
„Ovis” Oviék dala?

Tizenhét ország képviselõi már túl vannak
az elsõ izgalmakon, a Romániát képviselõ
Paula Seling és Ovi azonban csak holnap
lép az 55. Eurovíziós Dalverseny oslói
színpadára. A The Guardian újságírói a
Playing with Fire (Játék a tûzzel) dalt silány-
nak minõsítették.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1838 ▼
1 amerikai dollár 3,4260 ▲
100 magyar forint 1,4908 ▼

Annamari szubrettszerepben

Románul csendül
fel Kálmán Imre
két világhírû ope-
rettje, a Csárdáski-
rálynõ és a Marica
grófnõ a bukaresti
Ion Dacian Nem-
zeti Operettszín-
házban. Stázi kon-
tesz és Liza szere-
pében Dancs
Annamari sepsi-
szentgyörgyi pop-
énekesnõ debütál. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
„Hazatalált” a mangalica

„A mangalica ismét otthonára talált a
Szamos mentén” – mondta az ÚMSZ-nek
a fajtával hat éve foglalkozó Csomai And-
rás, aki azért hozta Magyarországról az
elsõ példányokat, hogy a sajtkészítésbõl
fennmaradó savót hasznosítsa. 

Duplán (rá)fizetõ
nyugdíjasok
A bukaresti illetékesek arról sem hajlan-
dók tudomást venni, hogy a nyugdíjak-
ból lefaragni nemcsak erkölcstelen, de

törvény- és alkotmányellenes is.
A nyugdíj nem az állam ke-
gyes ajándéka, a nyugdí-
jasok csupán azt a pénzt

kapják vissza, amelyet ak-
tív korukban az államra
bíztak, annak reményé-
ben, hogy azzal jól gaz-
dálkodik majd. Bogdán Tibor

Görög dráma, román kín
Jóval alacsonyabb béreket kínálnak a külföldieknek a csõd szélén álló hellének

Se saját pártja, se a koalíciós
partnerek nem tudták meg-

gyõzni tegnap Traian Bãsescu ál-
lamfõt, hogy „csiszoljon” a meg-
szorító intézkedéseket szentesítõ

döntéseken. Így aztán a kor-
mány által ma elfogadásra kerü-
lõ IMF-szándéknyilatkozat és a
ma vagy holnap a parlament elé
bocsátott törvénytervezet várha-

tóan az eredeti bejelentés szerin-
ti, 25 százalékos bércsökkentést
és 15 százalékos nyugdíjcsök-
kentést tartalmazza majd.
3., 6. és 7. oldal 

Kisnyugdíjak: nincs kegyelem!
Hírösszefoglaló

Szlovákia ellenzi a magyaror-
szági állampolgársági törvény

módosítását, amely lehetõvé ten-
né a határon túli magyarok kettõs
állampolgárságát, s a maga szá-
mára biztonsági kockázatot lát
benne. A pozsonyi parlament teg-
napi ülésén elfogadott határoza-
tában elfogadhatatlannak minõsí-
tette a magyar lépést. A szlovák
törvényhozás szerint ezért „elfo-
gadhatatlan, hogy a Magyar Köz-
társaság Országgyûlése bármiféle
területen kívül ható jogszabályt
fogadjon el, amely a Szlovák
Köztársaság állampolgárait is
érinti, anélkül, hogy e jogszabályt
a Szlovák Köztársaság és a Ma-
gyar Köztársaság közötti (...)
szerzõdés értelmében a Szlovák
Köztársaság vezetõ politikai kép-
viselõivel egyeztette volna”. 
Folytatása a 2. oldalon 

Szlovákia
nyugtalankodik

Több tucat nyugdíjas tüntetett tegnap a munkaügyi minisztérium és a parlament épülete elõtt Fotó: Octav Ganea/Mediafax

„Elsétálnak” idén Görögország mellett? Másfél millió potenciális turista kerüli el a pénzügyi nehézségekkel küszködõ uniós országot Fotó: Tofán Levente

Miközben a romániai vendégmunkások ezer euró körüli fizetésekhez szoktak hozzá, ma in-
kább 650 eurót lehet keresni Görögországban – tudta meg az ÚMSZ az állásközvetítéssel
foglalkozó cégektõl. Bár az elõrejelzések szerint a válság miatt jelentõsen visszaesik a hellén
országban az idegenforgalom, egyelõre a hazai utazási irodák nem érzékeltek keresletcsökke-
nést. Amennyiben kevesebb turista érkezik a görögökhöz, kevesebb álláslehetõség is adódik 
a bukaresti megszorítások elõl külföldi munkavégzésbe menekülõ fiataloknak, akik közül –
mint összeállításunkból kiderül – egyre többen Nyugaton keresik a kiutat. 6. oldal
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Röviden

RMDSZ-küldöttség járt Kínában

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje és Kovács Péter, az
RMDSZ ügyvezetõ alelnöke hétfõn és ked-
den részt vett a Kína - Európa Politikai Pár-
tok Fórumán. Az esemény a Kína-Európai
Unió együttmûködés és globális kihívások
témakörben zajlott, amelynek során a kö-
vetkezõ kérdésekrõl tárgyalnak: a nemzet-
közi pénzintézetek reformja, a globális
pénzügyi kormányzás gazdasági válság ide-
jén, klímaváltozás és környezetvédelem, ci-
vilizációk sokszínûsége, valamint a pártok
közötti együttmûködés az EU-Kína kapcso-
latban. A fórum kezdeményezõi stratégiai
párbeszéd kialakítását szeretnék elérni a kí-
nai és az európai politikai pártok magas
szintû képviselete között. Az eseményre Kí-
na és az Európai Unió közötti diplomáciai
kapcsolat 35 éves évfordulója ad alkalmat.

