
A törökbálinti Corába „Székely termék” védjeggyel mintegy negyvenféle élelmiszer került ki a polcokra
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Elrajtolt az e-Karaván

Nagyváradrûl indult útjára a Távközlési és
Információs Társadalom Minisztériuma és
a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezésében
zajló Erdélyi e-Karaván konferenciasorozat,
melynek célja ösztönözni a romániai e-tár-
sadalom kialakulását. A rendezvény ma
Kolozsváron folytatódik.

új magyar szó
2010. május 19., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1949 ▲
1 amerikai dollár 3,3819 ▼
100 magyar forint 1,5117 ▲

Nagyszeben: 
színház minden mennyiségben

„Jellemzõ Romániára, hogy a jelentõsebb
kulturális eseményeket, a nagy tömegeket
vonzó rendezvényeket egymásra szervezik”
– jegyezte meg Constantin Chiriac, a Nagy-
szebeni Nemzetközi Színházfesztivál tegna-
pi rendezvényismertetõ sajtótájékoztatóján.  

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Patthelyzet a koalícióban

Markó Béla szö-
vetségi elnök sze-
rint „komoly
problémát” jelen-
tene a koalí-
cióban, ha a kép-
viselõház nem
szavazza meg a
tanügyi törvény
RMDSZ által el-
várt változatát. A
jogszabály egyik
legkényesebb cik-
kelyérõl ma sza-
vaznak.

Enyhülõ álláspontok
A utóbbi napokban megszaporodtak a
kérdõjelek a megszorító intézkedések kö-
rül. Ha egy hete még úgy tûnt, hogy a

lefaragások kõbe vannak vésve,
ma más a helyzet. Elõször
az államfõ jelentette ki,
hogy a valutaalapnak szánt
szándéknyilatkozatot újra

lehet tárgyalni, majd a
kormányfõ is az ál-
láspontok enyhülé-
sére utaló nyilatko-

zatokat tett.Szõcs Levente

„A kormány intézkedései
nem érinthetik a kis- és a mi-

nimálnyugdíjakat” – jelentette ki
tegnap bukaresti sajtótájékoztató-
ján Markó Béla miniszterelnök-
helyettes, az RMDSZ szövetségi
elnöke. Szerinte elkerülhetetlenek
ugyan a bér- és nyugdíjcsökkenté-
sek, de meggyõzõdése, hogy meg
kell védeni azokat, akik ezek
eredményeként nem csupán
rossz, hanem egyszerûen elvisel-
hetetlen helyzetbe kerülnének. A
mára tervezett szakszervezeti tün-
tetés heves szóváltásra adott okot
a Demokrata–Liberális Párt és a
Szociáldemokrata Párt képviselõ-
inek: az elõbbiek azzal vádolták a
PSD-t, hogy „beépített aktivistái
izgatják a tömegeket a kormány
ellen.” 3., 4. és 7. oldal 

Remény
nyugdíjasoknak

MekCora székely siker?
Szombaton zárulnak a Székely Hetek a magyarországi áruházláncban

Heves reakciókat váltott ki a
szlovák fõvárosban az a hír,

hogy a Fidesz hétfõn este az Or-
szággyûlés elé terjesztette a ket-
tõs állampolgárságról szóló tör-
vényjavaslatát. Pozsony felszó-
lította Budapestet, hogy hala-
déktalanul kezdjenek párbeszé-
det a szomszédos országbeli
magyarok kettõs állampolgársá-
gát érintõ törvényjavaslatról –
jelentette be a szlovák nemzet-
biztonsági tanács tegnapi ülése
után Robert Fico szlovák kor-
mányfõ. Markó Béla nem szá-
mít arra, hogy a kettõs állam-
polgárság budapesti megszava-
zása a szlovákiaihoz hasonló
„ultranacionalista” ellenkezést
vált majd ki a román politiku-
sokból. 2. és 4. oldal 

Románia nyugati részét – el-
sõsorban Temes és Krassó-

Szörény megyét – is elérte az
Európa-szerte katasztrófahely-
zetekhez vezetõ heves esõzés és

szokatlanul hideg idõjárás. Kü-
lönösen azok a települések van-
nak veszélyben, ahol elhanya-
golták az árvízvédelmi elõkészü-
leteket. 7. oldal 

Az árhullám Beszterce-Naszód megyét sem kímélte Fotó: Mediafax

Pozsony üvölt,
Bukarest hallgat

Az árhullám elérte Romániát

Magyarországi vá-
sárlók szerint nem
feltûnõek a székely
termékek standjai az
ottani Cora üzlet-
lánc egységeiben.
„Több ezer példány-
ban küldtek szét
prospektusokat” –
reagáltak erre az
ÚMSZ által megke-
resett szervezõk. A
programban részt
vevõ Hargita megyei
sajttermelõ elége-
dett, mert pár nap
alatt elfogyott az
áruja, egyelõre
azonban még nem
tudta megmondani,
pontosan mekkora
hasznot hoznak szá-
mára a Székely He-
tek. Külföldi értéke-
sítésen sok hazai
gyártónak „jár az
esze”, a kisebb cé-
gek azonban önerõ-
bõl nem tudják át-
lépni az országhatá-
rokat. 6. oldal 
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Röviden

Az ékezetekért interpellált Korodi

Interpellációban fordult Korodi Attila par-
lamenti képviselõ Vasile Blaga belügymi-
niszterhez a gépkocsi-vezetõi engedélyek ki-
töltésének ügyében. A képviselõnek egy
Hargita megyei lakos nemrég jelezte, hogy
míg a személyazonossági igazolványába
nevét ékezetekkel írták be, ez hajtási enge-
délye esetében nem történt meg. „Amikor a
kezébe kapta hajtási engedélyét, azzal
szembesült, hogy a neve nem úgy szerepel,
mint a személyi igazolványában. A hajtási
engedély esetében nem sikerült ékezetekkel
írni a nevét, mivel a Kanadából vásárolt
program nem használ ékezeteket. Így tör-
tént, hogy a Györgybõl Gyorgy lett. Olyan
eset is volt már az elmúlt évben az ország-
ban, hogy valakinek a két családneve közül
csak az egyik jelent meg a vezetõi engedé-
lyen, és a két keresztneve közül egyiket
csak egy betû jelezte” – mutatott rá Korodi
Blagához intézett interpellációjában. 

Halálra ítéltek hat szomáliai kalózt

Egy jemeni bíróság halálra ítélt hat szomá-
liai kalózt, akik tavaly áprilisban eltérítettek
egy jemeni kõolajszállító tartályhajót – kö-
zölte tegnap az arab ország védelmi mi-
nisztériuma. A támadásban a legénység
egy tagja életét vesztette, egy másik eltûnt,
négy pedig megsebesült.
Hat másik kalózt tíz évig terjedõ szabad-
ságvesztésre ítéltek. Az elítélt tengeri rab-
lóknak 2 millió jemeni riál (9200 dollár)
kártérítést kell fizetniük az általuk eltérített
hajó, a Quana tulajdonosának, a Masafi
Aden nevû cégnek. A védelmi minisztéri-
um weboldala szerint Masafi Adennek
ugyanakkor szintén kártérítésben kell része-
sítenie a jemeni áldozatok hozzátartozóit. 

Obama nagynénje 
végre megkapta a menedékjogot

Barack Obama amerikai elnök tíz éve az
Egyesült Államokban élõ kenyai nagynénje
megkapta a menedékjogot, hat évvel azu-
tán, hogy kiutasították az országból, írta a
keddi The Washington Post. Zeituni
Onyango, az elnök néhai apjának féltestvé-
re már kétszer folyamodott menedékjogért.
Elõször 2004-ben, de akkor nem kapta
meg, másodszor pedig idén februárban. Az
57 éves asszony 2004 után a kiutasítás elle-
nére nem távozott, Bostonban élt. Második
kérelmét azzal indokolta: azért kell marad-
nia, mert az Egyesült Államokban orvosi
kezelésre szorul, és mert hazájában tartania
kell a törzsi erõszaktól. 

Mihail Hodorkovszkij 
éhségsztrájkba kezdett

Éhségsztrájkba kezdett Mihail
Hodorkovszkij volt olajmágnás, a Jukosz
egykori fõrészvényese tiltakozásul az ellen,
hogy hétfõn újra három hónappal meg-
hosszabbították a vizsgálati fogságot szá-
mára és volt üzlettársa, Platon Lebegyev
számára. Hodorkovszkijt és Lebegyevet
2005-ben ítélték 8 év büntetõtáborra egye-
bek között adócsalás és pénzmosás vádjá-
val, de 2008 telén újabb eljárást indítottak
ellenük, és tavaly februárban vizsgálati fog-
ságba helyezték õket, ami az enyhébb bün-
tetõtábor helyett gyakorlatilag szigorított
börtönt jelent.

Morales a cölibátus eltörlését kérte 

A cölibátus eltörlését kérte Evo Morales
bolíviai elnök abban a levélben, amit hét-
fõn adott át XVI. Benedek pápának a Vati-
kánban. A levél átadását 25 perces rövid
megbeszélés elõzte meg: megvitattak olyan
témákat, mint a jelenlegi nemzetközi gaz-
dasági helyzet vagy a környezetvédelem
melletti erõsebb kiállás. Szó esett még Bolí-
via aktuális helyzetérõl, különösen az egy-
ház és az állam együttmûködésérõl az ok-
tatás- és egészségügyben, valamint az em-
beri jogok védelmérõl, derül ki a Vatikán
beszámolójából.

Hírösszefoglaló

Öngyilkos merénylõ robban-
totta fel magát tegnap az afgán

fõvárosban egy NATO-jármûosz-
lop mellett, a támadásban tucat-
nyi afgán civil és legkevesebb öt
külföldi katona vesztette életét.
Körülbelül ötvenen sebesültek
meg. A merénylõ gépkocsiban ül-
ve robbantotta fel magát, amikor
elhaladt mellette a NATO vezette
nemzetközi biztonsági erõ (ISAF)
gépkocsikonvoja. A 750 kilo-
gramm TNT erejû robbanás az
afgán energiaügyi és vízgazdálko-
dási minisztérium épületénél tör-

tént, de a környéken más kor-
mányzati épületek is vannak, a
közelben található a parlament is.
Claudio Glaentzer, Olaszország
amerikai nagykövete a Sky TG24
televíziónak nyilatkozva azt
mondta, hogy a támadás célpont-
ja egy amerikai katonai konvoj
volt. Idén már valamivel több,
mint kétszáz NATO-katona vesz-
tette életét afganisztáni hadmûve-
letekben: az ISAF ezzel a legsú-
lyosabb idõarányos veszteségét
szenvedte el a harcok több mint
nyolc évvel ezelõtti kezdete óta.
A merénylet elkövetését a tálib
mozgalom vállalta magára.

Felrobbant egy NATO-konvoj

Hírösszefoglaló

Oroszországnak nem áll
szándékában támadást indíta-

ni más országok ellen fekete-ten-
geri hadiflottájának az ukrajnai
Szevasztopolban lévõ támasz-
pontjáról – közölte Dmitrij Med-
vegyev  orosz elnök tegnap Kijev-
ben. Medvegyev ukrajnai hivata-
los látogatása második napján.
Úgy vélte, erre a nemzetközi kap-
csolatok rendszere jelent garanci-
át: Oroszországnak az ENSZ-en
belüli, valamint nemzetközi kon-
venciókból és az 1975-ös helsinki
záróokmányból fakadó kötele-
zettségei. Hozzátette, hogy
Oroszország „természetesen”
nem fogja semmibe venni a nem-
zetközi jogot, mert számára sem
elõnyös, ha „elkezd kiesni a nem-
zetközi közösségbõl”.
Medvegyev szólt arról is, hogy
nem tartja túl nagy árnak azt a
40 milliárd dollárt, amelynek fe-
jében Oroszország tovább hasz-
nálhatja a szevasztopoli kikötõt.
A hosszabbításról Medvegyev és
Viktor Janukovics ukrán elnök
április végén állapodott meg. Az

eddigi egyezmény szerint az
orosz hadihajók 2017-ig marad-
hatnának a bázison, s ezt a ha-
táridõt tolták most ki 25 évvel,
valamint további ötéves hosz-
szabbítási lehetõséggel. Oroszor-
szág eddig évente 97,75 millió
dollár bérleti díjat fizetett a kikö-
tõ használatáért.

Medvegyev elmondta azt is,
hogy Oroszország szívesen látná
a – hat szovjet utódállamot tö-
mörítõ – Kollektív Biztonsági
Szerzõdés Szervezete (ODKB)
tagjai között Ukrajnát, de a csat-
lakozásról Kijevnek kell dönte-
nie. Úgy vélte, a kérdés arról
szól, hogyan látja Ukrajna az or-
szág helyét Európában. „Ha
semleges és független állam, az
nekünk teljesen megfelel” – je-
gyezte meg.

Az orosz-ukrán kapcsolatok
az Oroszországtól való eltávolo-
dásra és a Nyugathoz való köze-
ledésre építõ elõzõ ukrán elnök,
Viktor Juscsenko idején erõsen
megromlottak, majd az idei el-
nökválasztás és Janukovics hiva-
talba lépése óta lendületes javu-
lásnak indultak. 

Medvegyev: nem támadunk

az ukrajnai támaszpontról

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Augusztus 20-án, azaz Ma-
gyarország nemzeti ünnepén

léphet hatályba a Fidesz–KDNP
kettõs állampolgárságról szóló
törvényjavaslata, amelyet hétfõn
este terjesztett az országgyûlés elé
a kormánypárt. Ha a képviselõk
megszavazzák, az indítvány ren-
delkezéseit a 2011. január 1-jét
követõen induló eljárásokban al-
kalmaznák. 

A nyelvtudást 
igazolni kell

A törvényjavaslat elsõként azt
rögzíti, hogy születésénél fogva,
leszármazással magyar állampol-
gárrá válik a magyar állampolgár
gyermeke. Elõírása szerint az ál-
lampolgárság megszerzésére irá-
nyuló nyilatkozatot és kérelmet
egyénileg kell benyújtani – tehát
nem kollektíven, automatikusan
történne annak megadása – az il-
letékes anyakönyvvezetõnek, a
magyar konzuli tisztviselõnek
vagy a magyar kormány által kije-
lölt, az állampolgársági ügyinté-
zésért felelõs szervnek. 

A tervezet szerint kedvezmé-
nyesen honosítható az a nem ma-
gyar állampolgár, akinek felme-
nõje magyar állampolgár volt,
vagy valószínûsíti magyarországi
származását, és magyar nyelvtu-
dását igazolni tudja. Emellett a
jogszabály kimondja, cselekvõ-
képtelen vagy korlátozottan cse-
lekvõképes személyek esetében a
magyar nyelvtudás igazolásától el
lehet tekinteni, illetve kiskorú te-
kintetében a folyamatos magyar-
országi lakhelytõl, ha honosítását
a szülõjével együtt kéri, vagy szü-
lõje a magyar állampolgárságot
megszerezte.

