovai Gaz
Metan–Szilágysomlyó 1-2,
Otopeni–Rm. Vâlcea 4-1.
A Bihar FC szabadnapos
volt. A csoport élén az ál-
lás: 1. Mioveni 29 mérkõ-
zés/59 pont, 2. Kolozsvár
27/57, 3. Marosvásárhely
28/57, 4. UTA 26/54, 5.
Piteºti 28/49. 

A dán csapat visszarántotta a román bajnokot Bukarestben, s megõrizte a BL-serleget

Futballbotrány készülõdik
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Bundázási szándékkal
vádolta Spanyolországot

egy tegnap nyilvánosságra
került magánbeszélgetésben
az angol labdarúgó-szövetség
elnöke. David Triesman sze-
rint a spanyolok a június 11-
én kezdõdõ dél-afrikai labda-
rúgó-világbajnokság bíróinak
megvesztegetésére készül-
nek, orosz segítséggel.

A nemzetközi sportdiplo-
máciai botránnyal fenyege-
tõ értesülést a Mail on

Sunday címû konzervatív
vasárnapi brit lap közölte,
amelynek a birtokába került
egy hangfelvétel, amelyen
Triesman kijelenti: Spa-
nyolország kiszáll a 2018-as
vb rendezési jogáért folyó
versenybõl, és az oroszokat
fogja támogatni, amennyi-
ben õk segítenek a játékve-
zetõk lefizetésében. Orosz-
ország, mint ismert, nem ju-
tott ki az idei világbajnok-
ságra, viszont Spanyolor-
szág és Anglia mellett pá-
lyázik a nyolc év múlva ese-
dékes tornára. A hangfelvé-
tel kivonatos közlése alap-

ján Melissa Jacobs, Tries-
man egykori munkatársa és
szeretõje kérdezi a sportve-
zetõt arról, hogy Oroszor-
szág segíteni fogja-e a spa-
nyolokat. Triesman erre azt
válaszolta, hogy szerinte
megegyezésre jutnak, pon-
tosan azért, mert az oro-
szoknak nincs veszíteniva-
lójuk. Az egykori szeretõk
legutóbb két hete találkoz-
tak egy londoni étteremben,
és Triesman akkor mondta
bele egy titokban bekapcsolt
hangrögzítõ mikrofonjába a
Mail on Sunday által tegnap
feltárt állításokat. FA elõzõ-

leg bírói úton megpróbálta
elérni a sztori közlésének le-
tiltását, ám ez nem sikerült.

A BBC tegnapi értesülése
szerint az egykori munkás-
párti politikus Lord Tries-
man helyzete tarthatatlanná
válhat az FA és a pályázati
bizottság élén. Az angol
pályázati bizottság vasárnap
faxüzenetekben kért elnézést
a spanyol és az orosz futball-
szövetségtõl. Az angol szö-
vetség alig két napja nyújtot-
ta be 1752 oldalas hivatalos
pályázatát a 2018-as labda-
rúgó-világbajnokság rende-
zési jogára. 

Fotó: Agerpres

Az Újpest 1-0-ra nyert hazai pályán a címvédõ Debre-
cen ellen az élvonalbeli magyar labdarúgó-bajnokság
28. fordulójában, s ezzel a listavezetõ hajdúságiak elõ-
nye ismét egy pontra csökkent a Vasast 3-0-ra legyõzõ
Székesfehérvár elõtt. A többi eredmény: Diósgyõr–Fe-
rencváros 0-1, Honvéd–Nyíregyháza 1-1, Pápa–Paks 1-
0, Gyõr–MTK 2-0. A Szombathely–Zalaegerszeg-
meccs tegnapi lapzártánk után fejezõdött be, a
Kecskemét–Kaposvár-találkozót pedig elhalasztották.

Címvédõt vert az Újpest
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Röviden
Közel a váradi címvédés

A Nagyváradi Figoconti VSK férfi vízilab-
dacsapata újabb százszázalékos tornát pi-
pált ki az élvonalbeli vízilabda-bajnokság
rájátszásában, s immár nagyon közel áll a
címvédéshez. A hétvégi bukaresti viadalo-
kon elõbb a Steauát verte 8-6-ra, majd a
Rapidot iskolázta le 11-6-ra. A tegnapi,
Dinamo elleni rangadót 8-5-re megnyerte, s
így már nyolc pont az elõnye az élen. A
Steaua abszolút negatív hétvégét zárt, hi-
szen a Dinamo elleni 8-4 arányú vereség
után még a Rapidtól is kikapott 6-5-re. Az
állás: 1. Várad 70 pont, 2. Dinamo 62, 3.
Steaua 45, 4. Rapid 31.