Több amerikai katona állomásozik
Afganisztánban, mint Irakban

Elõször a 2003-as Irak elleni invázió óta
több amerikai katona állomásozik Afga-
nisztánban, mint Irakban – közölte a Penta-
gon. Afganisztánban már 94 ezer amerikai
teljesít szolgálatot, és ez a szám az év má-
sodik felében 98 ezerre emelkedik majd.
Barack Obama tavaly januári hivatalba lé-
pése óta 40 ezer fõvel erõsítette meg az af-
ganisztáni csapatok létszámát. Irakban ez-
zel szemben már csak 92 ezer amerikai ál-
lomásozik, míg 2007-ben, a leghevesebb
harcok idején még több mint 160 ezren
szolgáltak az arab országban. 

Pekingben tárgyalt Clinton 

Eredményesnek nevezte Iránnal kapcsola-
tos megbeszéléseit kínai partnereivel
Hillary Clinton tegnap Pekingben, miköz-
ben Teherán a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséghez benyújtott javaslatáról meg-
állapította, hogy azt számos hiányosság jel-
lemzi. Clinton megjegyezte, hogy e hiá-
nyosságok miatt továbbra is válasz nélkül
maradnak azok a kérdések, amelyek aggo-
dalommal töltik el a nemzetközi közössé-
get. Köztük megemlítette, Irán bejelentésé-
bõl nem következik, hogy leállítja az urán-
dúsítást. Sajtótájékoztatóján beszámolt ar-
ról, hogy vendéglátóival sikeres egyeztetést
folytatott azokról a részletekrõl, amelyek az
Irán ellen tervezett ENSZ-szankciókhoz
kapcsolódó mellékletben megcélzott válla-
latokra, illetve személyeire vonatkoznak. 

Holttá nyilváníttatná 
Mladicot a családja

Holttá nyilváníttatná családja a népirtással
és emberiesség elleni bûntettekkel vádolt
Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai
parancsnokot – jelentette a keddi belgrádi
sajtó. A kormány szerint a kezdeményezés
fricska a szerb hatóságoknak a család részé-
rõl. A család ügyvédje állítólag néhány na-
pon belül kérni fogja egy belgrádi bíróság-
nál, hogy indítsák meg a holttá nyilvánítási
eljárást. Bruno Vekaric, a háborús bûntet-
tek ügyében eljáró szerb ügyészség helyet-
tes fõügyésze elmondta, a hatóságok a bíró-
ság döntésétõl – a holttá nyilvánítás esetle-
ges megindításától – függetlenül folytatják
Mladic keresését, és minden bizonnyal így
tesz a hágai Nemzetközi Törvényszék is. 

Jelentõsen csökken 
az olasz honatyák illetménye

A meredeken emelkedõ államadósság meg-
fékezése érdekében az olasz miniszterelnök
lefaragja a parlamenti képviselõk illetmé-
nyét. Jövõ év január elsejétõl az alsóház
630 képviselõje és a felsõház 322 szenátora
havi 1400 euróval kevesebb pénzt vihet ha-
za. Ez nagyjából 10 százalékos bércsökken-
tésnek felel meg. A honatyák átlagos fizeté-
se jelenleg 14.779 euró havonta. Az euró-
pai statisztikai hivatal adatai szerint olasz
képviselõk és szenátorok a legjobban kere-
sõ honatyák közé tartoznak a kontinensen.

MTI

Orbán Viktor miniszterelnök-
jelölti expozéjával megkezdõ-

dött tegnap a kormányprogram
vitája a budapesti Országgyûlés-
ben. A leendõ kormányfõ szerint
a rendszerváltást követõ hatodik
parlament egyben alkotmányozó
nemzetgyûlés, rendszert alakító
parlament is.

Orbán Viktor a kormánya prog-
ramjáról leszögezte: az új társa-
dalmi szerzõdés nemcsak lehetõ-
ség az alkotmányozásra, hanem
az emberek utasítása is arra, hogy
a parlament alkossa meg az új al-
kotmányt. Szerinte a kormány-
zásnak vissza kell fordulnia az
emberek és a mindennapi élet felé,
„a láthatatlan paktumok, láthatat-
lan kezek és láthatatlan pénzek
ideje lejárt.” Kiemelte: a politiká-
nak és a gazdaságnak a látható
dolgok dimenziójában kell mû-
ködnie, ezt írja elõ az új társadal-
mi szerzõdés is. Mint fogalma-
zott, a Nemzeti Együttmûködés
Nyilatkozatával az emberek aka-
ratát ismeri el a leendõ kormány.
A leendõ miniszterelnök azt
mondta: ahhoz, hogy az öt nem-
zeti ügyet – a gazdaság talpra állí-

tását, a rend megteremtését, az
egészségügy megmentését, a szo-
ciális biztonság és a demokratikus
normák helyreállítását – sikerre
vigyék, szemléletváltásra lesz
szükség. A politika és a gazdaság
szereplõinek új alapokon kell
együttmûködniük – mondta.
Mesterházy Attila szerint a Fidesz
kormányprogramja a nemzeti
szemfényvesztés programja.