„Az állampolgárságról szóló
magyar döntés jogalapja a nem-
zetközi jogban vitathatatlan: az
állam szuverenitása alapján sza-
badon határoz állampolgársága

megszerzésének szabályairól” –
olvasható az indítványban. A ja-
vaslatot megfogalmazók szerint a
kettõs állampolgárság létrehoza-
tala nem ellentétes Magyarország
nemzetközi kötelezettségeivel, a
diszkrimináció tilalmába nem üt-
közik sem a nyelv szerinti, sem
pedig a leszármazás szerinti kü-
lönbségtétel. Mint írják, Európá-
ban több ország állampolgársági
joga is egyszerûsített, kedvezmé-
nyes eljárást tesz lehetõvé, hason-
lóan a javasolt magyar szabályo-
záshoz.

Pozsony támad

Amint az várható volt, Szlo-
vákiában heves reakciót váltott
ki az indítvány benyújtásának
híre. Pozsony felszólította Buda-
pestet, hogy haladéktalanul
kezdjenek párbeszédet a szom-
szédos országbeli magyarok ket-
tõs állampolgárságát érintõ tör-
vényjavaslatról – jelentette be a

szlovák nemzetbiztonsági tanács
tegnapi ülése után Robert
Fico. A szlovák kormányfõ sze-
rint a magyar lépés súlyos be-
avatkozás Szlovákia belügyeibe,
megsértése a nemzetközi jognak
és a szlovák–magyar alapszerzõ-
désnek, amelyre Pozsonynak ha-
tározott választ kell adnia. Fico
azt követeli, hogy azonnal üljön

össze a nemzeti kisebbségekkel
foglalkozó szlovák–magyar ve-
gyes bizottság. Ha Budapest erre
nem ad 24 órán belül választ,
Pozsony további diplomáciai lé-
péseket tesz, s kezdeményezni
fog egy legfelsõbb szintû találko-
zót is.

Orbán: nem ülünk fel 
a provokációknak

Fico kijelentéseire reagálva Or-
bán Viktor leendõ kormányfõ azt
mondta: szerinte teljesen nyil-
vánvaló, hogy a szlovák választá-
son induló nemzeti pártok folya-
matosan provokálják és provo-
kálni is fogják Magyarországot,
„mi azonban ezeknek a provoká-
cióknak nem ülünk fel”. Az MTI
azzal kapcsolatos felvetésére,
amely szerint Robert Fico szlo-
vák kormányfõ kedden közölte:
Pozsony felszólította Budapestet,
hogy haladéktalanul kezdjenek
párbeszédet a szomszédos or-
szágbeli magyarok kettõs állam-
polgárságát érintõ törvényjavas-
latról, Orbán Viktor úgy reagált:
amikor az új kormány hivatalba
lép – ami reményeik szerint a kö-
vetkezõ hét végén megtörténik –,
megkezdi a szokásos diplomáciai
munkát is, egészen addig azon-
ban semmilyen lépést nem áll
módjukban tenni. 

Pozsony üvölt...

Orbán Viktor szerint Szlovákia provokálja Magyarországot Fotó: MTI

Legkevesebb öt külföldi katona vesztette életét a merényletben

Markó Béla nem számít arra, hogy a kettõs állampolgárság
budapesti megszavazása a szlovákiaihoz hasonló „ultranacional-
ista” ellenkezést vált majd ki a román politikusokból. Az
RMDSZ elnöke az MTI kérdésére válaszolva tegnap kifejtette,
hogy Romániában nehéz a gazdasági helyzet, ezért megtörténhet,
hogy egyes román politikusok megpróbálják majd „felhabosí-
tani” a kérdést. Szerinte valós feszültséget nagyon nehéz kelteni
Románia és Magyarország között az állampolgárság ügyében,
hiszen mindkét ország tagja az Európai Uniónak, ami azt jelenti,
hogy a kettõs állampolgárság nem változtat sokat a romániai
magyarok életkörülményein. Hozzátette: egyes jogosultak
esetében az állampolgárság járhat konkrét következményekkel, de
a romániai magyarok többsége számára inkább érzelmi értéke
van a magyar állampolgárságnak.

Markó Béla: nem várható heves román reakció

Fotó: Agerpres



Fleischer Hilda

„A kormány intézkedései
nem érinthetik a kis- és a

minimálnyugdíjakat” – jelentet-
te ki tegnap bukaresti sajtótájé-
koztatóján Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes, az RMDSZ
szövetségi elnöke. Szerinte elke-
rülhetetlenek ugyan a költségve-
tési megszorítások és bércsök-
kentések, de meggyõzõdése,
hogy meg kell védeni azokat,
akik ezek eredményeként nem
csupán rossz, hanem egyszerûen
elviselhetetlen helyzetbe kerül-
nének. Úgy fogalmazott: a min-
imálnyugdíj szintjén, vagy annál
valamivel feljebb meg kell állapí-
tani egy határt, amely alatt már
nem alkalmazhatók a megvoná-
sok, ezt ellensúlyozni lehetne a
nagy nyugdíjak nagyobb arányú
csökkentésével, hogy a kitûzött
költségvetési bevétel elérhetõ le-
gyen. „Ez egy olyan érzékeny
kérdés, amelyet mindenképpen
kezelnünk kell” – mondta
Markó, hozzátéve, az RMDSZ
ezt már javasolta koalíciós part-
nerének. 

A rendszert kell korrigálni

„Ami a közeljövõt illeti, a ko-
alícióban is elmondtam, s kollé-
gáimmal is tárgyalunk errõl,
hogy hiába csökkentjük a fizeté-
seket, illetve a nyugdíjakat,
hogyha az egész rendszerhez
nem nyúlunk hozzá. Romániá-
ban ebben a pillanatban egy
rendkívül felduzzasztott köz-
igazgatás mûködik, tele va-
gyunk ügynökségekkel, hivata-
lokkal, hatóságokkal, valamint
számos olyan dekoncentrált in-
tézménnyel, amelyekre szerin-
tem semmi szükség nincs. Ezek-
nek egy részét össze kell vonni
vagy fel kell számolni” – ma-
gyarázta Markó. Az ifjúsági
igazgatóságok példájával élve
elmondta, át lehetne tenni õket
a megyei önkormányzatokhoz,
és majd ezek alárendeltségében

el lehetne dönteni, hogy hogyan
mûködjenek. „A tanfelügyelõ-
ségek, a prefektúrák számát is
radikálisan lecsökkenteném,
sõt, az önkormányzatoknál is
alaposan meg kell nézni, hogy
mekkora apparátusra van szük-
ség” – tette hozzá Markó, aki
abban látja a legnagyobb prob-
lémát, hogy senki nem visz vé-
gig semmit, az elsõ komolyabb
ellenállásra elállnak az eredeti
tervtõl. „Mindig oda lyukadunk
ki, hogy a csökkentések után
többen dolgoznak az intézmé-
nyekben, mint azelõtt” – fogal-
mazott Markó. 

Fûnyírás után átszervezés

A differenciált fizetéslevágá-
sokkal kapcsolatban a szövetségi
elnök elmondta: nem tartaná
rossz megoldásnak, de abban iga-
zat kell adnia a koalíciós partne-
reknek, hogy az ilyen jellegû át-
szervezések, kiszámolások a vég-
telenségig elnyújtanák a folyama-
tot. „A legjobb megoldás az len-
ne, ha most megtörténne az álta-
lános 25 százalékos csökkentés,
majd pár hónap elteltével a kor-
mány arra kényszerítené az intéz-
ményeket, hogy dolgozzák ki a
racionalizálást, vagyis csökkent-

senek a személyzeten, szervezzék
át struktúrájukat. Vagyis ezt a
mostani fûnyíró elvet méltányos
átszervezés váltaná fel” – fogal-
mazott az ÚMSZ-nek Markó. A
miniszterelnök-helyettes elmond-
ta, az egészségügy decentralizáci-
óját minden oldalról támadják.
„Mindenki lamentál, holott Cse-
ke Attila miniszter már elõkészí-
tette a korházak decentralizáció-
ját. Részünkrõl nagyon határo-
zott és reális szándék van, de meg
kell mondanom, hogy hadako-
zunk ebben az ügyben, mert so-
kan meg szeretnék ezt akadályoz-
ni” – fejtette ki Markó. 

ÚMSZAKTUÁLIS2010. május 19., szerda   www.maszol.ro 3

Sajnos, vagy szerencsére az
utóbbi napokban megszapo-
rodtak a kérdõjelek a megszo-
rító intézkedések körül. Ha

egy hete még úgy tûnt,
hogy a huszonöt szá-
zalékos bér-, illetve a
tizenöt százalékos
nyugdíjcsökkentés kõ-

be van vésve, ma más a helyzet. Elõször az
államfõ jelentette ki, hogy a Valutaalapnak
szánt szándéknyilatkozatot újra lehet tár-
gyalni, majd a kormányfõ és a pénzügymi-
niszter is az álláspontok enyhülésére utaló
nyilatkozatokat tett. A kormánykoalíció tag-
jaként az RMDSZ is jelezte – elõbb Lakatos
Péter képviselõ révén -, hogy nem ért egyet
maradéktalanul a bérek és a nyugdíjak „fû-
nyírószerû” levágásával. Az idézett megfogal-
mazást már Markó Béla szövetségi elnök
használta tegnap, amikor azt is leszögezte,
hogy bármennyire fájdalmas egyesek számá-
ra, a közigazgatási reformot nem lehet to-
vább halogatni, viszont a kisnyugdíjak levá-
gásával az RMDSZ nem ért egyet. Egyúttal
a szövetségi elnök (is) érzékeltette, hogy a bér-
csökkentés fõ célja kényszerhelyzet elé állítani
az elbocsátásokat egyébként eleve elutasító
szakszervezeteket. Kérdés, hogy beválik-e a
fortély (ami egyébként az államfõre vall). 
Ami a lényeget illeti, ha nagyon õszinték
akarunk lenni, a közalkalmazottak legalább
negyede valóban nélkülözhetõ. Ez nyilvánva-
lóan átlag, mert a közpénzen tétlenkedõk
aránya intézményenként változik, s hogy
pontosan hol mekkora, az kiderül majd ab-
ból, ahogyan az egyes hivatalok személyzete
ellenáll a leépítéseknek. Feltételezhetõ, hogy
ahol a munkájukat lelkiismeretesen és – nem
utolsó sorban – eredményesen végzõk az al-
kalmazottak háromnegyedét teszik ki, ott a
leépítés nagyjából zökkenõmentesen zajlik
majd. Nehezen hihetõ ugyanis, hogy bár-
mennyire jótét lélek valaki, tartósan elnézi,
amint a másik nemcsak a napot lopja, ha-
nem tõle személyesen a fizetésének a negyedét
is. Az intézkedés potenciálját növelné, ha a
kormány kilátásba helyezné a fizetések azon-
nali visszaállítását, mihelyt a leépítés meg-
történik, vagyis az érintett hivatalok alkal-
mazottai nem veszítenék el év végéig minden-
képpen a bérük negyedét.
Végül van egy kérdés, amely közel két héttel
az ominózus államfõi bejelentés után sem
tisztázott, mi több, azóta senki nem beszél ró-
la. Mi váltaná ki az év végén a tizenöt száza-
lékos nyugdíjcsökkentést?  A bérek esetében a
helyzet világos: ha huszonöt százalékkal esik
vissza az alkalmazottak száma, a negyedével
csökkenõ béralap éppen elég lesz, hogy jövõ
év elejétõl a közalkalmazottak ismét megkap-
ják jelenlegi fizetésük száz százalékát. Viszont
arról egy szó nincs továbbra sem, hogy a ti-
zenöt százalékkal csökkenõ nyugdíjak vissza-
állításához is azonos arányú „kilépésre” van-
e szükség, esetleg létezik más megoldás. Mert
ha nincs, miután a Boc-kormány megtiltotta
a nyugdíjasok alkalmazását, a rendszert
nagyjából egyféleképpen hagyhatják el az
érintettek... Másfelõl viszont, mivel nem fo-
galmazódott meg tételesen ilyen feltétel, az a
következtetés is levonható, hogy a nyugdíjak
mindörökké úgy maradnak: csökkentve. Ha
így van, ha úgy, a kormány jól tenné, ha
tisztázná a kérdést, esetleg a többivel együtt.

Román lapszemle

Enyhülõ álláspontok

Szõcs Levente

A román hadsereg szolidáris a kormány
megszorító programjával, elfogadja a 25
százalékos bércsökkentési javaslatot. En-
nek következtében csökken az Afganisz-
tánban szolgálatot teljesítõk zsoldja is –
bár napidíjuk nem változik. (Adevãrul)
Az euró dollárhoz viszonyított árfolyamá-
nak gyengülését a benzinár növekedésé-
ben is érzékelheti a lakosság. (Gândul) 
uniós szinten a román autótulajdonosok
fizetik a legolcsóbb kötelezõ jármûbiztosí-
tást (RCA). Az 1400 köbcentis gépkocsik
esetében kilencven eurónak megfelelõ ösz-
szeg majdnem kilencszer kisebb az olasz
vagy német szintnél. (Gândul) 

Remény a nyugdíjasoknak
Hatvanezer fõt várnak a szakszervezetek a mai bukaresti tüntetésére

F. H.

Bár a képviselõház oktatás-
ügyi szakbizottságának

RMDSZ-es tagjai azt remélték,
hogy  korábban koalíciós fenn-
akadásokat okozó tanügyi tör-
vénytervezet 37-es paragrafusá-
nak kérdése – amely az ország
történelmének és földrajzának a
kisebbségi gyerekek anyanyelvén
való oktatását biztosítaná – a
plénumban elsimul, tegnap en-
nek az ellenkezõjével kellett
szembesülniük. „Mircea Toader
demokrata-liberális képviselõ ké-
résére negyven perces konzultá-
ciós szünettel kezdtük meg a
szóban forgó cikkely vitáját” –
tájékoztatta lapunkat Kötõ Jó-
zsef, az oktatási bizottság
RMDSZ-es alelnöke, akitõl meg-
tudtuk, az elsõ szünet lejártával,
a szövetség részérõl Olosz Ger-
gely képviselõházi frakcióvezetõ
is kért egy félórás szünetet. „A
szociáldemokraták és a liberáli-
sok nem akarták megszavazni a

37-es paragrafus egyes cikkelyét,
ezért konzultációs szünetet kér-
tünk mi is, hogy az érvrendszere-
ket mérlegeljük, illetve, hogy

meggyõzõdjünk arról, hogy ha
szavazásra kerül sor, akkor biz-
tosítva lesz a megfelelõ szavazat-
szám” – magyarázta Kötõ. A ha-

lasztgatásoknak az lett a vége,
hogy a szavazást elnapolták má-
ra. „A szövetség mindenképpen
bízik abban, hogy a szavazás si-
keres lesz, mert ha nem, akkor
ismét koalíciós válság áll elõ” –
szögezte le az RMDSZ-es poli-
tikus. Markó Béla szövetségi el-
nök tegnap lapunknak úgy fo-
galmazott, ha ez a kérdés a plé-
numban nem oldódik meg, ak-
kor „az RMDSZ részérõl ko-
moly problémák merülnek fel”,
és nem fogják tovább támogatni
az oktatási törvényt. Az ellenzé-
ki képviselõk azzal vádolták a
demokrata-liberálisokat, hogy a
koalíció fennmaradása érdeké-
ben „lefeküdtek az RMDSZ-
nek”. A vádakra Cezar Preda
demokrata-liberális honatya vá-
laszolt, aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nem szabad a
magyar gyerekekkel megutáltat-
ni Románia történelmét és föld-
rajzát azáltal, hogy megtiltják
nekik azt, hogy anyanyelvükön
sajátítsák el. 