Elõdöntõben a hokisok

Megkezdõdött a középdöntõ a Németor-
szágban zajló élvonalbeli férfi jégkorongbaj-
nokságon, ahol az E csoportban Szlovákia
6-0-ra kikapott Dániától, Finnország 2-0-ra
legyõzte a fehéroroszokat, míg a házigaz-
dák 3-2-re alulmaradtak az oroszokkal
szemben. A F csoportban Kanada valóság-
gal lemosta a pályáról a norvégokat, s 12-1-
re nyert, míg Svájc 3-2-re gyõzött a csehek
ellen, a svédek pedig a letteket verték 4-2-
re. A tegnapi mérkõzések lapzártánk után
fejezõdtek be.

Rezai legyõzte Venus Williamset

A francia Aravane Rezai nyerte a madridi
4,5 millió dollár összedíjazású tenisztornát
miután a döntõben 6-2, 7-5-re legyõzte a
negyedik helyen kiemelt amerikai Venus
Williamset. A 23 éves perzsa származású
sportoló pályafutása harmadik WTA-tor-
nagyõzelmét szerezte meg. A férfiak madri-
di tornáján tegnapi lapzártánk után rendez-
ték a döntõt Roger Federer és Rafael Nadal
között.

Dán szakaszgyõzelem a Girón

A dán Chris Anker Sörensen nyerte meg a
Giro d’Italia kerékpáros körverseny nyolca-
dik szakaszát, a második az olasz Simone
Stortoni, a harmadik a spanyol Xavier
Tondo lett. Az összetettben továbbra is a
kazah Alekszandr Vinokurov áll az élen.

Módosul az Afrika Kupa

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) hi-
vatalos közleményben jelentette be: 2013-
tól a páratlan években rendezik meg az
Afrikai Nemzetek Kupáját (ANK). A kon-
tinenstornát érintõ módosítást kairói ülé-
sén fogadta el a CAF. A páros – tehát
négyévenként világbajnoki – években tör-
ténõ szervezés rengeteg kritikát kapott.
Szakemberek szerint az afrikai csapatok
gyenge vb-szereplésének egyik oka az,
hogy a játékosoknak ilyenkor fél éven be-
lül két nagy tornára is fel kell készülniük.
Az ANK-t 1968 óta rendezték meg páros
években, 2012-ben lesz az utolsó, páros
évben megrendezett torna.

Dubai visszalépett

Dubai anyagi nehézségekre hivatkozva
visszalépett a 2013-as úszó-világbajnokság
megrendezésétõl. A nemzetközi szövetség
(FINA) szombati tájékoztatása szerint az
egyesült arab emírségekbeliek ugyanakkor
kitartanak a decemberi rövidpályás vb meg-
szervezése mellett. A látványos tervekkel
pályázó dubaiak tavaly júliusban nyerték el
a szervezési jogot, megelõzve Hamburgot
és Moszkvát.

Bejelentkezett a Chelsea Torresért

Brit lapértesülés szerint a Chelsea már
megtette az elsõ lépéseket, hogy leszerzõd-
tesse Fernando Torrest, a Liverpool Euró-
pa-bajnok labdarúgóját. A Daily Mirror cí-
mû napilap úgy tudja, hogy a londoni klub
kész 47 millió eurót fizetni a spanyol táma-
dóért. Az újság szerint továbbá biztos, hogy
Carlo Anclotti marad a csapat edzõje. 

CFR-kincses Kolozsvár
Labdarúgás

Moldován Árpád Zsolt

Három év alatt ötödik serle-
gét emelhette magasba

szombaton este a Kolozsvári
CFR labdarúgócsapata, ugyanis
a Curtea de Argeº-i
Internaþional 2-1 arányú legyõ-
zésével behozhatatlan elõnyre
tett szert a Liga 1-ben, s ezzel
megszerezte története második
bajnoki címét. Emellé – ameny-
nyiben május 26-án, a Román
Kupa döntõjében felülkerekedik
a FC Vaslui csapatán – a negye-
dik kupagyõzelmet is begyûjthe-
ti. A stadionrekordnak számító
21 143 nézõ elõtt lejátszott
szombat esti találkozó másfél
órára „megkeserítette” CFR-já-
tékosok és szurkolók életét,
ugyanis már a kezdõ sípszó
megszólalásakor mindenki a
végsõ sípszóra várt.  