A szocialista frakcióvezetõ úgy
fogalmazott: az illuzionisták a cir-
kuszban szórakoztatóak, a parla-
mentben viszont életveszélye-
sek. Úgy látja: még mindig nincs
kormányprogram. Lehet, hogy ez
egy iránytû, de akkor a tû hiány-
zik belõle – utalt vissza Orbán
Viktor expozéban elhangzott ha-
sonlatára. Vona Gábor, a Jobbik
elnök-frakcióvezetõje szerint
unos-untalan elismételt paneleket
tartalmaz a kormány programja,
melyet „közhelyparádénak”,
„üres kívánságlistának” nevezett.
A Jobbik vezérszónoka kifejtette:
az egész 85 oldalas program egy
bevezetõ, melynek nincs tárgyalá-
sa és nincs befejezése. Kiemelte: a
kormányprogram legsúlyosabb
problémája, hogy nincsenek ben-
ne részletek, konkrétumok. 

Alkotmányozó nemzetgyûlés

vagy illuzionisták porondja?
Hírösszefoglaló

Észak-Korea tegnap úgy dön-
tött, hogy megszakít minden

kapcsolatot Dél-Koreával, bele-
értve a kettejük közötti kommu-
nikációt – jelentette be a KCNA
észak-koreai állami hírügynök-
ség. Észak-Korea azt is déli
szomszédja tudtára adta, hogy
kiutasítja a Keszong nevû határ-
város ipari komplexumában dol-
gozó dél-koreai személyzetet.
Az ipari park a két Korea közös
vállalkozása. Emellett dél-koreai
hajó vagy repülõgép nem hasz-
nálhatja az Észak-Koreához tar-
tozó tengert és légteret.
Észak-Korea arra a „lejárató
kampányra” válaszol ezzel,
amelyet véleménye szerint Dél-
Korea indított ellene a Cshonan
dél-koreai hadihajó elsüllyeszté-
sének ügyében. Kim Dzsong Il
észak-koreai elnök az 1,2 millió
fõs hadsereget is készenléti álla-
potba helyezte, miután Szöul ki-
jelentette: Észak-Korea fizetni
fog a Cshonan megsemmisítésé-
ért – tudatták korábban északról
szökött személyek.

Szöul hétfõn úgy határozott,
hogy az ENSZ elõtt fog szank-

ciókat kérni Phenjan ellen, és
megszakítja a kereskedelmi
kapcsolatokat északi szom-
szédjával. Dél-Korea ráadásul
nem engedélyezi, hogy észak-
koreai teherszállítók haladja-
nak át vizein.

Múlt héten egy nemzetközi
vizsgálóbizottság vétkesnek talál-
ta Észak-Koreát a Cshonan nevû
hadihajó elsüllyesztésében. A fel-
tételezések szerint egy észak-ko-
reai tengeralattjáróról indított tor-
pedó küldte a tenger mélyére a
hajót március 26-án, 46 ember
halálát okozva. A vádakat Phen-
jan tagadja.

Észak-Korea a vizsgálóbizott-
ság véleményének ismeretében
megfenyegette déli szomszédját:
ha Dél-Korea visszavág az õt –
szerinte – ért sérelemért, az há-
borút jelent a két ország között.
Phenjan a déli propagandával
kapcsolatban hozzátette, hogy
minden ilyesmit közvetítõ esz-
közt szétrombol a két Korea kö-
zötti demarkációs vonal men-
tén. Észak-Korea addig nem
hajlandó helyreállítani a kapcso-
latokat déli szomszédjával, amíg
Ri Mjong Bak dél-koreai állam-
fõ hivatalban van. 

Minden kapcsolatot

megszakított a két Korea

Folytatás az 1. oldalról

Szlovákia ugyanakkor „óva intet-
te” Magyarországot „az 1920-as
trianoni békeszerzõdés és Európa
második világháború utáni terü-
leti felosztásának újbóli megkér-
dõjelezésétõl”. A 150 tagú tör-
vényhozásban a határozatot 113
koalíciós és ellenzéki képviselõ
támogatta. A Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) képviselõi a
szavazáskor már nem voltak az
ülésteremben. A Híd polgári párt
képviselõi, bár jelen voltak, nem
vettek részt a szavazásban. Két
független képviselõ tartózkodott.