Tanügy: patthelyzet a koalícióban

Markó Béla szerint „komoly probléma” lenne a törvény kisiklása Fotó: Fleischer Hilda

A Szociáldemokrata Párt (PSD) tegnap kategori-
kusan visszautasította azt a kormánypárti vádat,
hogy részt vett a mára tervezett szakszervezeti tün-
tetés szervezésében, beépített emberei arra készül-
nek, hogy „izgassák” a tömeget. „Bár a PSD azo-
nosul azokkal a megmozdulásokkal, amelyek a
Boc-kabinet és Bãsescu elnök által bejelentett ab-
szurd intézkedések megállítását célozzák, a tünte-
tést a szakszervezetek rendezik” – olvasható a leg-
nagyobb ellenzéki párt közleményében. Ugyanak-
kor arra szólítják fel a Demokrata–Liberális Pár-

tot, hogy efféle megfélemlítésekkel és provokációk-
kal ne kíséreljék megakadályozni az embereket ab-
ban, hogy elmondják problémáikat. A PSD közle-
ménye válaszként érkezett Sever Voinescu PD-L-s
képviselõ nyilatkozatára, hogy az ellenzéki párt
„politikai céljai érdekében bujtogatja az embere-
ket”, „felelõtlen és gyáva módon beépítette aktivis-
táit a szakszervezetiek közé”. A szakszervezeti
tömbök hívására mintegy 60 ezer tüntetõt várnak
ma a Victoria térre, többek között ezer bányász is
jelentette részvételi szándékát. (M. Á. Zs.)

Hány beépített PSD-aktivista lesz a Victoria téri szakszervezeti tüntetésen?
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Bogdán Tibor

Amint az várható volt, a
kormány, a szakszerve-

zeti és a munkáltatók érdek-
védelmi szövetségeinek kép-
viselõibõl álló Gazdasági és
Társadalmi Tanács hétfõi
ülésén semmilyen döntés
nem született a válságkeze-
lés konkrét módjáról.

Ellenzéki egység – 
kormánytámogatással?

Az viszont bizonyossá
vált, hogy sem az alkalma-
zottak, sem a munkáltatók
érdekvédelmi testületei nem
fogadják el a kormány által
kidolgozott változatot,
amelynek elsõsorban a köz-
alkalmazottak és a nyugdíja-
sok, de a szociális juttatások
drasztikus korlátozása nyo-
mán az egész lakosság áldo-
zatává válna. Ráadásul a ka-
binetnek azzal a véleményé-
vel sem értenek egyet, misze-
rint az egyetlen alternatíva
minderre a hozzáadottérték-

adó és az egységes adókulcs
jelentõs emelése lenne. Erre
az álláspontra helyezkedett
egyébként a két ellenzéki
parlamenti tömörülés, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és
a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) is, igaz, a válságkeze-
lés módját illetõen már eltér-
nek a véleményeik. Minde-
nekelõtt a 16 százalékos egy-
séges adókulcs kérdése oszt-
ja meg az ellenzéket. A szo-
ciáldemokraták szerint ismét
be kellene vezetni a többsá-
vos adózást, amelynek meg-
felelõen a nagyobb keresetû-
ek magasabb, a szerényebb
jövedelmûek viszont kisebb
adóterheket viselnének.

Victor Ponta tömörülése –
egyéb eszköz hiányában –
fontolóra veszi a bizalmat-
lansági indítvány benyújtá-
sát is, amennyiben a kabinet
ragaszkodik a Nemzetközi
Valutaalappal aláírandó
szándéklevél jelenlegi for-
májához, abban a remény-
ben, hogy a kormány meg-
buktatására demokrata-libe-

rális és független honatyák is
szavaznának.

A PNL viszont semmikép-
pen sem hajlandó társszerzõ-
je lenni egy olyan bizalmat-
lansági indítványnak, amely-
ben ott szerepel az egységes
adókulcs megszüntetése,
igaz a PSD nem is tart igény
erre, mivel elegendõ hon-
atyával rendelkezik ahhoz,
hogy egymaga nyújtsa be az
indítványt. Jóllehet az ellen-
zék emiatt jelenleg meglehe-
tõsen megosztott, körvonala-
zódik a kompromisszum is:
Crin Antonescu, a PNL el-
nöke közölte, pártja bármi-
lyen bizalmatlansági indít-
ványt megszavaz, ha a kor-
mány a törvényhozási vitát
megkerülõ, parlament elõtti
felelõsségvállalással kívánná
elfogadtatni válságkezelõ
csomagját. Ezzel furcsamód,
az ellenzék egységének ki-
alakításához a kormány já-
rulhatna hozzá a leginkább.

A két tömörülés egyébként
együttesen 215 szavazattal
rendelkezik, a kormány me-

nesztéséhez hiányzó 25 vok-
sot kormánypárti oldalról re-
mélik megszerezni.

Állami „dugipénz”

Gazdasági megfigyelõk
úgy vélik, hogy a kormány-
nak valóben lenne lehetõsége
enyhíteni mostani, draszti-
kus megszorításain. Bár a
miniszterelnök és az államfõ
több alkalommal is hangsú-
lyozta, hogy az államnak
nincs pénze, valójában jelen-
tõs összegek állnak rendelke-
zésére részvények formájá-
ban, de nem kevés tõkét je-
lenthetnének számára a tu-
lajdonában lévõ épületek,
amelyekben jelenleg a köz-
ponti és helyi közigazgatási
szervek mûködnek. A Forbes
felmérése szerint az állam
részvénycsomagjainak el-
adásából mintegy 8,7 milli-
árd euró folyna be az állam-
pénztárba, az épületek érté-
kesítésébõl származó pénz-
zel pedig ez az összeg 10 mil-
liárd euróra kerekedne föl.

Korábban más országok is
éltek ezzel a készpénzszer-
zési lehetõséggel. A magyar
kormány például már há-
rom évvel ezelõtt áruba bo-
csátott 75 állami tulajdonú
épületet, költségvetés, hiá-
nya egy részének fedezése
céljából, a francia kormány
pedig nemrégiben szintén ál-

lami tulajdonú épületeket és
kastélyokat adott el, számuk
meghaladta az 1700-at –
hozzák fel a példákat gazda-
sági szakértõk.

Alternatív elképzelések

A PSD elképzelése szerint
a válságkezelõ intézkedések-
ben elõirányzott bércsökken-
tés nem érintheti az 1000 lej-
nél kisebb fizetéseket, de a
katonák, tanárok, orvosok és
magas rangú igazságszolgál-
tatási tisztségviselõk javadal-
mazását is érintetlenül kelle-
ne hagyni, de ötven száza-
lékkal kellene csökkenteni az
államfõi hivatal, a parlament
és a kormány, a központi ha-
tóságok költségvetését, a ja-
vakra és szolgáltatásokra ki-
fizetendõ összegeket.

A PNL sürgõsségi intéz-
kedési programot állított
össze, amelynek lényegét a
felvásárolásokra fordítandó
költségvetési kiadások 50, a
tõkeráfordítások 25 százalé-
kos visszafogása jelenti.

A munkáltatók csak ab-
ban az esetben fogadják el a
kormány szándéklevél-vál-
tozatát, ha az gazdaságélén-
kítõ intézkedéseket is tartal-
maz,  fenntartja az IT-szek-
torban dolgozók adókedvez-
ményeit, illetve mentesíti az
1000 lej alatti nyugdíjakat a
15 százalékos csökkentéstõl.

Feltételként szabják a köz-
szféra és a magánszféra kö-
zötti partnerségi viszonyt
szabályozó törvény elfoga-
dását legkésõbb június 1-jé-
ig, valamint az állami válla-
latok két hónapon belüli
szerkezeti átalakítását. 

A szakszervezetek a bé-
rek, pótlékok, más juttatá-
sok differenciált, nagyság
szerinti megadóztatását, ja-
vasolják. 

A 15 százalékos csökken-
tés helyett a nyugdíjak befa-
gyasztását tartják megoldás-
nak, kiegészítve a jövedelmi
adóalap kiszélesítésével, cse-
rébe viszont az ebédjegyek
adómentességének fenntar-
tását szorgalmazzák. Ugyan-
akkor fontosnak tartják,
hogy már májustól, vagyis
visszamenõleg, bevezessék a
705 lejes szavatolt minimál-
bért., ami hozzájárulhatna a
feketemunka piacának letö-
réséhez. 

Miközben a kormány
9200 ággyal csökkentené a
kórházi kapacitást, a szak-
szervezetek csupán 5500 ágy
megszüntetésével értenek
egyet, a bezárásra ítélt 150
kórház számát pedig százra
mérsékelnék. A megszûnõ
egészségügyi egységeket
ugyanakkor diagnosztizáló
és szociális segélyintézmé-
nyekké kellene átalakítani –
vélik a szakszervezetek. 

Válságkezelés – az ellenzék szerint

Gyulay Zoltán

Még hivatalba sem lépett
az új magyar kormány,

az Orbán Viktor vezette Fi-
desz-KDNP pártszövetség
máris sürgõs törvénykezésbe
kezdett. Összesen 12 tör-
vény- és 3 országgyûlési ha-
tározati javaslatot nyújtott be
a parlament pénteki megala-
kulása óta, ráadásul a kettõs
állampolgárságról szóló jog-
szabálytervezet eredeti szöve-
gét hétfõ este vissza is vonta,
és kedden újraszövegezve is-
mét letette a képviselõk asz-
talára.

Népszavazási kudarc

A legnagyobb nemzetközi
érdeklõdést nem véletlenül
ez utóbbi váltotta ki. A leen-
dõ budapesti kormány – ön-
nön megfogalmazása szerint
– régi adósságot kíván tör-
leszteni a jogszabállyal, hogy
kiköszörülje a 2004. decem-
ber 5-i népszavazás fiaskóját. 

Fura elõtörténete volt en-
nek a népszavazásnak. Való-
jában ugyanis nem politikai
erõk, hanem egy civil szerve-
zet, a Patrubány Miklós el-
nökölte Magyarok Világszö-

vetsége kezdeményezte, de
mert érzékeny kérdésrõl van
szó, egyetlen párt sem enged-
hette meg magának, hogy va-
lamilyen módon ne jelezze
viszonyulását hozzá (MSZP).
A Magyar Szocialista Párt és
az azóta elenyészett Szabad
Demokraták Szövetsége el-
lenkampányt kezdeménye-
zett, különösen a bojkottra
helyezve a hangsúlyt, a Fi-
desz és a Kereszténydemok-
rata Néppárt azonban a vá-
lasztási ciklus közepén, ak-
kor két esztendeje még ellen-
zékben, arra kényszerült,
hogy a kezdeményezés mögé
álljon. De ha akkor támogat-
ták a kettõs állampolgársá-
got, következetesen ki is tar-
tottak mellette, beemelték vá-
lasztási programjukba.

Fenyegetõ Fico

Miközben a hamarosan hi-
vatalba lépõ Orbán-kor-
mánynak jobbról is ellenzéke
támadt, felpuhultak a szocia-
listák 2004-ben vallott elvei
(akkoriban a magyar igazol-
vány ürügyén „23 millió ro-
mán munkavállaló beözönlé-
sével” riogattak). Az MSZP
álláspontja szerint elsõsorban

az Európai Unión kívül lévõ
két szomszéd, Ukrajna és
Szerbia kisebbségben élõ ma-
gyarjait érinti a kérdés (Hor-
vátországgal már folynak a
csatlakozási tárgyalások).
Ukrajna törvényileg tiltja,
hogy állampolgárai más or-
szágban is honosak legyenek
– ez elsõsorban az orosz ki-
sebbség miatt van így, azóta
azonban oroszbarát vezetést
választottak –, Szerbiában vi-
szont maga az államhatalom
szorgalmazza a magyarjai

számára a kettõs állampol-
gárságot.

Leghevesebb ellenzõje a
budapesti akaratnak Szlová-
kia. Miniszterelnöke, Robert
Fico már az elõzõ héten visz-
szarendelte magyarországi
nagykövetét, tegnap pedig
huszonnégy órás ultimátu-
mot adott, és további – elsõ-
sorban diplomáciai – lépése-
ket helyezett kilátásba. A
nemzetközi közvéleménnyel
és az Európai Unióval fenye-
getõzik, végsõ esetben a ma-

gyart is felvevõ szlovákiaia-
kat megfoszthatják szlovák
állampolgárságuktól.

Már 1879-ben

Az vitathatatlan tény,
hogy a kettõs állampolgár-
ságnak nincs nemzetközi
akadálya. A magyar Ország-
gyûlés 2002-ben hirdette ki
az Európa Tanács ajánlása
alapján 1997. november 5-én
megkötött egyezményt,
amely egyebek mellett tartal-

mazza, hogy „minden állam
saját joga szerint határozza
meg, hogy kik az õ állampol-
gárai.” Továbbá „az ilyen
jogszabályt más államok
annyiban kötelesek elfogad-
ni, amennyiben az összhang-
ban áll a vonatkozó nemzet-
közi egyezményekkel, a
nemzetközi szokásjoggal és
az állampolgárság tekinteté-
ben általánosan elismert jog-
elvekkel.” Külön rendelke-
zés szól arról, hogy „senkit
sem lehet önkényesen meg-
fosztani állampolgárságá-
tól”, s „a részes állam nem
rendelkezhet belsõ jogában
az állampolgárság ex lege
(törvénybõl adódóan – szerzõ
megj.) vagy a részes állam
kezdeményezésére történõ
elvesztésérõl”, kivéve „egy
másik állampolgárság ön-
kéntes megszerzését”.

Egyszóval bonyolult a
helyzet. A washingtoni ma-
gyar nagykövetség honlapján
olvasható az állampolgárság-
ról intézkedõ legrégebbi ma-
gyar törvény, a jogászi nyel-
ven, de üdítõen élvezetesen
megfogalmazott „1879. évi
L. törvényczikk a magyar ál-
lampolgárság megszerzésé-
rõl és elvesztésérõl, amelynek
elsõ paragrafusa így szól: „A
magyar korona összes orszá-
gaiban az állampolgárság
egy és ugyanaz.” Ez a jogsza-
bály kiterjedt a horvát-, szla-
vón és dalmátországi bánság-
ra is, és már akkor intézke-
dett arról, hogy az állampol-
gárság megszerzésének egyik
indoka a leszármazás. 

Egy szív, két haza – vita az állampolgárságról

Ellenzéki politikai körök, a szakszervezetek, de a munkál-
tatói érdekképviseletek is cáfolják a kormány állítását,
miszerint a válságkezelésre mindössze két lehetõség mu-
tatkozna: a bérek, nyugdíjak és szociális juttatások lefara-
gása, vagy az adók, illetékek – így a hozzáadottérték-adó
és az egységes adókulcs – növelése. 

Ígéretéhez híven az új budapesti parla-
ment alakuló ülésszakán a Fidesz tör-
vényjavaslatot terjesztett be a magyar
állampolgárság megadásáról. Ugyan-
így ígéretéhez híven Szlovákia máris
kardcsörtetésbe kezdett.