A vasutasok olasz trénere,
Andrea Mandorlini a tõle szoká-
sos takarékos focit játszatta fiai-
val, Cristian Bud 32. percben rú-
gott gólja után visszavonulót
fújt, félidõben lecserélte a CFR
fekete gyöngyszemét, az Ele-
fántcsontpart vébéválogatottjá-
ba behívott 19 éves Lacina
Traorét, majd a jolly joker
Emmanuel Culiót is pihenni
hívta. Taktikai húzása majdnem
rosszul sült el, ugyanis a kolozs-
váriak mumusának számító
Bogdan Apostu nem fogadta el a
rájuk osztott statisztaszerepet és
a 67. percben egyenlítõ gólt fe-
jelt. A katarzist hozó találatot az

egész szezont kirobbanó formá-
ban végigjátszó Ciprian Deac ér-
te el, a közönség ekkor már
„hullámzott”. 

A lefújást követõ pillanatok-
ban felszabadult a játékosokból
az egész szezonban felgyülem-
lett feszültség, magukon kívül
ünnepeltek és ünnepeltették ma-
gukat. Az olasz edzõ- és játékos
kontingens talján trikolórral pa-
rádézott, Traoré turbánként csa-
varta feje köré nemzeti lobogó-
ját, az argentin légiósok pedig
válogatottjuk mezében hirdették

hovatartozásukat. A feleségek,
barátnõk és az óvodányi gyerek-
sereg pályára hívása mintegy
mottója is lehet a Szamos-parti
vasutasoknak, ugyanis statiszti-
kák szerint a fellegvári stadion
számít Románia „legcsalád-
barátabb” arénájának. 

Rögtönzött beszédében
Pászkány Árpád fõrészvényes a
kolozsvári és erdélyi focirajon-
góknak dedikálta a bajnoki cí-
met. „Lassan, de biztosan meg-
térülni látszik befektetésünk,
örülünk a második bajnoki cí-

münknek, de már készülünk a
harmadikra, negyedikre, tize-
dikre” – mondta el az ÚMSZ-
nek Pászkány közvetlenül azu-
tán, hogy húszezren skandálták
nevét. Iuliu Mureºan klubelnök
is a csapat elõtt álló jövõbeli fel-
adatokra összpontosított, ünne-
pelni csak a Román Kupa-dön-
tõ után hívta a szurkolókat. Re-
ményei szerint a május 27-i ün-
nepségen mindkét serleget be-
mutathatják az egyre növekvõ
szurkolótáboruknak. 

A bajnoki gyõzelemért min-
den CFR-játékos 50 ezer eurós
prémiumot tehet zsebre, ami va-
lóban zsebpénz, ha azt vesszük
számításba, hogy a klub kasszá-
ja mintegy 15 millió euróval
gazdagodik a Bajnokok Ligája-
szereplésnek köszönhetõen. Az
augusztus 26-i BL-sorsolás meg-
osztja a játékosokat, egyesek a
Real Madridot vagy a Manches-
ter Unitedet szeretnék vendégül
látni, mások verhetõbb ellenfe-
leknek örülnének. Tény viszont,
hogy a román focitársadalom-
ban áhított BL-himnusz õsszel a
Gruián csendül fel.

A 33. forduló többi eredmé-
nye: Medgyes–Gyulafehérvár 5-
0, Beszterce–Iaºi 5-0, Dina-
mo–Ploieºti-i Astra 3-3,
Brassó–Rapid 1-1. A Steaua–
Craiova-meccs tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdött be, míg ma
Galac–Vaslui- (17 óra, GspTV),
Urziceni–Pt. Neamþ-i Ceahlãul-
(20 óra, DigiSport) és Tg.
Jiu–Temesvár (21.45 óra,
Antena 1) összecsapások szere-
pelnek a programban. 

Becsúszott az elsõ helyre a Kolozsvári CFR Fotó: spotphoto.net/Nagy Melinda

Húszpontos elõnyt herdált el
otthonában az U-Mobitelco
Kosárlabda

Turós-Jakab László

Kevesen jósolták, hogy a
Ploieºti-i CSU mindkétszer

nyer Kolozsváron a férfi kosár-
labda-bajnokság döntõjének el-
sõ öszszecsapásain. Pénteken
77-76-ra, szombaton pedig 113-
111-re nyert a címvédõ, ráadá-
sul mindkét esetben nyerõ hely-
zetbõl hajtott fejet a házigazda
alakulat. A legtöbb hét mérkõ-
zést feltételezõ finálé nyitómec-
csén az U-Mobitelco sokáig irá-
nyított, helyenként már 14 pont-
tal is vezetett, de a hajrá bünte-
tõpárbajában alulmaradt. Oly-
annyira, hogy az utolsó másod-
percben Adrian Blidaru félpá-
lyáról hajíthatta el a labdát, s az
gyûrûben kötött ki. 