Indulatos viták

A határozat elfogadását több-
órás indulatos vita elõzte meg. A
szlovák kormányfõ felszólította
Orbán Viktor kijelölt miniszterel-
nököt, állítsa le az Országgyûlés-
ben a törvénymódosítás folyama-
tát. Robert Fico szlovák kor-

mányfõ sürgette a héten hivatalba
lépõ magyar kollégáját, hogy ül-
jön tárgyalóasztalhoz a szlová-
kokkal, mert az általa tervezett
jogszabály ellentétes a nemzetkö-
zi egyezményekkel. „Ami a Ma-
gyar Köztársaságban történik, az
Szlovákia számára életveszélyt je-
lent” – jelentette ki Fico. Megis-
mételte: ha az Országgyûlés elfo-
gadja a jogszabályt, Szlovákia ke-
mény választ ad. A kormányfõ
úgy vélte: a nagymagyar revizio-
nizmus és nacionalizmus ma hi-
vatalos politikává vált Budapes-
ten. Azt állította: az állampolgár-
sági törvény esetében nem a „kul-
turális”, hanem a „politikai” ma-
gyar nemzet egyesítésérõl van
szó. A müncheni egyezménynek
és a bécsi döntésnek a magyar Or-
szággyûlésben elhangzott állítóla-
gos dicséretére utalva, a szlovák
kormányfõ úgy fogalmazott: „Vi-
tánk Magyarországgal e szavak és
tapsok után olyan vitává vált,
amelyet egy határozottan a szlo-

vák nemzeti felkelésen alapuló
erõs antifasiszta hagyományokat
ápoló kormány folytat egy olyan
állammal, amelybe lappangó mó-
don kezd visszatérni a revizioniz-
mus és a barna pestis.”

Csáky elhagyta az ülést

Az MKP képviselõi, miután
Csáky Pál ismertette a párt állás-
pontját, s közölte: az MKP több
képviselõje is fel kívánja venni a
magyar állampolgárságot, el-
hagyták az ülést. „A képviselõk
ezt a lépést kettõs – állampolgári
és nemzeti – kötõdésük megnyil-
vánulásának tartják. Mindegyi-
künk tiszteli szlovák állampolgár-
ságát is. Az MKP minden képvi-
selõje, a jövõbeni parlamentben
is, tevékenységében továbbra is
irányadónak fogja tartani a szlo-
vák alkotmány és a Szlovák Köz-
társaság törvényeinek tiszteletben
tartását”  – mondta Csáky. „A
mostani hisztériahullám csak ar-

ról lebbentette fel a leplet, hogy a
jelenlegi kormánykoalíció állan-
dóan ellenséget akar látni az itte-
ni (szlovákiai) magyar közösség-
ben” – hangsúlyozta Csáky.

A határozat elfogadása után a
szlovák parlament megszakította
rendkívüli ülését. Az ülés azután
folytatódna, ha az Országgyûlés
elfogadná a magyar állampolgár-
sági törvény módosítását. Ezen
az ülésen a honatyák gyorsított
eljárásban megvitatnák a szlovák
állampolgársági törvény módosí-
tásának tervezetét. A kormány
által elõkészített módosítás lé-
nyege, hogy a jövõben elveszíti
szlovák állampolgárságát az, aki
önkéntesen felveszi más ország
állampolgárságát. Míg a politi-
kai határozat szövegében egysé-
gesek voltak a szlovák pártok,
addig a konkrét szlovák válaszlé-
pésekkel kapcsolatban megosz-
lottak a vélemények.

Fidesz: nem avatkozunk
be a szlovák kampányba

Szijjártó Péter, a Fidesz szóvi-
võje a szlovák parlament ülésével
kapcsolatban azt mondta: pártja
eddig sem kívánt beleavatkozni a
szlovákiai választási kampányba,
és ez a továbbiakban sem áll szán-
dékában. Közölte: azt is figye-
lembe kell venni, hogy a szlovák
kormányban „egy nyíltan szélsõ-
séges nézeteket valló és hangozta-
tó párt is van”, ez is magyarázhat-
ja, hogy ilyen durva provokáció-
kat követnek el a leendõ magyar
kormánnyal, illetve Magyaror-
szággal szemben. Hangsúlyozta:
a kettõs állampolgársággal kap-
csolatos törvény meghozatalára a
jelenlegi parlamentnek erkölcsi
kötelessége van, a választópolgár-
ok ennek tudatában szavaztak bi-
zalmat a parlamentnek. A tör-
vénymódosításról ma szavaz az
Országgyûlés. 

Szlovákia nyugtalankodik

Csáky Pál, az MKP elnöke (balra) beszéde után kivonult az ülésterembõl Fotó: Somogyi Tibor/Pozsonyi Új Szó



Fleischer Hilda, Moldován Árpád Zsolt

Sem saját pártja, sem a koalí-
ciós partnerek nem tudták

meggyõzni tegnap Traian Bãses-
cu államfõt, hogy „csiszoljon” a
megszorító intézkedéseket szen-
tesítõ döntéseken. Így aztán a
kormány által ma elfogadásra ke-
rülõ IMF-szándéknyilatkozat és a
ma vagy holnap parlament elé
bocsátandó törvénytervezet vár-
hatóan az eredeti bejelentés sze-
rinti 25 százalékos bércsökkentést
és 15 százalékos nyugdíjcsökken-
tést tartalmazza majd. 