Az ülésezõ Országgyûlés: a kettõs állampolgárság törvénye is napirendre kerül



A kettõs állampolgárságról szóló törvény ki-
vételével a magyar Országgyûlés elsõ vita-
napján a pártok csupa olyan törvénymódo-
sítási indítványt nyújtottak be, amelyek az
adminisztráció, a kormányzat, az igazság-
szolgáltatás és az ítéletvégrehajtás hatéko-
nyabb és takarékosabb mûködtetését teszik
lehetõvé. S a kettõs állampolgárságra vonat-
kozó törvényjavaslat sem tekinthetõ merõ-
ben szimbolikus aktusnak, bár ez a vonatko-
zása sem elhanyagolható. A kettõs állam-
polgárság intézménye ugyanis – Trianon óta
elõször – a határok módosítása nélkül is le-
hetõség arra, hogy a határon túli magyar ki-
sebbségek tagjai megszabaduljanak kiszol-
gáltatottságuktól. A kettõs állampolgárság
reális és azonnal megvalósítható alkalmat
teremt arra, hogy ha az utódállamok ma-

gyar anyanyelvû és kultúrá-
jú állampolgáraikkal
szemben nem tartják be
annak a társadalmi szer-
zõdésnek az alapelveit,

melyek a modern tár-
sadalmak létalapját
képezik, akkor a má-
sik államba telepedje-
nek át. Természetesen

csak ha úgy vélik, hogy az számukra elfo-
gadhatóbb szerzõdéses feltételeket kínál. 
Tehát többé nem csupán a többségi állam
van reális döntési helyzetben, de a kisebbsé-
gi állampolgár is szabadon dönthet, hogy el-
fogadja vagy nem fogadja el a megkérdezése
nélkül és akarata ellenére
meghozott döntéseket, sõt,
végsõ esetben magát a tár-
sadalmi szerzõdést, és új
lehetõségek után nézhet.
Annál is inkább, mert a
magyar államba való beil-
leszkedés korántsem jelent-
het olyan fokú megterhe-
lést, mint amilyet egy idegen nyelvû és kul-
túrájú államba való beilleszkedés jelentene.
Ez a tény a szóban forgó államot is arra
késztetheti, hogy – korábbi kisebbségpoliti-
káján változtatva – erõfeszítéseket tegyen
más nyelvû és kultúrájú állampolgárainak
megõrzésére. A vonatkozó intézkedések pe-
dig minden eddiginél kedvezõbb feltételeket
teremthetnének az eltérõ kulturális közössé-
gek harmonikus együttélésére, az egymásra-
utaltság tényének igazi tudatosítására, az
autonómiák igényének elismerésére. A ket-
tõs állampolgárság ezért csak akkor válhat a

kivándorlás ösztönzõjévé, ha a többségi ál-
lam – Szlovákiához hasonlatosan – képtelen
lemondani a kisebbségi közösség többségi
kulturális közösségbe való beolvasztásának
diktatórikus álmáról.
A román politikum számos intézkedése ar-

ra vall, hogy országunk jó
úton van ennek a ma már
számos vonatkozásban il-
luzórikus törekvésnek a
feladása felé. Következés-
ként nem várható, hogy a
kettõs állampolgárság bir-
tokában a romániai ma-
gyar kisebbség kivándorlá-

sa lényegesen felgyorsulhatna. Arról nem
is beszélve, hogy miután Románia (a szá-
szok és a zsidók után) elveszítette román
kultúrájú állampolgárai jelentõs részét (a
veszteség akár a jelenleg foglalkoztatott la-
kosság lélekszámához mérhetõ nagyság-
rendet is elérheti!), a magyar kisebbség
megtartása fokozatosan a román állam lét-
érdekévé válhat. Még egy hasonló nagy-
ságrendû vérveszteséget az ország aligha
viselhetne el. Nem csak a nyugdíjrendszer
omolhatna össze, hanem a gazdaság egésze
is rendkívül súlyos helyzetbe kerülhetne.

A kettõs állampolgárságra vonatkozó tör-
vény, bár kétségtelenül javíthat a magyaror-
szági kormánypártok népszerûségén és a
gazdasági konjunktúra javulása esetén talán
a magyar gazdaság nem kevésbé súlyos
munkaerõgondjainak enyhítését is lehetõvé
teszi, mindenekelõtt a kisebbségi közösségek
túszhelyzetének felszámolására teremtene
reális lehetõséget.
Ami a többi törvényjavaslatot illeti, azok a
magyar állam olcsóbbá tételére, a lecsú-
szott társadalmi rétegek felzárkóztatására,
a képzettségi szint javítására irányulnak. A
kisebb parlament, a kisebb kormány, a ki-
sebb helyhatósági intézmények az ügyinté-
zés hatékonyabbá és olcsóbbá tételét is két-
ségtelenül kikényszerítik. Az LMP által be-
terjesztett kampánytámogatási törvény is a
közpénzekkel való átláthatóbb gazdálko-
dást favorizálja. Úgy vélhetjük tehát, hogy
a magyar parlament – nem kis részben az
új kormánypártoknak hála – szerencsésen
indított.
Az eddigiek alapján, úgy tûnik, felderenghet
a tényleges nemzeti konszenzus körvonala-
zódásának, az értelmetlen ellentétek felszá-
molásának perspektívája is. 
Végre. 

Természetfölötti dolgokkal, melyeknek meghazudtolására úgy-
sincs szükség, nem bíbelõdik ez a könyv. Tehát szinte fölösle-
ges benne említeni Hatvani Istvánt, a „magyar Faustot” (sz.
1718, † 1786), aki a mese szerint gonosz lelkekkel cimborált.
De az okkult tudományoknak még a múlt században is voltak
hívei; megtévelyedett elmék ismeretlen erõket kerestek, és a
boszorkánypörökben annyiszor mûködött autoszuggesztió ré-
vén maguk is hitték, hogy õk az ördög szövetségesei. Föl lehet
hát vetni a kérdést: nem tartozhatott-e Hatvani István ezek kö-
zé a démonomániás betegek közé? A válasz a leghatározot-
tabb nem. Hatvani István mint pap, orvos, természetvizsgáló
és filozófus egyaránt igen józan elme volt, munkái korának
legmagasabb színvonalán állanak, levelezéseibõl pedig megis-
merszik igen szeretetreméltó alakja. (...) A Hatvaniról szóló
mesék elterjesztõje KAZINCZY SÁMUEL hajdúböszörményi
fõorvos († 1855), ki e mendemondákat föl is jegyezte. Úgy-
szólván valamennyi vándoranekdota, melynek eredetijét több-
nyire megtaláljuk a régibb és újabb démonológiákban. A há-
rom lehetetlen kívánság, a homokba rajzolt kocsi, az éjféli
prelekció (melyet ARANY JÁNOS is kölcsönvett), az elkölt-
hetetlen garas, a kidöntött palackból keletkezõ vízáradás, az
uborkává, dinnyévé változott orrok, fülek, a cras, cras (ezt már
csak JÓKAI MÓR vonja bele a Hatvani-legendák körébe)
mind idegen motívumok, melyek közt van keleti is (a vízár-
adás). A Faust-meséibõl kevés jutott a Hatvani-legendába; a
rokon vonás csak a doktorság.

Tóth Béla: Hatvani István, a Mendemondák címû kötetben 
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Mindenki ismeri az alaptörténetet? A szorgalmasan
dolgozó európai ember megvetése szólal meg benne a
lusta, felelõtlen, mások gondoskodására szorult élet-
módot folytató társadalmi elemek iránt. Hogy Euró-
pát ez a mentalitás tette naggyá, vagy valami más,
azon még elvitatkozgatunk egy ideig. Bár az alapme-
sét átírni, korhoz igazítani egyre többen éreznek kész-
tetést. 
Már a nyolcvanas években Hajnóczy Péter észrevette,
hogy a modern társadalmakban kényelmesebb és kifi-
zetõdõbb tücsöknek lenni. Meg is üzeni a hangya Pá-
rizsba, La Fontaine úrnak, hogy kinyalhatja. (Akkori-
ban ez erõs kifejezésnek számított.) Néhány éve a
neten kering egy képregény, amely a cigányságot tün-
teti fel a hangyaszorgalmú magyarságon élõsködõ ál-
latfajként. 
Újabban meg – a görög válság nyomán kibontakozó
euró-és hitelközösség megoldási kísérletei után – az
Unió szereplõire aggatják elõszeretettel a tücsök és a
hangya szerepét. Hogy ugye a görögök (portugálok,
olaszok, románok, magyarok…) mint mediterrán né-
pek, nemigen veszik komolyan a közösség érdekeit, he-
gedülnek, sziesztáznak és szórakoznak, a többiek meg
(nem nevesítjük), spórolósan, takarékosan élnek, s
csak-csak megsegítik mindig azokat, akik megfagyná-
nak vagy éhen halnának globális gazdaságunk telében.
Bár nem egészen meseszerû a szereposztás, ha mara-
dunk az alaptörténetnél. Tékozló, holnappal nem tö-
rõdõ tücsöknép lennénk mi, s a klub alapítótagjai ipar-
kodással, szorgalommal összerakják a télirevalót, ami-
bõl most nagyszívvel segítséget nyújtanak? Soha nem
tudtam megérteni azt a nagyfokú öntudatot, amellyel
a világ legszerencsésebb országai viselik saját jólétük
terhes örökségét. Nagypapi meg a gyarmatosító õsök
összeraktak egy olyan vagyont, amibõl az unokák még
most is lenézhetik mindazokat, akik csak szeretnének
azon a színvonalon élni, ahogy a nyugatiak. Bizony, a
földrajzi helyre születés nagy sorsjátékában mi kaptuk
a rossz lapot. A csatlakozás EUfóriájában az életszín-
vonalra szavaztunk, nem a monetáris szigorra meg a
megszorításokra, s végképp nem arra, hogy tönkrevert
iparunk és mezõgazdaságunk romjain kivirágozzék a
multik piaca. A hangya sokkal rafkósabb ebben a tör-
ténetben, mint az egyszerû tücsök, aki csak szeretne

olyan jól élni, mint más rovarfajták. Ezt
a vágyát használták ki ellene. 
Innen, a mese sûrûjébõl, átélõként,
inkább a Piroska és a farkas címû

Grimm-klasszikus jut az eszünkbe,
amely történetben a naiv fiatalt bevi-
szi az ordas a vadonba. De nincs re-
mény az igazságosztó vadász feltû-
nésére. Nagyon megváltoztak a

mesék. Krebsz János
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Nem várható, hogy a
kettõs állampolgárság
birtokában a romániai
magyar kisebbség kiván-
dorlása lényegesen fel-
gyorsul.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Kifordítva mindenki rózsaszín.” 
Ismeretlen fajvédõ

A törvény az törvény

Egy barátságos ember

A tücsök 
és a hangya

A nap címe. A Pokolban jártam, és tet-
szett, Florin Negruþiu, Gândul.

Magyarázat. Az AC/DC ausztráliai
együttes „hipnotikus” rockzenéjétõl sokan
ájuldoznak, Bukarestben alkalmasint min-
den idõk leghatásosabb szabadtéri koncert-
je volt. A Gândul szerzõjét ilyen szavakra
ragadtatta: „Ha Nicolae Ceauºescu vasár-
nap éjszaka a Nép Házának erkélyérõl
nézte volna az AC/DC konertjét,
valószínû, hogy elhagyta volna szörnyû fe-
leségét, és Suzana Gâdeaval, Aneta
Spornickal vagy egy másik elvtársnõvel el-
szökött volna egy meleg országba. (…) Va-
sárnap este a Pokolban jártam, és a Pokol
azt mondta, hogy egy csettintéssel egy
helyre tud terelni hatvanezer lelket.” Na,
erre beugrott valami: a szakszervezetek a
szerdai tiltakozó megatüntetésre szintén
hatvanezer ember összegyûjtését ígérték.
Nem tudjuk, sikerül(t)-e ott is a poklot
idézni.

Süllyesztõben. A volt ifjúsági miniszter-
asszony férjét, Tiberiu Iacob-Ridzit levál-
tották a PDL Hunyad megyei elnöki tiszt-
ségébõl. A Jurnalul naþional szerint válasz-
tási eredménytelenségét róják fel neki – el-
felejtve, hogy EBA országosan a legjobb
eredmények egyikét, 7,62 százalékot ért el
itt. A mór megtette kötelességét…

Nemet a népbutításra. Vessünk egy pillan-
tást a lapok (apró)hirdetéseire is! A leg-
jobb, legbõvebb – és talán legmegbízha-
tóbb – hirdetési melléklete, tévedés nélkül
állítható, a România liberáé. (Naponta
nyolc oldal.) A lakáspiacon továbbra is
aránytalanul nagy a kínálat a kereslethez
képes, egészen jogos a feltételezés, hogy ez
országos viszonylatban is így van. Még va-
lamire felfigyelhetünk a Romlib hirdetéseit
böngészva: nyoma sincs kuruzslónõknek,
Hernyó anyának és megszámlálhatatlan
ivadékának, akik fehér, fekete, szürke –
vagy mondjuk ki bátran: narancsszín –
mágiával gyógyítanak, vagyis kioperálják a
hiszékeny hülyék zsebébõl a pénzt. Úgy
látszik, van, ahol rájöttek, hogy az ilyesmi
promoválása a saját olvasók lenézésével,
szándékos elbutításával egyenértékû. 

A nap álhíre. Emil Boc védelmébe vette
saját magát. 



Hitel Szentgyörgynek

Tizenkétmillió euró köl-
csönt vesz fel infrastruktúra-
fejlesztésre Sepsiszentgyörgy
önkormányzata az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési
Banktól (EBRD) – errõl
döntött tegnapi ülésén a vá-
rosi tanács. A tízéves futam-
idejû hitelbõl parkolók, ke-
rékpárutak és sétálóutcák
építését finanszíroznák, to-
vábbá javítanák a közvilágí-
tást és az úthálózatot – írta
az Agerpres.

Elsietett béremelés

„A Román Nemzeti Bank
állandóan figyelmeztetett,
hogy a bérnövelések meg-
haladták az ország termelé-
kenységét, és hogy elõbb-
utóbb korrekciókra kerül
sor” – emlékeztetett Mugur
Isãrescu jegybankelnök egy
szakmai konferencián. Sze-
rinte azok a javaslatok, me-
lyek a deficitküszöb emelé-
sében látják a megoldást,
csak válságba sodornák az
országot.

Agrártámogatások 
finisben

Egymilliónál több kérvény
érkezett a területalapú tá-
mogatásokra a mezõgazda-
sági kifizetések ügynöksé-
géhez  (APIA) – jelentette
be Mihail Dumitru agrár-
miniszter tegnap, a leadási
határidõ utolsó napján. Az
elkésett pályázatok mától
napi egyszázalékos bírság
mellett még benyújthatóak,
ám június 11-én lezárul az
idei szubvencióigénylések
folyamata – közölte a
Mediafax.

Küszködõ kkv-k

Közel negyvenmillió eurót
fog fizetni 2010 folyamán
különbözõ pénzintézetek-
nek a kis- és közepes vállal-
kozások hitelgarancia-alapja
(FNG CIMM), közölte
Aurel ªaramet, a testület el-
nöke. Szerinte a kisvállalko-
zók nehéz helyzetét tükrözi
az, hogy az év elsõ négy
hónapjában elköltött ki-
lencmillió eurós összeg öt-
ször nagyobb az egy évvel
ezelõtti szintnél.