Másnap egy mindenre elszánt
hazai csapat állt a prahova-
iakkal szemben, s miután a har-
madik negyed elején az ered-
ményjelzõ 60-40-et mutatott, a
háromezernél is népesebb szur-
kolótábor már el is könyvelte a
sikeres revánsot. Az elõzõ nap-
pal ellentétben ezúttal a játékve-
zetõk hozták föl a vendéggárdát,
s a sípok sokáig némák marad-
tak a pályán zajló durvaságok-
nál. Az egyre jobban belelendü-
lõ Hargrove vezérletével a CSU
Asesoft 68-ra egyenlített, s bár a
kolozsváriak még egyszer újíta-
ni tudtak, a hajrá ismét kétesé-
lyessé vált. Az addig szinte hi-

bátlanul játszó Krsztanovics
két büntetõt is elhibázott,
Hargrove pedig az utolsó má-
sodpercben „bevarrt” triplával
kicsikarta a hosszabbítást, 91-
91. A kétszer ötperces ráadás
már a cserepadok hosszúságá-
ról szólt, s ez a bajnoknak ked-
vezett. Hargrove 48, Krsztano-
vics pedig 35 pontig jutott, a
statisztikákba pedig összesen
66 személyi hiba került.

Szerdán és csütörtökön
Ploieºti-en folytatódik a sorozat,
s a kolozsváriak legalább egy
meccset kell nyerjenek ahhoz,
hogy esélyük maradjon a pálya-
elõny visszaszerzésére. A bronz-
csata elsõ mérkõzésén a Temes-
vár 94-68-ra kikapott Med-
gyesen, s legközelebb szerdán
találkozik a Gaz Metannal a
Béga-parti városban.

A nõi bajnokságban is 2-0-ra
áll a döntõ összesítettje, miután
a Târgoviºte 92-55-re és 78-54-re
nyert az Aradi BC ICIM ellen.
A címvédõ mindkétszer hazai
pályán fogadta a Maros-partia-
kat. A kisdöntõ elsõ összecsapá-
sán a Sepsiszentgyörgyi BC 76-
74-re nyert a vendég szatmárné-
meti gárda ellen. A következõ
mérkõzés holnap lesz Szat-
máron. A helyosztókon:
Alexandria–Craiova 56-70 (5-6.
helyek), Gyulafehérvár–Olimpia
56-48 (9-10. helyek), Kolozs-
vár–Iaºi 80-86 (11-12 helyek),
Temesvár–Brassó 45-51 (14-15
helyek). 

Webber, Monaco „hercege”
Forma–1

ÚMSZ

Mark Webber sorozatban
másodjára ünnepelhetett

rajt-cél gyõzelmet a Forma–1-es
autós gyorsasági világbajnokság
idei szezonjában, miután tegnap
elsõként intették le a 57. Mona-
cói Nagydíjon. A Red Bull
ausztrál pilótája a Barcelonában
bevált recept szerint versenyzett
a hercegségben is: mivel ezen a
pályán is szinte lehetetlen elõz-
ni, már a kvalifikációs edzésen
az élre verekedte magát, utána
pedig magabiztosan és hibátla-
nul autózta végig az utcai via-
dalt. Nem úgy a címvédõ Jenson
Button (McLaren), akinek az au-
tója már a harmadik körben
megadta magát, s még a bizton-
sági autót is a pályára kellett kül-
deni, hogy a törmeléket feltaka-
rítsák. A safety carnak amúgy
bõven akadt dolga, a tegnapi fu-
tamon négyszer is a mezõny

elõtt haladt, igaz, egyszer egy
feljött csatornafedél miatt kellett
köröznie. Utoljára három körrel
a verseny vége elõtt küldték be a
pályára, de az utolsó körre ki-
jött, s ekkor a német Michael
Schumachernek sikerült meg-
elõznie az abroncsait addig el-
használó Fernando Alonsót.

A pontszerzõ helyen végzett pi-
lóták: 1. Webber, 2. Sebastian
Vettel (Red Bull), 3. Robert
Kubica (Renault), 4. Felipe
Massa (Ferrari), 5. Lewis Ha-
milton (McLaren), 6. Schuma-
cher (Mercedes), 7. Alonso (Fer-
rari), 8. Nico Rosberg (Merce-
des), 9. Adrian Sutil (Force In-
dia), 10. Vitantonio Liuzzi (Force
India). Az egyéni potverseny ál-
lása: 1. Webber 78 pont, 2. Vettel
78, 3. Alonso 73, 4. Button 70, 5.
Massa 61, 6. Hamilton 59, 7.
Kubica 59, 8. Rosberg 54, 9.
Schumacher 30. A konstruktõri
vb állása: 1. Red Bull 156 pont, 2.
Ferrari 134, 3. McLaren 129, 4.
Mercedes 84. 

Webber magabiztosan haladt az élen a Monacói Nagydíjon Fotó: f1.com
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