„Semmirekellõk pártja”

A Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) honatyáit arra figyelmez-
tette Bãsescu, hogy nem várhat-
ják el a nyugdíjasoktól a 15 szá-
zalékos áldozatot, ha õk maguk
nem járnak elöl jó példával, vá-
lasztás elé állítva az üzleti vállal-
kozással is rendelkezõ miniszte-
reket és közméltóságokat. „Ha
ezt nem teszitek meg, akkor
semmirekellõk pártja lesztek” –
fogalmazott az államfõ, felszólít-
va volt párttársait, hogy ne folya-
modjanak közvetítõk, stróma-
nok bevetéséhez az állammal kö-
tendõ szerzõdések megnyerésé-
hez. Az egyik érintett PD-L-s
politikus, Adriean Videanu gaz-
dasági miniszter a találkozó után
egyetértett az államfõ azon kéré-
sével, hogy a vállalkozó politiku-
sok ne kössenek szerzõdéseket
az állammal, de kitérõ választ
adott arra a kérdésre, hogy haj-
landó lenne-e lemondani cégérõl
a politizálás kedvéért. Az ügy ér-
dekessége, hogy az államfõvel
való találkozó elõtt Elena Udrea

régiófejlesztési és turisztikai tár-
cavezetõ is felvetette az üzletem-
ber politikusok választás elé állí-
tását. Sajtóinformációk szerint a
Boc-kabinet hét miniszterét érin-
tené a tiltás.

Markó még nem adta fel

„Traian Bãsescu államfõ nem
fogadta kedvezõen az RMDSZ ja-
vaslatát, mely szerint a megszorí-
tó intézkedések keretében a kis-
nyugdíjakhoz ne nyúljanak hoz-
zá“ – nyilatkozta tegnap lapunk-
nak az államelnökkel folytatott
egyeztetések után Markó Béla
szövetségi elnök. „A konklúzió
továbbra is az, hogy ezekre a
csökkentésekre szükség van, vi-
szont a mi határozott vélemé-
nyünk az, s ezt ma az államfõvel
is tudattuk, hogy a kisebb össze-
gekbõl valamennyivel kevesebbet

vagy egyáltalán nem kellene le-
vonni. Ebbõl nyilván az követke-
zik, hogy a nagyobb nyugdíjak-
hoz jobban hozzá kell nyúlni” –
fogalmazott Markó, hozzátéve,
ezzel kapcsolatosan már végeztek
számításokat, és megvalósítható
tervnek tûnik. „Az államelnök el-
sõsorban azt kifogásolta, hogy
szerinte ha ezeken a számokon
most módosítunk, újabb kiskapu-
kat nyitunk, lehetõséget adva má-
soknak is a csökkentés alóli kibú-
jásra. De végül azt mondta, ha a
kormány megtalálja a megfelelõ
megoldást, és a megszabott kere-
ten belül maradunk, figyelembe
veszi ezt a javaslatot” – mondta az
ÚMSZ-nek a szövetségi elnök,
akitõl mint megtudtuk, a ma par-
lament elé vitt szándéknyilatkozat
még az eredeti számokat tartal-
mazza majd, a konkrét megoldás
abban a törvénycsomagban lesz,

amit ma vagy holnap fogad el fe-
lelõsségvállalással a kormány. 

Az RMDSZ 
nem bizalmatlankodik

Kérdésünkre, hogy ha az ellen-
zék bizalmatlansági indítványt
nyújt be, mi lenne az RMDSZ ál-
láspontja, Olosz Gergely képvi-
selõházi frakcióvezetõ elmondta,
a szövetség természetesen kiáll a
kormány mellett. „A kormány-
zás minden felelõsségével és ne-
hézségével léptünk be a kabinet-
be, ami azt jelenti, hogy ha az or-
szág érdeke megkívánja, a nép-
szerûtlen intézkedések meghozá-
sát is vállaltuk” – magyarázta la-
punknak a politikus, akitõl meg-
tudtuk, a minimálnyugdíjak, il-
letve a bérek felsõ korhatárának
megszabására a következõ na-
pokban kerül majd sor. 
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A felületesen döntõ, kap-
kodó Boc-kormánynál
sohasem lehet elõre tud-
ni, hogy mit tesz majd
a következõ pillanatban
– ez egyébként is
Traian Bãsescutól függ,
aki maga is a pillanat-