Gyulay Zoltán, Totka László

„Jé, ezek nem csak olyan
akciós sajtok?” – kereke-

dett el egy házaspár szeme,
amikor észrevették a székely
standot Magyarországon, a
törökbálinti Cora áruházban.
„Székely Hetek? Tényleg!
Nem is tudtunk róla, csak vé-
letlenül megláttuk” – ámul-
doztak. A magyarországi
Cora-áruházak (összesen hét

hipermarketrõl van szó) Har-
gita Megye Tanácsával kar-
öltve május 6-tól Székely He-
teket tart, az akció a hét vé-
gén, szombaton zárul. „Szé-
kely termék” védjeggyel
mintegy negyven féle élelmi-
szer került ki a polcokra. A
standon biotermékek: virág-
por, erdei méz, különleges
szörpök és natúr almalé; to-
vábbá ketchup és hagyomá-
nyos majonéz. Ez utóbbi ket-
tõn nincs is külön megjelölés
arról, hogy székely gyárt-
mány volna, inkább a román
jelleg domborodik ki.  

Hétvégi pangás

A hétvége rendszerint igen
erõs forgalmat hoz, a nagy
áruházláncok ezért is tilta-
koznak oly hevesen az ellen,
hogy a hamarosan hivatalba
lépõ új magyar kormány tör-

vényileg megszüntesse a va-
sárnapi nyitva tartást. Ezért
kétszer is – szombaton és va-
sárnap – ellátogattunk Tö-
rökbálintra. „Tudják-e a vá-
sárlók, hogy Székely Napok
vannak?” – kérdeztük a szé-
kely stand mellett az árut ki-
porciózó eladónõtõl. „Nem,
nem tudatosult bennük. De
azért a sajt kelendõ. És volt
olyan vevõ is, akinek annyira
ízlett, hogy késõbb visszajött.

Tudja, szokott itt mindenféle
ilyen akció lenni, német meg
francia, olasz, még távol-ke-
leti is, olyankor valahogy na-
gyobb a felhajtás körülötte” –
felelte. Mikor másodszor is
kint jártunk észrevettük, a ki-
szolgálópultot átrendezték, a
fehérköpenyes-bóbitás eladó-
nõnek és a mérlegnek is nyo-
ma veszett.

Ezer prospektus

Szerettük volna megtudni
a Cora illetékeseitõl, hogy
miért alakították át a standot,
s miért nem keltették na-
gyobb hírét a Székely Hetek-
nek. A rendezvény a Magyar
Hetekkel párhuzamosan fu-
tott, azt a látszatot keltve,
mintha a székely nem volna
magyar. Hosszas labdázás és
hárítás után eljutottunk Tóth
Katalinhoz, akitõl azonban

lapzártánkig nem érkezett
válasz. Borboly Csaba Hargi-
ta megyei tanácselnök szerint
nem igaz, hogy a székely
stand kevés publicitást kapott
a Corában. „Több ezer pél-
dányban küldték szét Buda-
pesten és környékén a Szé-
kely Hetek prospektusát” –
mondta az ÚMSZ-nek Bor-
boly. Szerinte ez a két ese-
mény jól megfér egymás mel-
lett, ugyanis az áruházlánc

ugyanabba a reklámújságba
tette a Magyar és a Székely
Hetek termékkínálatát. A ki-
juttatott árun egyébként a
megyei tanácsok által bejegy-
zett székelyföldi védjegy lát-
ható. Mint ahogy lapunk ko-
rábban beszámolt róla, ezzel
párhuzamosan létezik egy
másik székelyföldi márka-be-
jegyzési kezdeményezés, ami
a termelõket teljesen összeza-
varja. Borboly szerint idõvel
be fog bizonyosodni, hogy az
általuk használt embléma „a
mûködõképes”.

A sajt fogyott

Arra a kérdésünkre, hogy a
kivitt székely termékek mek-
kora haszonhoz juttatják a
cégeket, a sajtféléit kiállító
Csergõ Attila úgy fogalma-
zott, hogy „ez a székelyföldi
termék (a saját sajtkészítmé-

nyeire célzott – a szerk.) job-
ban teljesített, mint ahogy ezt
bárki is várta”. A siker sze-
rinte abból is látható, hogy
néhány nap alatt elfogyott a
megrendelt mennyiség, és
újabb szállítmányt kellett út-
nak indítani. Egyelõre pon-
tos számot nem tudott adni a
Hargita megyei termelõ az
értékesítés összegérõl, illetve
arról, hogy ennek mekkora
súlya van éves bevételükben.

És a többi kiállító is szerinte
késõbb fog majd számadást
készíteni a kintlét eredmé-
nyességérõl. 

A kivitel akadályai

A székelyföldi termékek
markánsabb külföldi jelenlét-
ének egyik nehézsége Csergõ
szerint az, hogy rengeteg  bi-
zonyítványt kell megszerez-
ni az uniós piacon „szerepel-
ni” vágyó termelõnek. Hogy
milyen akadályokba ütköz-
het olykor a kivitel, jól mu-
tatja Berszán Tibor húsfel-
dolgozó példája, akinek ter-
mékét bár kiválasztották a
Cora-programba, de a sertés-
embargó miatt nem szállít-
hatott Magyarországra. „Mi-
vel az áru nem hõkezelt, ke-
reskedelmileg nem juttatha-
tó ki más uniós országba” –
magyarázta lapunk érdeklõ-

désére Berszán. Ez lett volna
az elsõ ilyen alkalom, hogy
külföldön próbálkoztak vol-
na. „A gazdasági válság a
húsipari szektort kevésbé
érintette, annyira, amennyi-
vel csökkent a vásárlóerõ, de
nem olyan drámai mérték-
ben, mint az építõ- vagy az
autóipart”. 

Erõsebb marketing

A Bon Sweet Bon nevû há-
romszéki édesipari cég veze-
tõi, bár hallottak a székely
termékeket népszerûsítõ ak-
cióról, egyelõre nem jelent-
keztek a programba. Koráb-
ban már próbálkoztak hason-
ló termékkiállítással Magyar-
országon, azonban a hatása
nem volt érezhetõ. „A szé-
kely termékek külföldi nép-
szerûsítéséhez nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni a
termékek megismertetésére,
számunkra azonban egyelõre
a román piac az elsõdleges”
– mondta lapunknak Füzi Il-
dikó, a sepsiszentgyörgyi cég
képviselõje. 

Költséges a kivitel

Mostanában egymást érik
a székely termékes rendezvé-
nyek, a napokban például
Udvarhelyen és Kézdivásár-
helyen is szerveztek ilyen ki-
állításokat. „Székelyföldi ter-
méknek nevezhetõ minden,
ami Maros, Kovászna és
Hargita megyében készült
helyi alapanyagokból” – defi-
niálta az ÚMSZ-nek a fogal-
mat Furus Levente, a Civilek
Háromszékért Szövetség  iro-
davezetõje, a kézdivásárhelyi
expó egyik szervezõje. „Az
ilyen programokkal régiós
identitást adunk a termékek-
nek, a vásárok célkitûzése
ezen hazai árufélék népsze-
rûsítése” – tette hozzá. Szám-
talan termelõvel beszélgettek
a rendezvényen, s szóba ke-
rült a külföldi értékesítés is.
A nagyobb cégek számára az
országhatárok átlépése sze-
rinte mindenképpen cél. A
külföldi jelenlét azonban
nagy anyagi befektetést igé-
nyel, amit a kistermelõk nem
tudnak megengedni még ma-
guknak. 
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MekCora a székely siker?

HIRDETÉS

Negyven termék indult el két hete Hargita megyébõl a magyarországi Cora-üzletekbe. Az áruházlánc választott Fotó: ÚMSZ

ÚMSZ

Nem csitulnak a kedé-
lyek az euró árfolyama

körül: míg a közösségi valuta
értéke változatlanul ingado-
zik, és az elemzõk a dollár
újabb térnyerését valószínû-
sítik, egyre több találgatás lát
napvilágot a lejjel kapcsolat-
ban is. Bár a befektetõk és
bankok még óvatosan vára-
koznak, az Incont.ro által
megszólaltatott közgazdá-
szok nem zárják ki, hogy ha-
marosan paritásos alapon
váltják az eurót és dollárt (az-
az: egy az egyhez), Románi-
ában tehát közel négy lejt kell
fizetnünk az amerikai valutá-
ért. Míg az euró csupán má-

jus folyamán hét százalékot
vesztett értékébõl, az ameri-
kai valuta hét elején közzétett
bukaresti árfolyama 14 hóna-
pos csúcsot döntött.

Mivel a piacok még min-
dig gyanakvással tekintenek
az európai pénznemre, az
Unió képviselõi újabb intéz-
kedések meghozatalán fára-
doznak a korábban jóváha-
gyott 750 milliárd eurós men-
tõcsomag elfogadása után.
„Az euró egy hiteles pénz-
nem” – jelentette ki Jean-
Claude Juncker, az Euro-
csoport elsõ embere, aki je-
lenleg a közösségi pénzügy-
miniszterek találkozóján az
elnöki tisztséget tölti be. A
testület tegnap döntött arról,

hogy megerõsíti a spekulatív
alapok (úgynevezett hedge
funds) ellenõrzését az EU-n
belül – melynek tervezetét az
Európai Parlamentnek kell
véglegesítenie. A kompro-
misszumot a brit ellenállás
dacára sikerült tetõ alá hoz-
ni, Anglia elszántan védel-
mezte a világ egyik legfonto-
sabb üzleti központjának szá-
mító londoni City független-
ségét – ahol az európai koc-
kázati alapok mintegy nyolc-
van százaléka tömörül. A
Vg.hu szerint, ahogy nõ a va-
lószínûsége a mûködési felté-
telek szigorításának, úgy ké-
szülnek átköltözni a fedezeti
alapok Szingapúrba vagy
Hongkongba. 

Küszöbön a négylejes dollár

Röviden



ÚMSZ

Narancssárga vészjelzés
lépett érvénybe az or-

szág nyugati megyéiben,
Temes és Krassó-Szörény
megyékben tegnap, miután
az Európa-szerte pusztító
heves esõzések Romániát is
elérték. A vízügyi szolgálat
jelentése szerint a Bánság-
ban elsõsorban a mellékfo-
lyók és a patakok okoznak
gondot, többségük kilépett
a medrébõl a hirtelen lezú-
duló, nagy mennyiségû csa-
padék miatt. Szakértõk sze-
rint ott, ahol a csatornázást
rendben tartják a helyiek és
az önkormányzatok gon-
doskodtak a minimális ár-
vízvédelmi intézkedésekrõl
nem történt helyrehozhatat-
lan kár.

Veszélyes 
felkészületlenség

Evakuálásra került sor vi-
szont a Krassó-Szörény me-
gyei Nérasolymoson, ahol
29 gyereket kellett kitelepí-
teni. Az árvíz sújtotta roma-
telepet a lakók a Néra folyó
árterületére építették, a há-
zak többsége olyan rossz mi-
nõségû, hogy az áradás pil-
lanatokon belül életveszé-
lyessé tette azokat. A
katasztrófaelhárítás szak-
emberei az érintetteket a he-
lyi iskola tornatermében
szállásolták el.  Erdély nyu-

gati és középsõ megyéiben,
így Máramaros, Szatmár,
Bihar, Arad, Beszterce-
Naszód, Kolozs, Szilágy és
Hunyad megyékben is ké-
szültségi állapot van érvény-
ben.  Szatmár megyében a
Kraszna és a Túr folyóról je-
lentették tegnap, hogy meg-
haladták az árvízkészültségi
szintet. 

Hó, ár és hideg

Szilágy megyében Náp-
rád községet és Zsibót érte
el az árvíz, több településen
megszûnt az árvízszolgálta-

tás, beáztak a kutak, így az
ivóvízhiány is gondot okoz.
Gálponyán a megyei út egy

szakasza vált járhatatlanná,
Szilágyperecsenben földcsu-
szamlás veszélyeztetett 36

lakást. A károsultak itt is ro-
mák, a helyi katasztrófa vé-
delem munkatársai szerint
sem a cigánytelep csatorná-
zása nincs kiépítve, sem a
házak minõsége nem kielé-
gítõ, további gondot okoz,
hogy a kárelhárításhoz
szükséges eszközök is hiá-
nyoznak. Az elégtelen felké-
szülés miatt százhetven em-
ber vált hosszabb-rövidebb
idõre hajléktalanná. Besz-
terce-Naszód megyében
már a hét elején súlyos volt
az árvízhelyzet, a medrük-
bõl kilépõ folyók negyven
háztáji gazdaságot öntöttek
el, országutakat és hidakat
tettek tönkre, 120 hektár
mezõgazdasági terület pe-
dig víz alá került.

Nem csak a rekord meny-
nyiségû csapadék, de a szo-
katlanul hideg idõ is gondot
okoz, több hegyvidéki régió-
ból, így a Madarasi Hargitá-
ról is havazást jelentettek. 
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Az árhullám elérte Romániát

Nem javul a helyzet az árvíz sújtotta térségekben Magyarországon, Borsod megyében to-
vábbra is mintegy háromtucatnyi út járhatatlan, több lakóházat is tönkretett a szokatlanul
heves áradás. A fedél nélkül maradt emberek más családoknál, iskolákban, parókiákon ke-
resnek ideiglenes menedéket. Minden idõk eddigi legnagyobb vízszintjét elérõ és meghala-
dó áradás van a Sajón, a Bódván, a Hernádon, a Zagyván, a Tarnán és az Ipolyon Észak-
Magyarországon. Összesen több mint 770 kilométeren tartanak az árvízvédelmi munkála-
tok, ebbõl 130 kilométeren, a Sajón és a Hernádon rendkívüli a készültség, a Zagyván,
Tarnán és a Takta folyón pedig III. fokú a készültség. Országszerte jelenleg másfélezer em-
ber nem tud visszamenni otthonába az árvíz miatt, de a kitelepítettek száma folyamatosan
növekszik. A legnagyobb gondot az élelmiszerhiány, az idõs emberek gyógyszerellátása, a
takarók és a tiszta víz hiánya jelenti. Egyre nõ a belvízzel borított területek nagysága is, je-
lenleg 72 ezer hektár van víz alatt Magyarországon. (Kánya Gyöngyvér)

Röviden

Sietve ünnepel 
Marosvásárhely

A diákokra való tekintettel
majdnem egy hónappal elõ-
re hozták a marosvásárhelyi
városnapok idõpontját. A
polgármester attól tart, ha
kitör a vakáció, a városban
tanuló diákok elutaznak, s
így kevesebben lesznek ré-
szesei a közösségi élmény-
nek. Az elöljáró szerint érde-
mes odafigyelni a fiatalokra,
hisz Marosvásárhelyen ki-
lencven tanintézmény mû-
ködik. Majdnem másfél évti-
zedes hagyománnyal rendel-
kezik ez az ünnepség soro-
zat, így most a vizsgaidõ-
szak kezdete és az érettségi
elõtt kitombolhatják magu-
kat a szórakozni vágyó fiata-
lok. A sietség ellenére a vá-
rosnapok programja és költ-
ségvetése még nem készült
el, így nem tudni, mi az,
amit a szervezõk idén kínál-
ni tudnak.

Alkoholt csempésztek
Szatmáron

Egy Dacia személygépkocsi
pót-benzintartályában pró-
bált 160 liter alkoholt át-
csempészni a határon egy
fiatal férfi Szatmár megyé-
ben. A tetten ért elkövetõtõl
a határrendészet munkatár-
sai elkobozták az illegálisan
tárolt csempészárut, az át-
alakított személygépkocsit
és húszezer lejes büntetést
róttak ki rá. 

Megrongálta az utakat a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû víz Krassó-Szörény megyében Fotó: Agerpres

Totka László

Az egészségügyi rend-
szert érintõ megszorítá-

sok elleni tiltakozás elérte a
határmentét: Bukarestbe
készülnek a Bihar megyei
Sanitas szakszervezet min-
denre elszánt tagjai is. Fel-
háborodott mentõsök, asz-
szisztensek keltek útra,
hogy jelen lehessenek a má-
ra tervezett fõvárosi tünteté-
sen, hangot adjanak elége-
detlenségüknek.  Ioan Giur-
giu, a Bihar megyei Sanitas
vezetõje arról számolt be,
hogy húsz asszisztens, tíz
mentõs képviseli a térséget
Bukarestben. „Munkatársa-
ink soha nem dolgoztak eny-
nyire reményvesztetten, eg-
zisztenciálisan, morálisan
kiszolgáltatottak” – fogal-
mazott az ÚMSZ-nek nyi-
latkozó érdekvédõ, aki úgy
véli, hogy a bércsökkentés
csak az utolsó csepp a po-
hárban. „Általános a bi-
zonytalanság az egészség-
ügy átalakítása miatt, az
emberek a munkahelyeket
féltik, és attól tartanak, to-
vább romlanak a munkavég-
zés körülményei is” – fogal-
mazott Giurgiu. A helyi
szakszervezet úgy véli, ha
hamarosan nem születik
megállapodás az illetékesek-
kel, akkor általános sztrájk-
ba lépnek az egészségügyi
alkalmazottak.  

Hadrendben 
a bihari
egészségügy

Kovács Zsolt

A gazdasági válság és a
vásárlóerõ csökkenése

miatt tovább nõtt a megél-
hetési tolvajok száma. Sep-
siszentgyörgyön egy nap
alatt kétszer értek tetten
bolti lopáson egy asszonyt.
Buzsi Andrea rendõrségi
szóvivõ arról számolt be la-
punknak, hogy egy üzlet el-
adói riasztották a rendõrö-
ket az 112-es ingyenes hí-
vószámon, hogy  tetten ér-
tek valakit. Mint kiderült a
tolvaj T. Erika, berecki la-
kos, és a Sepsiszentgyörgy
központjában lévõ üzletbõl
egy csomag kávét lopott el.

Az asszonyt megbírságol-
ták és elengedték, de né-
hány órával késõbb egy me-
gyeszékelyi szupermarket-
bõl hívták a rendõröket,
hogy tetten értek valakit,
aki két üveg alkoholt lo-
pott. A tolvaj ugyanaz a
berecki asszony volt, akit
korábban már elfogtak lo-
pásért. A nagy értékû italt
visszaadták a boltnak, az
asszony ellen eljárást indí-
tottak. A háromszéki rend-
õrség szóvivõje, Buzsi And-
rea korábban elmondta: az
elmúlt évekhez képest idén
jóval nagyobb számban te-
vékenykednek bolti szar-
kák, azaz olyanok, akik kis

mennyiségû élelmiszert,
édességet, italt, vagy pedig
szappant, sampont, tusfür-
dõket lopnak. A rendõrségi
szóvivõ szerint hetente 4-5
ilyen megélhetési tolvajt
fognak el fõként a sepsi-
szentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi üzletekben. Ked-
velt célpontok a nagy bevá-
sárlóközpontok, mert a lo-
pással kísérletezõk azt hi-
szik, hogy észrevétlenül te-
vékenykedhetnek a polcok
között. Legtöbbször a térfi-
gyelõ kamerák buktatják le
az érintetteket, az üzletek
egyre többet fektetnek be
korszerû és hatékony biz-
tonsági rendszerekbe. 

Egyre több a bolti szarka

Sipos M. László

A kolozsvári BBTE di-
ákönkormányzata teg-

nap tiltakozott az egyete-
mistáknak járó ösztöndíjak
csökkentése ellen, az egye-
temvezetés pedig bejelentet-
te: mindenképpen el szeret-
nék kerülni a járandóság
mérséklését.  A kormány
tervei szerint június elsejé-
tõl a hallgatók járandósága
15 százalékkal csökken. Bár
a felháborodás jelentõs,
még nem született döntés,
lesz-e tüntetés a kormány
szándéka ellen. “Folyama-
tosan konzultálunk az egye-
temvezetéssel a lehetõsé-

gekrõl, létfontosságú, hogy
az ösztöndíj mértéke meg-
maradjon a mostani szin-
ten. Az egyetemisták már
most is rendkívül nehéz eg-
zisztenciális helyzetben van-
nak, minden további meg-
vonás és megszorítás végze-
tes lehet” – nyilatkozta la-
punknak Darius Cernea a
román diákokat tömörítõ
OSUBB szervezet elnöke.
Az érdekvédõ szerint a
csökkentést elõíró rendelet
sérti az egyetemi autonómi-
át, ilyen jellegû korlátozás-
ról ugyanis csak az intéz-
mény vezetése dönthet.
„Konszenzus van a diákok
és a BBTE vezetõi között:

közösen kell figyelmeztet-
nünk a kormányt, hogy az
egyetem nem tartozik köz-
vetlenül a központi költség-
vetés  alá, így kívülrõl nem
kényszeríthetõ ránk ez a
megvonás” – vélte a felhá-
borodottan nyilatkozó
Cernea.  A tervek szerint az
egyetem úgy kívánja elke-
rülni a népszerûtlen korláto-
zást, hogy a következõ tan-
év elejéig, szeptember 15-ig
saját ösztöndíjrendszert épít
ki.  Az új támogatási modell
követi az európai gyakorla-
tot, de  részleteket sem az
egyetemvezetés, sem a diák-
önkormányzat munkatársai
nem árultak el. 

Ösztöndíjért autonómiával 

Katasztrófahelyzet Magyarországon



ÚMSZKULTÚRA8

D. B.

„Jellemzõ Romániára,
hogy a jelentõsebb kultu-

rális eseményeket, a nagy tö-
megeket vonzó rendezvé-
nyeket egymásra szervezik”
– jegyezte meg epésen
Constantin Chiriac a Nagy-
szebeni Nemzetközi Szín-
házfesztivál tegnapi, rendez-
vényismertetõ sajtótájékoz-
tatóján Bukarestben.  A fesz-
tiváligazgató azt nehezmé-
nyezte, hogy a május 28-a és
június 6-a között tizenkette-
dik kiadását megérõ rendez-
vénnyel egy idõben zajlik Ko-
lozsváron a Transilvania
Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF), ami jelentõsen meg-
osztja majd az érdeklõdõket a
két város között.

Fontos a minisztériumi 
támogatás

„Idén 5,8 millió eurós ke-
ret állt rendelkezésünkre
megszervezni a világon har-
madik leghíresebb színház-
ünnepet” – ismertette a rész-
leteket Chiriac, kiemelve,
hogy az említett összeghez a
mûvelõdési minisztérium
238 ezer euróval (másfél
millió lejjel) járult hozzá. A
színházfesztivált bemutató
sajtóértekezleten jelen volt
Kelemen Hunor kulturális
miniszter is, aki elmondta, a
minisztérium tisztában van
a nagyszebeni rendezvény
fontosságával, éppen ezért
szorítottak ki másfél millió
lejt az eleinte csak egymilli-
ós támogatás helyett.  „A
Nagyszebeni Nemzetközi
Színházfesztivál lehetõséget

teremt a román kultúrának a
széles körû megmutatkozás-
ra, kibontakozásra: a külföl-
di alkotókkal hazai terepen
mérhetik össze erejüket” –
hangsúlyozta a tegnapi talál-
kozón Roman Patapievici, a
Román Kulturális Intézet
(ICR) elnöke.

Választ keres 
a fesztivál

Románia legjelentõsebb
színházi találkozója a tizen-
kettedik kiadásához érke-
zett. Május 28-a és június
6-a között a Kérdések
(„Întrebãri” / „Questions”)
témát feldolgozó elõadások

sokaságával jelentkezik a
Nagyszebeni Nemzetközi
Színházfesztivál. 

A világon a harmadik leg-
híresebb színházünnepre
idén is hetven országból vár-
nak fellépõket, 350 esemény
oszlik meg hatvanhat játék-
térben, és minderre naponta
harmincötezer nézõt várnak
a szervezõk. 

A színjátszás kiemelkedõ
társulatai, román és külföldi
rendezõk, kritikusok, a helyi
és a régió kulturális turiz-
musát fellendítõ egyesüle-
tek, idegen kultúrák képvi-
selõi és több tízezer látogató
találkozik egymással Nagy-
szebenben, hogy tíz napon

keresztül az alkotást, a mû-
vészi kreativitást ünnepelje. 

Gazdag 
a programkínálat

A fesztivál programkíná-
lata rendkívül színes és gaz-
dag, a romániai és határon
túli színházi produkciók leg-
javából ad ízelítõt, legyen
szó utcai színházról, szabad-
téri, esetleg a várban, Nagy-
szeben környéki vártemp-
lomban színre vitt remekek-
rõl, vagy kortárs tánc-, fény-
, zene-, pantomim elõadá-
sokról. Szokványos és kevés-
bé megszokott terekben kon-
ferenciák, képzõmûvészeti

kiállítások, könyvbemutatók
járulnak hozzá, hogy Nagy-
szeben valódi kulturális köz-
pontja legyen a világnak.

A teljesség igénye 
nélkül

A fesztivál tizenkettedik
kiadása „házhoz hozza” a
romániai közönségnek a
dán Odin Teatret társulatá-
nak két elõadását is, amelye-
ket az olasz Eugenio Barba
rendezett, valamint a svájci
Schauspielhaus Zürich tár-
sulat és az olasz Teatro Gari-
baldi di Palermo produkció-
it is. A „Kérdések”, válasz-
keresések fontosságát hang-
súlyozó rendezvénysorozat
díszvendége a bécsi Burg-
theater színésznõje Miriam
Goldschmidt lesz.

Németországból a Deut-
sches Theater Berlin elhozza
Nagyszebenbe Gogol egyik
legnépszerûbb novellájára,
az Egy õrült naplójára alapo-
zott Popriscsin történetét.
Romániában õsbemutató-
nak számít az Egyesült Álla-
mokból érkezõ Transversal
Theater Company Arthur ki-
rály és a kerekasztal lovagjai
történetét feldolgozó Zöld lo-
vag címû történelmi játék. A
Kolozsvári Állami Magyar
Színház az Ingmar Bergman
filmjének feldolgozásával,
az Andrei ªerban rendezte
Suttogások és sikolyok címû
elõadással lép fel. 

Ízelítõt kaphatunk a japán
színjátszás remekeibõl is, va-
lamint a Kínában több mint
kétezer éve ismert és ûzött
marionett-technikával ké-
szült elõadásból is.  

Kelet és nyugat 
képekben találkozott
Baló Levente

Kõrösi Csoma Sándor
útján indult el Sütõ Zsolt

2007-ben, és jutott el Tibet-
be. Az ott készült fotókat
láthattuk a kolozsvári Ko-
runk Galériában bemutatott
fotóinstalláción hétfõn este.
A Tibetvörös címet viselõ pro-
jekt nem hagyományos érte-
lemben vett fotókiállítást ta-
kar, hiszen arra nem lett vol-
na elég a kiállítótér, hanem
zenei aláfestéssel egy 51 per-
ces videóvetítést az utazás
során készült fotókból.
Dorel Gãinã kiállításmegny-
itó beszédében elmondta,
úgy látja Sütõ Zsoltot, mint
aki alapvetõen nem fotós és
nem mûvész, hanem egy ér-
zõ lény, aki figyelmes a leg-
apróbb mozzanatokra, kezd-
ve attól, hogyan nõ egy fû-
szál, egészen addig, hogyan
mozognak a felhõk, és csak
ezután fotós. Gãinã úgy érté-
kelte, hogy ez az installáció
igen nagy ajándék Kolozsvár
számára, az utóbbi évek

egyik legkiemelkedõbb mû-
vészeti eseménye, hiszen Sü-
tõ fotóiban elemi erõvel és
természetes könnyedséggel
mutatja meg a létünk alapja-
it. Fotóinak világa az alap-
elemekbõl épül fel: föld, ég,
tûz, víz, és mindez úgy, hogy
a felfedezés élményével aján-
dékoz meg.

Bóné Ferenc esztéta Sütõ
Zsolt fotóinstallációját Nam
June Paik egyik videóinstal-
lációjához hasonlította,
amelyben a meditáló Budd-
ha a tévéképernyõn megje-
lenõ önmagával néz szem-
be. Azaz, mindkét alkotás-
ban a keleti és a nyugati kul-
túra találkozik. Sütõ fotóin
egyrészt a keleti táj látható,
a buddhista szerzetesek éle-
te, mindennapi tevékenysé-
ge, a keleti vallás különbözõ
rituális kellékei. Ugyanak-
kor a keleti kultúrának a
szellemisége egy igen nyu-
gati médium, az installáció,
a technika vívmányait hasz-
nálva jelenik meg, állapítot-
ta meg Bóné. 
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Obi ugorok tárgyi emlékei 

Nagyszeben: színház 
minden mennyiségben

Antal Erika

Rendkívüli kiállítás látha-
tó Marosvásárhelyen a

Toldalagi-palotában: a ma-
gyarok távoli nyelvrokonai,
az Ob mentén élõ hanti-
manysi népcsoport életmód-
ját, szokásait, hiedelmeit mu-
tatja be az a tárlat, amely a
zalaegerszegi Göcsej Múze-
um közvetítésével érkezett a
szibériai autonóm Hanti-
Manszijszki tartomány Ter-
mészet és Ember Múzeumá-
ból a Maros Megyei Múze-
um néprajz részlegére. 

A tûz õrzõje címet viselõ tár-
lat egy színes szõnyegekkel
bélelt sátorral indít, majd sor-
ra mutatja be azokat a tárgyi
emlékeket, amelyek a szibéri-
ai népcsoport életvitelének
hétköznapjaihoz, szokásai-
hoz, hiedelemvilágához tar-
toznak. A tárlókban a bogyó-
szedõ kosártól, a különbözõ
alapanyagokból készült amu-
lettekig, a védõszellem kabát-
kájáig, medvebocsfejek, szel-
lemsapkák, halszobrocskák,
valamint szintén a nomád

életmódot tükrözõ gyermek-
játékok is láthatók. A falakon
színes fotók örökítik meg, és
mutatják be, hogyan élnek
napjainkban távoli rokona-
ink: színes ruhákba, kendõk-
be öltözött asszonyok, kala-
pos férfiak a tûz körül, gyûj-
tögetõ, halászó-vadászó éle-

tet élõ, vagy falvakba kénysz-
erített, gyökerét vesztett fá-
radt arcú emberek. 