nyi ihlete szerint cselek-
szik –, egy lépését azonban alighanem boríté-
kolni lehet: nem tekint majd el a bérek és a
nyugdíjak csökkentésétõl. A másik lehetõség
ugyanis az adóterhek növelése lenne, ami vi-
szont a Demokrata Liberális Párt kliensi kö-
rére mérne csapást. És bár igaz, hogy a na-
ponta utcára vonuló közalkalmazottak és
nyugdíjasok hangoskodása is bántja a tiszt-
ségviselõi fület, ám idõvel minden tiltakozás
elcsendesedik, így nem érdemes vele foglalkoz-
ni, vonuljanak bár félszázezren is az utcára.
A pártkliensek viszont veszélyesek lehetnek,
hiszen könnyen hátat fordíthatnak a zsebükre
nem a kívánt/követelt mértékben vigyázó ha-
talomnak, amely aztán ismét sanyarú ellen-
zéki kenyérre kényszerülhet. 
Így az 1989. évi félszájas rendszerváltást kö-
vetõ kormányok – kiemelt helyen a Boc-
kabinet – nemtörõdömségéért, hozzá nem
értéséért a közalkalmazottak és a nyugdíja-
sok fizetnek. Utóbbiak kétszer is, hiszen õk
negyven-ötven évig elõre meghitelezték nyo-
morúságos nyugdíjukat, amelybõl – saját
pénzükbõl tehát – most ismét „befizetnek” a
feneketlen államkasszába.
A hatalom pedig cinikusan magyarázza
(megmagyarázhatatlan) bizonyítványát.
Sebastian Vlãdescu, akinek már korábbi kor-
mányban is volt lehetõsége bebizonyítania
pénzügyminiszteri alkalmatlanságát, egyene-
sen a nyugdíjasok túlfizetésérõl beszél, arra
utalva, hogy 2004 és 2008 között 150 száza-
lékkal emelték a nyugdíjak reálértékét, miköz-
ben nyilvánvalóan – és feltehetõen: tudatosan
– összetéveszti a nyugdíjemelést, a nyugdíjak
kiigazításával. Voltaképpen ugyanis csak az
történt, hogy az 1993-ban 250, de még 1998-
ban is 100 százalékos inflációt (nagyon távol-
ról és igencsak halványan) követve, megpró-
bálták bizonyos fokig egyensúlyba hozni a
2000 elõtti és utáni nyugdíjakat, hiszen az el-
szabadult pénzromlás következtében egy ki-
lencvenes években nyugdíjba ment egyetemi
tanár juttatása nem érte el 2000 után nyugdí-
jazott munkásét.
A bukaresti illetékesek arról sem hajlandók
tudomást venni, hogy a nyugdíjakból lefarag-
ni nemcsak erkölcstelen, de törvény- és alkot-
mányellenes is. A nyugdíj nem az állam ke-
gyes ajándéka, a nyugdíjasok csupán azt a
pénzt – mi több, az egyre rosszabb életkörül-
mények miatt annak mind kisebb részét –
kapják vissza, amit aktív korukban az állam-
ra bíztak, annak reményében, hogy azzal jól
gazdálkodik majd. A nyugdíjalap tehát a
nyugdíjasok személyes tulajdona. Amikor pe-
dig az állam hozzányúl, akkor tulajdonkép-
pen nem tesz mást, mint államosítja az al-
kotmány által „garantált és oltalmazott”
magántulajdont. Ami húsz évvel a kommu-
nizmus bukása után enyhén szólva is furcsa
gesztus. Különösképpen egy olyan miniszter-
elnök részérõl, akinek pártja elõszeretettel ne-
vezi magát a jobboldal egyetlen hiteles romá-
niai képviselõjének.

Román lapszemle

Duplán (rá)fizetõ
nyugdíjasok

Bogdán Tibor

Míg a NASA az egyik legmelegebb nya-
rat jósolja 2010-re, Romániában már év
eleje óta nem készítenek hosszú távú
idõjárás-elõrejelzéseket, miután egy par-
lamenti bizottság megszüntette az ezzel
foglalkozó kutatóintézményt. (Gândul)

Roncsjátékprogramot indított Temes-
váron a megyei gyermekvédelmi ható-
ság egy áruház közremûködésével. A
projekt keretében értékjegyekkel ajándé-
kozzák meg azokat a gyerekeket, akik
régi, megunt játékszerüket nélkülözõ
társaik számára adományozzák. (Eveni-
mentul Zilei) 

Kisnyugdíj: nincs kegyelem
Az RMDSZ-nek nem sikerült eltántorítania Traian Bãsescut tervétõl

ÚMSZ

Felszámolni készül a fejleszté-
si és turisztikai miniszter az ál-

lami beruházások egy részét ad-
minisztráló Országos Befektetési
Társaságot (CNI). Elena Udrea
ezt tegnap jelentette be, miután a
sajtóban több leleplezõ írás jelent
meg arról, hogy a CNI elsõsorban
a nagyobbik kormánypárthoz kö-
zel álló cégeknek juttat a befekte-
tésekre szánt állami pénzekbõl.
Legutóbb a Cãtãlin Tolontan ve-
zette Gazeta Sporturilor napilap ar-
ról cikkezett: a sportcsarnok-épí-
tésre szánt költségvetési összegek
háromnegyede demokrata-liberá-
lis (PD-L) polgármesterek által
irányított településekre kerül.

Udrea magyarázata szerint a
CNI felszámolására azért van
szükség, hogy a kormány elosz-
lassa a közpénzek elköltésével
kapcsolatos gyanakvásokat. A
miniszter azt is közölte, arra kéri
majd a PD-L vezetõségét, szólítsa
fel a párt politikusait, hogy vá-
lasszanak üzleti ügyeik és a politi-
kusi hivatásuk között. A demok-
rata-liberálisok két minisztere,
Adriean Videanu gazdasági, illet-
ve Vasile Blaga belügyi tárcaveze-
tõ váratlanul felkarolták Udrea
utóbbi javaslatát. „Valóban szét
kellene választani az üzleti életet
a politikától. Ha politikus cége
köt szerzõdést az állammal, az
valóban gyanakvásokra adhat

okot” – mondta Videanu. A CNI
felszámolására vonatkozó elkép-
zelés azonban nem arat osztatlan
sikert a koalícióban. Borbély
László környezetvédelmi minisz-
ter szerint a befektetési társaságot
nem kellene megszüntetni. „Ha
pedig mégis felszámoljuk, akkor
létre kell hozni valamit helyette,
hiszen folyamatban lévõ beruhá-
zásokat adminisztrál. Remélem,
Elena Udrea kollegám erre is
gondolt” – mondta az RMDSZ-
es politikus.