A tárgyak valamilyen sze-
rencsének, vagy véletlennek
köszönhetõen maradtak
fenn, a szovjet hatalom
ugyanis nekik sem kegyelme-
zett, mindent megtett azért,

hogy e népcsoport szokásait,
nomád életmódját megsem-
misítse, hitüket kiírtsa, szent
helyeiket felégesse. Ennek el-
lenére az a 22 ezer hanti és 8
ezer manysi, akik még létez-
nek, továbbra is nomád élet-
módot folytatnak. A néprajz-
kutatók szerint ezt már nem
tehetik sokáig, hiszen a civili-
záció, a globalizálódás ennek
nem kedvez. 

A magyarok elõdei körül-
belül háromezer évvel ez-
elõtt váltak el Szibériában a
mai manysi nép elõdeitõl,
kétezer év vándorlás, és szá-
mos néppel, népcsoporttal
való keveredés után teleped-
tek le a Kárpád-medencében
– hangzott el a kiállítás meg-
nyitóján. Kosztyán László a
zalaegerszegi testvérmúze-
um munkatársa azt is el-
mondta, mai napig sem sike-
rült tisztázni, hogy a magyar
nép eredete finnugor, vagy
hun-török-szkíta kötõdésû,
de népszokásaiban, kulturá-
lis hagyományaiban vala-
menynyi nép hagyatéka
megtalálható. 

Sipos M. Zoltán

Adélka egy érzelmileg és
intellektuálisan fejlõdés-

képtelen könyvtároskisass-
zony, és ráadásul szingli, aki
mindent elkövet, hogy mûve-
lõdjön, és olyan összefüggé-
seket értsen meg, amelyek
birtokában megtalálhatja éle-
te párját. Ráadásul kedvenc
olvasmánya Martin Hei-
degger Lét és idõ címû munká-
ja. Egy ilyen hõsnõ csakis bo-
nyodalmakba keveredhet.
Lovász Krisztina Adélka sze-
rint címû rövidpróza-köteté-
nek hõsnõje mindennapi,
már-már az abszurd határát
súroló történetekbe bonyoló-
dik, így tárva az olvasó elé
egy belsõ nõi világot, az
egyedül élõ nõét. A kolozs-
vári Bretter Kör hétfõi vendé-
ge, Lovász Krisztina hosszú
hallgatás után ismét a kincses
város irodalmat kedvelõ kö-
zönségének olvasott fel, és
osztotta meg irodalomról,
írásról alkotott véleményét a
kritikus publikummal. Kide-
rült, hogy az író, költõ csak
szabadidejében hódol az iro-
dalomnak, és egyik irodalmi
klikkhez sem csatlakozott ed-
dig, ami saját bevallása sze-
rint csak javára vált az írás te-
rén. A felolvasást követõ sza-
bad beszélgetésen kiderült,
Lovász Krisztina, egyaránt
otthonosan mozog a lírában
és prózában. Bréda Ferenc
esztéta szerint Lovász azon
kevés nõi írók közé tartozik,
akik képesek meghaladni ön-
magukat, és kívülálló szem-
lélõként tudnak megírni
olyan kényes témákat, ame-
lyeket õ is feszeget az Adélka
szerint címû kötetében. Az
írónõ Kolozsváron született
1970-ben, jelenleg Budapes-
ten él. Elsõ verseit a bukaresti
Ifjúmunkás és a kolozsvári
Korunkban közölte a nyolcva-
nas évek közepén. 

A kiállítás a gyermekek körében nagyon népszerû

Nõi író a 
Bretter Körön

A kolozsváriak a Suttogások és sikolyok címû Bergman-adaptációval lesznek jelen 

A szerzõ felvétele

Fotó:  Biró István
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
10.00 Lélek Boulevard
10.30 Újrakezdés (olasz
sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.25 A világörökség kin-
csei
15.40 Szórvány
16.10 Bábel tornya (sp.
ism. sor.)
17.05 Miért éppen Ma-
gyarország?
17.35 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.50 Dunáról fúj a szél
20.00 Philip Marlowe ese-
tei (angol-kan.-am. sor.)
20.50 Szerelem tűzön-ví-
zen át (német filmdráma,
1. rész, 2005)
22.40 Híradó, Sport
22.40 Közbeszéd
23.00 Megállítjuk 1 millió-
ért
23.05 Váltó
23.15 Kikötő programaján-
ló
23.30 Eurovíziós Dalver-
seny 2010, Oslo
0.05 Drót (am. sor.)
1.00 EtnoKlub

DUNA TV, 20.50
Szerelem tûzön-vízen át

Rudolph von Plessen gróf teljes visszavonultságban él kas-
télyában. Fiához nevelőnőt fogad, Éva Hermsdorfot Witten-
bergből, aki fiatal, szép és okos teremtés. Éva egyből életet
lehel a végtelen magányban élő Rudolph zárkózott világába.
A gróf életét titok lengi körül, gyermeke édesanyja “halott”
számára, de igazából senki nem tud róla semmit.

TV2, 22.25
Pelenkás bajkeverõ

Vincent Porel az a fajta üzletember, aki nem riad vissza,
hogy tisztességtelen eszközökkel bírja rá tisztességtelen üz-
letfeleit a megállapodások betartására. Kevesen szeretik,
ám mindez nem számít, hiszen fia születik! A boldogságot
azonban sok felhő is beárnyékolja. A kis Junior (maga a pe-
lenkás bajkeverő) nem más, mint az a Simon, akit fia szüle-
tésének pillanatában véletlenül halálra gázolt.

m1, 22.30
Joanne Kilbourn rejtélyei: Véres ítélet

A dokumentumfilmeket készítő Joanne Kilbourn egy rejté-
lyes gyilkossági ügy kellős közepén találja magát, miután
egyik filmjének főszereplőjét, a bírónőt, aki nemrég olyan íté-
leteket hozott, melyben a vádlottak börtönbüntetés helyett
szociális munkára lettek ítélve, egy betörés során meggyil-
kolják. A rendőrség egy ismert bűnözőt gyanúsít, de ahogy
egyre többet tud meg a bírónő múltjáról.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 A magyar írásbeli-
ség története
11.20 Az étel orvosság
11.45 Pódium
12.20 Zenelánc
12.30 Zöld 7-es
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Mesélő cégtáblák
15.10 Hétmérföld
16.10 Múzeumtúra
16.35 Egy lépés előre
(sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar retro
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány
19.50 Thomas, a gőz-
mozdony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 Stingers (krim-
isor.)
23.00 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.40 Joanne Kilbourn rej-
télyei: Véres ítélet (kan.
krimi, 2001)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.40 Békés családi tűz-
fészek (amerikai vígj.,
2001)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf Ki viheti el
a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.15 Házon kívül - Heti
magazin
0.45 Európai idő - EU-
magazin
1.05 Helyszíni szemle (né-
met krimisor.)
2.00 Reflektor
2.20 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.15 Micsoda házas-
ság! (am. filmdráma,
1972)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Lassie (amerikai-
kanadai sor.)
16.15 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (am. sor.)
18.25 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Pelenkás bajkeve-
rő (francia-sp. vígj.,
2003)
0.10 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.05 Tények Este
1.35 EZO.TV
2.25 GSG 9 - Az elit
kommandó (német akció
sorozat)

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

8.30 Ki ez a lány? (soro-
zat) 9.25 Gyilkos sorok
10.25 Smallville 11.15
Szívek szállodája 12.10
Feleségcsere 13.00 A po-
kol konyhája 14.00 A
médium 16.00 A helyszí-
nelők 17.00 Ki ez a lány?
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Feleségcse-
re 20.00 Jóbarátok (so-
rozat) 20.25 Egy kapcso-
lat szabályai 21.25 A
helyszínelők 23.35 CSI:
New York-i helyszínelők
(sorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) Lucian Lipovan mű-
sora 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster 17.00
Pontos sportidő (live) Lu-
cian Lipovan műsora
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információ
(live) 20.05 A fény har-
cosai 20.50 A Világkupa
története 21.00 Sport Hí-
rek 22.00 Wrestling
WWE PPV Backlash 000
Sport Hírek   

9.45 Maria Mercedes (so-
rozat) 11.15 Predesztinál-
tak (sorozat) 12.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
14.00 Ana két arca (soro-
zat) 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria
Mercedes (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.) 19.30
Kaméleonok (sorozat)
20.30 Predesztináltak (so-
rozat) 21.30 Ana két arca
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 India
(sorozat)   

8.10 Leszámolás Torontó-
ban. Az arc (kanadai kri-
mi) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Öröm az
ilyen szülő (amerikai vígj.)
15.00 A betolakodó (ang.-
kan. thrill.) 16.45 A Mid-
somer gyilkosságok (soro-
zat) 18.40 Becsületes tol-
vajok (amerikai film)
20.25 Kaméleon - A rene-
gát (amerikai thrill.)
22.10 Hull-a-rabló (ameri-
kai akcióf.) 23.35 Ptero-
dactyl - Szárnyas gonosz
(amerikai horror)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Importált vej (soro-
zat) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém
(reality show) 15.00 Áru-
lás a családban (sorozat)
16.30 Terefere Bahmuval
(show) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.15 Me-
nyet anyának 20.30 Sze-
gény gazdag gyermekek
22.00 Két nap a völgyben
(amerikai film dráma,
1996) 0.00 A Sci-Fi Mes-
terei (sci-fi sorozat)   

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (angol sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
sorozat) 13.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus (sorozat) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok 17.00
Látomás (kanadai thriller,
2006) 19.00 Nyughatat-
lan Jordan (am. krimisor.)
20.00 Trükkös hekus
(sor.) 21.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 22.00
A hazugság gyűrűje (kan.
thriller)   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Tibor
műsora
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Rondó
15.35 Ez történt Ma reggel
(ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfőtől
péntekig minden, ami szó-
rakoztató!
18.40 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 millió-
ért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Hogy volt!?... - Extra
22.00 Az Este – Csütörtök
22.30 Joanne Kilbourn rej-
télyei: Véres ítélet (kan. kri-
mi, 2001)
0.00 Kassza
1.20 Prizma
1.35 Hírek
1.45 Memento
1.55 Nappali

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szórakoz-
tató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 Déli órában
12.15 A Hangzhou-i nyu-
gati tó
12.50 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat,
ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen 
ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (ameri-
kai sorozat)
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Hopkins Kórház
(dokumentum)

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Agatha Christie: A
barna ruhás férfi (ameri-
kai krimi, 1989, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Rabszolgasors
(amerikai vígjáték, 1987)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Pénzvonat (ameri-
kai akció-vígjáték, 1995)

22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI: New York-i hely-
színelők (sor.)
1.00 Pénzvonat (amerikai
akció-vígjáték, 1995)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsor.)

12.00 Miami Vice (am.
sor.) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Ara-para (amerikai
vígjáték, 2005)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai sor.)

6.00 Shinzo (ism.)
6.30 Lilo és Stitch (ism.)
7.00 Senki sem tökéle-
tes
7.30 Apák és kicsik
(sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
9.30 Gyere anyám láss
csodát
10.30 CSI (filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Mestersége: ven-
déglátó (reality show)
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 Reality show
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 McBride: Az orvos
is ember (amerikai krimi,
2005)
1.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
2.00 Mondenii Show
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok -
OCC Trike motor
12.00 A Kolónia
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült
17.00 Állítólag… - A Hin-
denburg léghajó rejtélye
18.00 Amcsi motorok -
Michigan/A nevem

19.00 Mocsári favágók -
Vissza a mocsárba
20.00 Túlélés törvényei -
Everglades
21.00 Hogyan készült -
Ferrari
22.00 Hogyan csinálják
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Éljük túl a kataszt-
rófát
0.30 Fekete arany
1.30 A Kolónia - Exodus
2.30 Hogyan csinálják? -
Villamosság/úszódaru
3.00 A túlélés törvényei -
Kilauea-hegy

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor., ism.)
8.00 Figyelem...gy-
erekek (ism.)
8.30 Két daloló
9.00 Farm
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Költségvetés
(ism.)
10.45 Találkozás - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimis-
tán (ausztrál sor.)
17.00 Ökológiai lecke
17.30 Kézilabda, A diví-
zió
19.25 Dallam egy estére
(kanadai filmdráma,
2007)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Halálos támadás
(amerikai thriller, 2007)
0.45 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.20 Facér Jimmy 
(amerikai filmdráma,
2005)
2.55 Győztesek
3.00 A térképen túl
(ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden 
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Ma a Ivó nevû olvasóinkat
köszöntjük.
Az Ivó férfinév germán
eredetû, a jelentése tiszafa.
A szláv nyelvekben az Ivo
az Iván beceneve.
Holnap Bernát napja lesz.

Évfordulók
• 1578-ban történt a nagy
budai lõporrobbanás
• 1855-ban született Bihari
Sándor festõmûvész
• 1893-ban született Bajor
Gizella, magyar színésznõ
• 1954-ben született Phil
Rudd ausztrál zenész, az
AC/DC együttes dobosa
• 1913-ban hunyt el Korá-
nyi Frigyes, a magyaror-
szági orvostudomány
egyik korai meghatározó
alakja

Vicc
Két román sorban áll ke-
nyérért. Tíz óra sorakozás
után az egyik már nagyon
unja, és megszólal:
– Te, én elmegyek, és meg-
ölöm Ceauºescut.
Két óra múlva visszajön
igen szomorú képpel.

– Na mi van, megölted?
– Dehogy, ott is sorban áll-
nak.

Recept
Epres túrógombóc
Hozzávalók: 25 dkg túró, 16
dkg liszt, 6 dkg vaj, 1 tojás, 1
tojássárgája, 1 citrom héja, 1
csipet só, 3 cl rum, 10-12
szem nagy eper,  a beleforga-
táshoz: vaj, zsemlemorzsa,
vaníliás cukor.
Elkészítése: A túrót áttörjük,
majd az olvasztott vajjal, a
tojással és a tojássárgájával
összekeverjük, ezután hozzá-
adjuk a citromhéjat, a rumot,
a csipetnyi sót és a lisztet. A
tésztát egy órán át hûtõben
pihentetjük. A zsemlemor-
zsát vajban megpirítjuk, vaní-
liás cukrot keverünk hozzá.
Az epret megmossuk, meg-
tisztítjuk. A tésztából tenyér-
nyi pogácsákat formálunk, 1
szem epret ráteszünk, és
gombócokat készítünk.
Gyöngyözõ, forrásban lévõ,
sós vízben kb. 15 perc alatt
kifõzzük. A pirított zsemle-
morzsába forgatjuk, és por-
cukorral meghintve tálaljuk.

2010. május 19., szerda   www.maszol.ro

Nincs ellenszenvesebb dolog,
mint a fiatalkor higgadtsága
és az idõs kor mohósága.
Minden kornak megvan a
maga hõmérséklete. Ez a hõ-
mérséklet ad ritmust, dalla-
mot az életkornak. Ha ez a
dallam rossz idõben, rossz he-
lyen jelenik meg az ember éle-
tében, akkor nem csak termé-
ketlen vagy akár romboló, de
nevetséges is lesz. A fiatalnak

jól áll a hevesség és a dolgok fe-
lé való erõs odafordulása, hi-
szen ez tartja lendületben, és ez
termékenyíti meg fizikai és szel-
lemi erejét, ez teszi hasznossá.
Az idõsebb ember már elvégezte
a rábízott feladatokat, ezért in-
kább higgadtan szemléli azt,
ami körülötte van, és megpró-
bálja levonni a dolgok tanulsá-
gát. Semmi nem szép, ami
nincs a maga helyén.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Valószínû, hogy választás elé ke-
rül, hogy milyen irányba terelje
további életét. Döntését bölcs
megfontolással tegye!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Temperamentumos viselkedése
és eltökéltsége miatt döntés elé ál-
lítják. Legyen kicsit visszafogot-
tabb, és hallgassa meg a másik
fél véleményét is.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Rengeteg érzés kerül a felszínre a
mai napon. Egy meglehetõsen
vibráló kapcsolat van kialakuló-
ban, és csak Önön múlik, hogy
mi lesz a folytatás.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nagy lendülettel kezd a munká-
jához, az optimizmus és a derû
egész nap elkíséri. Sugárzó moso-
lya sok embert elvarázsol.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma a ház körüli munka különö-
sen veszélyes lehet Önre nézve.
Vigyázzon a maró folyadékokra,
a növényvédõ szerekre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kissé unatkozik. Olyan ügyekre
kerít ma sort, melyeket régóta
halogat: kellemetlen találkozá-
sok, telefonok, kérelmek. Meg-
könnyebbül utánuk.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egy ismerõse, aki szeretne Öntõl
valamit, úgy viselkedik, mintha
õ tenne szívességet. Ne dugja a fe-
jét a homokba, ne tegyen úgy,
mintha minden rendben lenne.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem túlzottan lelkesedik egy, az
elõbbre jutásával is kapcsolatos
rendezvényért. Ha legyõzi ellen-
érzését, rokonlelkekre találhat a
résztvevõk között.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Új szereplõ bukkan fel az életé-
ben. Jót beszélgetnek. Az illetõ
annyira izgató és szexis, hogy Ön
egybõl komolyabb viszony kiala-
kítását fontolgatja.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A pénzügyek rendezése terén igen
aktív, ami hasznos következmé-
nyekkel jár. Nagy tervei megva-
lósítását illetõen jól halad.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Új lehetõségeket, új területeket
talál, amiket érdemes megvalósí-
tani. Ne hozzon hirtelen döntést,
gondolja át alaposan, hogy mi a
legjobb Önnek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Boldoggá tehet valakit azzal,
hogy barátságosan beszél vele.
Lelke és elméje a szokottnál sok-
kal szabadabb és nyitottabb, s eb-
bõl most haszna is származik.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Vizsgálat indul Triesman 
bundavádjai miatt

Jerome Valcke, a Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) fõtitkára arra kérte a
szervezet etikai bizottságát, hogy vizsgálja
ki az angol szövetség (FA) lemondott elnö-
ke, David Triesman bundavádjait. Mint is-
mert, a Mail on Sunday címû konzervatív
vasárnapi brit lap nyilvánosságra hozta az
FA elsõ emberének egy magánbeszélgetés-
ét, amelyben Triesman kijelentette: úgy
tudja, hogy Spanyolország kiszáll a 2018-
as világbajnokság rendezési jogáért zajló
versenybõl, amennyiben az oroszok – akik
az idei seregszemlére nem jutottak ki – se-
gítenek neki lefizetni a június 11-én kezdõ-
dõ dél-afrikai vb játékvezetõit. Triesman a
hír kirobbanása után azonnal lemondott
tisztségérõl.

Crivoi továbbjutott az elsõ körbõl

Victor Crivoi továbbjutott a Roland Garros
elsõ selejtezõkörébõl, miután tegnap 7-5, 6-
3-ra legyõzte a francia Guillaume Rufint.
Az év második Grand Slam tenisztornájá-
nak kvalifikációs szakaszában a román
sportoló a litván Ricardas Berankis és a
marokkói Reda El Amrani-meccs gyõzte-
sével csap össze a következõ szakaszban.
Andrei Ungur szintén tegnap lépett pályá-
ra, õ azonban 6-7 (8-10), 6-1, 6-3-ra kika-
pott a kazah Andrej Kukuskintól.

Konstancán lesz 
a Nemzetközi Atlétika Bajnokság

Konstancán rendezik az 55. Nemzetközi
Atlétika Bajnokságot, amely egyben válo-
gató is lesz a budapesti Európa-bajnokság-
ra. A tengerparti viadal június negyedikén
lesz, míg a kontinensviadalra utazó keretet
június ötödikén véglegesítik. 

Fisichella Bukarestbe jön

Bukarestbe jön Giancarlo Fisichella, s egy
Ferrari 457-essel tart bemutatót szombaton
14.30 órától a Bãneasa bevásárlóközpont-
ban. A Forma–1-es pilóta mellett több ha-
zai versenyzõ is volán mögé ül egy-egy
driftelés- vagy motoros kaszkadõrproduk-
ció erejéig.

Ribéry eltiltása nem változott

A Nemzetközi Sportdöntõbíróság (TAS)
elutasította a Bayern München fellebbezé-
sét, így Franck Ribéry nem léphet pályára
az Internazionale elleni, szombati Bajno-

kok Ligája-döntõben. A német csapat fran-
cia válogatott futballistája az Olympique
Lyon elleni elõdöntõ elsõ mérkõzésén ka-
pott piros lapot, mert beletaposott
Lisandro Lopez bokájába. Az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) csak a visz-
szavágót követõen mondta ki a három
mérkõzésre szóló eltiltást, amit a Bayern
fellebbezését követõen helyben is hagyott,
a bajorok pedig ezt a döntést támadták
meg a TAS-nál.

Második lett az Urziceni
Labdarúgás

ÚMSZ

„Ez a döntetlen számunkra
felér egy vereséggel” – jelen-

tette ki Gheorghe Chivorchian,
a Temesvári FC ügyvezetõ igaz-
gatója a Târgu Jiuban jegyzett
gól nélküli döntetlennel zárult
mérkõzés után. A Béga-partiak-
nak ugyanis gyõzniük kellett
volna az élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság 33. fordulójának hét-
fõ esti összecsapásán ahhoz,
hogy még esélyük maradjon a
második, még Bajnokok Ligája-
beli szereplést jelentõ hely meg-
szerzésére. A botlás azonban
már most eldöntötte a harcot,
mivel az Urziceni elõtte 4-0-val
átgázolt a vendég Piatra Neamþ-
i Ceahlãul gárdáján, s ezzel be-
hozhatatlan elõnyre tett szert. A
temesváriaknak most még a
harmadik helye sem biztosított,
hiszen a Vaslui és a Steaua is
egyaránt 59 pontnál tart. „Nor-
mális körülmények között gyõz-
nünk kellett volna, hogy meg-
õrizzük esélyünket a harmadik
hely megszerzésére. Eljutottunk
ugyan a kapujuk elé, de ott nem
volt emberünk, aki a labdát be-
küldje a hálóba” – magyarázta
Chivorchian.

Egy fordulóval a pontvadászat
vége elõtt a bajnokság élén már
eldõlt, hogy a Kolozsvári CFR
(66 pont) megnyeri a bajnoksá-
got, és a Bajnokok Ligája fõtáb-
láján indulhat a következõ sze-
zonban, míg a címvédõ Urziceni
(63 pont) a második helyen vé-

gez, és selejtezõt játszhat a leg-
rangosabb európai klubtornán.
A Temesvár, a Vaslui és a Steaua
egyaránt 59 pontot gyûjtött, míg
a Dinamo 53 ponttal tanyázik a
hatodik, még Európa ligás indu-
lást jelentõ pozícióban. A Galaci
Oþelul 50 ponttal a hetedik, a Ra-
pid pedig 49 ponttal a nyolcadik.
Utóbbi már csak akkor szerepel-
het a nemzetközi sorozatban, ha
hétvégén legyõzi a Besztercét, a
Dinamo kikap a Vasluitól, a
Nemzetközi Sportdöntõbíróság
pedig a vasutasok javára ítél a
Temesvári FC elleni perben, és
visszakapják a labdarúgóliga ál-

tal elvett három pontjukat. A
Brassót (43 pont), a Medgyest
(41), a Besztercét (41), a Curtea
de Argeº-i Internaþionalt (36) és
Ploieºti-i Astrát (35) már semmi-
lyen veszély nem fenyegeti, a
Craiovai Universitatea (33)
azonban még mindig nem bizto-
sította be helyét az élvonalban,
csupán két pont választja el a ki-
esõ helyen álló Tg. Jiu-i
Panduriitól (31) és a Iaºi-i Politól
(31). A Pt. Neamþ-i Ceahlãul
(28) és a Gyulafehérvár (26) már
egészen biztosan a második ligá-
ban fog szerepelni a következõ
idényben. 

A temesváriak eldekázgattak Tg. Jiuban, de gyõzni nem tudtak a kiesõ helyen álló házigazdák ellen

Aradon rendezik ma 19 órától a másodosztályú labdarúgó-baj-
nokság második csoportjának rangadóját, az UTA–Kolozsvári
Universitatea-mérkõzést. A találkozót még a 27. fordulóból ha-
lasztották el, s a feljutást jelentõ helyekért zajlik a csata. Szin-
tén ma pótolják be a Temeskovács–Otopeni-viadalt, ez 18 óra-
kor kezdõdik.

Rangadó Aradon

Olaszország kiesett az élvonalból
Jégkorong

Hírösszefoglaló

Az olasz férfi jégkorong-vá-
logatott nem tudta megverni

a rendes játékidõben az Egyesült
Államokat, Franciaország ellen-
ben legyõzte az akkor már biztos
kiesõnek számító Kazahsztánt,
így az itáliaiak is elbúcsúztak a
sportág élvonalától. A Németor-
szágban zajló világbajnokságon
szerepelt megfiatalított tengeren-
túli együttes, mint ismert, nem
jutott be a középdöntõbe, helyet-
te az alsóházban küzdött a benn-
maradásért. Ott azonban nem
voltak komoly gondjai, s már az
elsõ két forduló után az élen állt.

Az olaszok elleni mérkõzésen is
hamar megszerezte a vezetést,
csakhogy ellenfele a második já-
tékrészben egyenlített, majd az
utolsó harmadban fordítani is tu-
dott. Csakhogy Ryan Potulny
hosszabbításra vitte a találkozót,
majd a szétlövésben T. J. Oshie
megszerezte a vezetést az ameri-
kaiaknak. A galloknak eközben
egyáltalán nem akadt problémá-
juk Kazahsztánnal, amelyet 5-3-
ra vertek meg. Ezzel eldõlt: az
Egyesült Államok és a franciák
az élvonalban maradtak, míg
Olaszország és Kazahsztán a
magyarokkal egyetemben a diví-
zió 1-es világbajnokságon szere-
pelnek majd. A magyar gárda az
olaszok mellett a japán, a hol-

land, a dél-koreai és a spanyol
csapattal fog találkozni.

Az E elõjelû középdöntõs cso-
portban a fehéroroszok 2-1-re ver-
ték a dánokat, a finnek pedig a
szlovákokat iskolázták le 5-2-re.
Az állás: 1. Oroszország 12 pont,
2. Finnország 9, 3. Dánia 6, 4.
Fehéroroszország 5, 5. Németor-
szág 4., 6. Szlovákia 3. Az F cso-
portban Csehország 3-1-re verte a
letteket, Norvégia pedig az addig
élen álló Svájcot múlta felül 3-2-
re. Az állás: 1. Svédország 9 pont,
2. Svájc 9, 3. Kanada 6, 4. Cseh-
ország 6, 5. Norvégia 6, 6. Lettor-
szág 3. Az utolsó forduló mérkõ-
zései tegnapi lapzártánk után feje-
zõdtek be, s holnaptól már a ne-
gyeddöntõket rendezik. 

Erwin Koeman keretet hirdetett
Labdarúgás

ÚMSZ

Az U20-as világbajnokságon
tavaly bronzérmes magyar

labdarúgó-válogatott több tagja is
meghívást kapott Erwin Koeman
szövetségi kapitánytól a május
29-i Németország, valamint a jú-
nius ötödikei, hollandok elleni
felkészülési mérkõzésre. A szö-
vetségi kapitány felnõtt csapatá-
ban így Gulácsi Péter (Liver-
pool), Németh Krisztián (Athéni
AEK) és Koman Vladimir (Bari)
is helyet kap. Továbbra sem sze-
repel viszont a válogatottban

Gera Zoltán, a Fulhammel Eu-
rópa Liga-döntõt játszott futbal-
lista, aki korábban engedély nél-
kül elhagyta az alakulat edzõtá-
borát, és lemondta szerepelését a
nemzeti csapatban. Hajnal Ta-
más, Rudolf Gergely, Kádár Ta-
más és Szalai Ádám sérülés mi-
att maradt le Koeman listájáról, s
noha Dárdai Pál kapott meghí-
vót, a Berlini Hertha középpá-
lyása sem játszhat a németek el-
len. A német Bild címû lap tegna-
pi információja alapján a futbal-
lista izomszakadást szenvedett,
így a németek elleni budapesti
barátságoson még biztosan nem
léphet pályára.

Koeman kerete: kapusok: Ki-
rály (München 1860), Fülöp
(Sunderland), Gulácsi; mezõny-
játékosok: Bodnár, Szélesi,
Laczkó (mind Debrecen), Ju-
hász (Anderlecht), Vanczák
(Sion), Horváth, Nagy (Székes-
fehérvár), Bodor (Roda),
Buzsáky (Queens Park Rangers),
Dzsudzsák (Eindhoveni PSV),
Huszti (Szentpétervári Zenit),
Dárdai, Vadócz (Osasuna),
Koman, Lázok (MTK), Priskin
(Ipswich), Torghelle (Augsburg),
Német (AEK). Köteles, Tõzsér
(Genk) és Gyepes (Cardiff) tar-
talék játékosként szerepelnek a
listán. 

Nagyvárad már
megvédte címét
Vízilabda

V. Ny. R.

A Román Vízilabda-szövetség
ismét változtatott az élvonalbeli
bajnokság rájátszásán, amely-
nek eredményeként a Nagyvá-
radi Frigoconti VSK címvédése
már matematikailag is bebizto-
sított. Mint ismert, az alapsza-
kasz végén a rájátszás eredetileg
tervezett négy körmérkõzéses
tornáját hatra bõvítették, most
viszont visszaállították a koráb-
bi programot, így a hétvégi,
váradi torna lesz az utolsó a sze-
zonban. A magyarázat szerint a
Bihar megyeiek az elmúlt há-
rom találkozón már túl nagy
elõnyre tettek szert a Dinamo
elõtt, s mivel a negyedik tornán
amúgy is bebiztosították volna
elsõ helyüket, nincs értelme a
többi mérkõzést lejátszani. Az
ötödik és a hatodik torna helyett
inkább a válogatott felkészülésé-
re összpontosítanak majd. A
Nagyváradi VSK jelenleg
ugyanis 70 pontnál tart, mögöt-
te a Dinamo 60 pontot, a Steaua
45 pontot, a Rapid pedig 33
pontot gyûjtött. A váradiak így
történelmük hatodik, sorozat-
ban pedig a negyedik bajnoki cí-
müket szerezték meg, s a klub
vezetõsége minden szurkolót az
olimpiai medencéhez hív, hogy
közösen ünnepeljék az újabb si-
kert. A péntektõl vasárnapig tar-
tó szezonzáró tornát az N24
közvetíti. 

Fotó: Mediafax
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