Cãtãlin Tolontan „kétségbeesett
gesztusnak” nevezte a fejlesztési
miniszter bejelentését. „A CNI-t
nem felszámolni kellett volna, ha-
nem úgy irányítani, hogy tevé-
kenysége ne adjon okot gyanakvá-
sokra” – mondta az újságíró. 

Udrea felszámolná a CNI-t

RMDSZ-harapófogóban Bãsescu. Fekete Szabó András, Markó Béla és Olosz Gergely vette közre az elnököt  Fotó: Fleischer Hilda

M. Á. Zs.

„Gondolkodás nélkül meg-
szavazzuk a szociáldemokra-

ták által kidolgozott bizalmat-
lansági indítványt, ugyanis csak
így tudjuk megakadályozni azt,
hogy a kormány életbe léptesse a
bérek és nyugdíjak drasztikus
csökkentését” – jelentette be
Mihai Voicu, a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) újdonsült szóvivõ-
je, hangsúlyozva azonban, hogy
nem értenek egyet a dokumen-
tum minden kitételével. Hozzá-
tette: azért kell a PSD dokumen-
tumát támogatniuk, mert alaku-
lata egyedül nem képes bizal-
matlanságit kezdeményezni.
„Alakulatunk szakbizottságai ki-
dolgozzák azokat a dokumentu-
mokat, amelyeket majd a bizal-
matlansági indítvány vitája so-
rán ismertetünk. A fontosabb
kérdések, amelyekben nem ér-
tünk egyet a PSD-vel, az egysé-
ges adókulcsról való lemondás a
progresszív adózás érdekében,
az áfa és a jövedelemadó meg-
emelése” – magyarázta a PNL-
alelnök. Szerinte a közalkalma-
zotti bérek 25 és a nyugdíjak 15
százalékos csökkentése nem
hozza meg a várt 3 és fél milliár-
dos megtakarítást, viszont felbo-
rítja a társadalmi békét és tönkre-
teszi a kis- és középvállalkozáso-
kat. Voicu elutasította azt is,
hogy a megszorító intézkedések

csõdje után áfaemeléshez „nyúl-
jon” a kormány.  

A két ellenzéki párt közötti
„békés együttélést” erõsítette teg-
nap Adrian Nãstase, a PSD or-
szágos tanácsának elnöke is, aki
bocsánatot kért a PNL-tõl ami-
att, hogy a bizalmatlansági indít-
ványban „a katasztrofális egysé-
ges adókulcs” eltörlését kérik.
„Úgy gondolom, hogy erõsebbek
azok a szempontok, amelyek a
kormány megbuktatására irá-
nyulnak, mint ezek az ideológiai
különbözõségek. Épp ezért fel-
szólítom liberális kollégáimat,
hogy közösen dolgozzunk mind-
azokért, akik ránk szavaztak” –
mondta Nãstase. Ugyanakkor
azt sem rejtette véka alá, hogy
„bizonyos” szociáldemokratákat
zavarnak „bizonyos” liberális po-
litikusok megrovó nyilatkozatai.

Miron Mitrea szociáldemokra-
ta szenátor szerint a két ellenzé-
ki párt vezetõinek torzsalkodásai
miatt nem tudja a maga oldalára
állítani azokat, akik a kormány
katasztrofális intézkedései miatt
fordulnak el a PD-L-tõl. A PSD-
s politikus konkrétan megnevez-
te alakulatának elnökét, Victor
Pontát és Crin Antonescu PNL-
elnököt, akik üzengetéseikkel sa-
ját pártjuk ellen dolgoznak. Sze-
rinte az sem helyénvaló, hogy a
kormány megbuktatását kérik,
de nincs alternatívájuk a minisz-
terelnöki tisztségre.

Közeledés az ellenzékben?

Elena Udrea miniszter Fotó: archív
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Bogdán Tibor

A román kormány, vál-
ságkezelõ intézkedéscso-

magjának kidolgozásakor,
két lehetõség között választ-
hatott: vagy a bevételeket
emeli, vagy a költségvetési ki-
adásokat csökkenti. 

Az IMF nem akarta

Az elsõ változat a hozzáa-
dottérték-adó illetve a 16 szá-
zalékos egységes adókulcs
növelését vonta volna maga
után, az utóbbi variáns pedig
a bérek, a nyugdíjak és általá-
ban a szociális juttatások le-
faragását feltételezte. A Boc-
kabinet ez utóbbi megoldás
mellett döntött, mivel ebben
látta a „kisebbik rosszat”.

A bukaresti illetékesek
döntésüket azzal is alá kíván-
ták támasztani, hogy – bár
nem tagadták, a megszorítá-
sokról õk határoztak – arra a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) is rábólintott. 

Kisvártatva azonban rob-
bant a bomba: a nemzetközi
pénzintézet elnöke, Domini-
que Strauss-Kahn a France 2
tévének adott interjújában té-
telesen kijelentette: az általa
képviselt intézmény kezdet-
ben határozottan ellenezte a
román kormány elképzelé-
sét, a sávos adózási rendszer
bevezetését tanácsolva. „Ro-
mánia sokkal nehezebb hely-
zetben van, mint hittük vol-
na, és mint képzeli. (…)
Ezért újabb intézkedéseket
kértünk. A román kormány

ezt válaszolta:  25 százalék-
kal levágjuk a béreket. Mi ezt
elleneztük. Ha takarékoskod-
ni akartok, emeljétek az adó-
kat, legfõképpen a dúsgaz-
dagokét – ajánlottuk. A kor-
mány ezzel nem értett egyet,
és kijelentette: övé a döntés
joga. (…) A kormány java-
solta az intézkedéseket” –
nyilatkozta Kahn. 

Szavait megerõsítette az
IMF külkapcsolatokkal fog-
lalkozó igazgatója is.
Caroline Atkinson egy sajtó-
értekezletén maga is azt állí-
totta, hogy az IMF nem erõl-
tette a költségvetésiek fizetés-
csökkentését, errõl a román
kormány határozott. Ugyan-
akkor fontosnak mondotta a
sérülékeny társadalmi kate-
góriák védelmét. (Erre rímel
egyébként az RMDSZ-nek
az a követelése, hogy a kis-
nyugdíjaknál ne alkalmazzák
a 15 százalékos csökkentést).

Az IMF romániai küldött-
ségének vezetõje, Jeffrey
Franks szintén arról beszélt,
hogy kizárólag a bukaresti
kormány erõltette a kiadások
lefaragását, arra hivatkozva,
hogy azok az utóbbi idõben
kiszabadultak az ellenõrzés
alól.

Kahn önös érdekek 
szolgálatában?

Nemzetközi – és elsõsor-
ban franciaországi – politikai
körökben többen is úgy vélik,
hogy Dominique Strauss-
Kahn Románia rovására
igyekszik bebiztosítani esetle-

ges franciaországi elnökvá-
lasztási sikerét. Nem titok,
hogy Kahn 2012-ben jelöltet-
né magát a választásokon,
Nicolas Sarkozy ellenében.
Szocialista politikusként nép-
szerûségét azzal kívánja nö-
velni, hogy a romániai (és eu-
rópai) szegények védelmezõ-
jeként tünteti fel magát – írja
a francia sajtó.

Vannak, akik Görögorszá-
got is Kahn és Sarkozy korai
választási küzdelme áldoza-

tának tekintik. A görög vál-
ság kirobbanását követõen
ugyanis a valutaalapi vezetõ
gyakran került a nemzetközi
sajtó figyelmének homlokte-
rébe, az Athénnak nyújtott
pénzügyi segélycsomag erõ-
szakolásával pedig  Sarkozy
potenciális ellenfele vitorlájá-
ból kívánta kifogni a szelet.
A francia államfõ ugyancsak
a két év múlva megrendezen-
dõ választásokra gondolt ak-
kor is, amikor erõteljesen tá-
mogatta Kahnt a valutaalapi
igazgatói tisztség megszerzé-
sében, éppen azzal a hátsó
gondolattal, hogy a Szocia-
lista Pártot megfossza egyik
hangadó politikusától.

Kahnt egyébként kommu-
nista múltja miatt is megvá-
dolták: politikai pályafutását

ugyanis a Kommunista Di-
ákszövetségben kezdte.

Bukarest: vélemények, 
ellenvélemények

A valutaalapi igazgatóról a
román politikusok és gazda-
sági megfigyelõk között is
megoszlanak a vélemények. 

Az ismert romániai pénz-
ügyi szakértõ és beruházási
tanácsadó, Bogdan Baltazar
„kész kitalációnak” minõsí-
tette Kahn állítását

A Ciorbea-kormány volt
reformügyi minisztere, Ilie
ªerbãnescu szerint Kahn és
Franks kétszínûen viselkedik
Románia estében, és nyilat-
kozataikkal csupán tisztára
akarják mosni magukat az
ország közvéleménye elõtt.

Alexandru Atanasiu egy-
kori munkaügyi tárcavezetõ
úgy véli, a nemzetközi pénz-
intézet illetékesei nem akar-
nak mást, mint a kormány te-
hetetlenségét bebizonyítani.
Az adónövelés alternatívájá-
nak elutasítását jóváhagyva
voltaképpen csapdába csal-
ták a kabinetet, amelytõl az-
tán 25 és 15 százalékos bér-
illetve nyugdíjcsökkentést
erõszakoltak ki, miközben jól
tudták, hogy mindez elégte-
len lesz, tehát az adóterhek
növelése is elkerülhetetlenné
válik.

A Kis- és Középvállalatok
Országos Tanácsának elnö-
ke, Ovidiu Nicolescu azért is
furcsállja az IMF állásfogla-
lását, mivel korábban soha
nem ajánlottak adónövelést
Romániának. Sebastian
Vlãdescu pénzügyi tárcave-
zetõ mindezt azzal egészíti
ki, hogy az IMF által kidol-
gozott forgatókönyvek egyi-
ke sem zárta ki a költségveté-
siek bércsökkentését.

Liviu Voinea, az alkalma-
zott Gazdaság Csoportjának
ügyvezetõ igazgatója viszont
maga is a sávos adózásban
látja a válsághelyzet megol-
dását, amely társadalmi
szempontból jobb, a kivite-
lezhetõség tekintetében pedig
egyszerûbb lenne. 

Az Alfa Kartell szakszer-
vezeti szövetség vezetõjének,
Bogdan Hossunak meggyõ-
zõdése, hogy az adóterhek
növelésének megakadályozá-
sával a kormány csupán saját
érdekcsoportjait kívánta
menteni.

A Konzervatív Párt elnö-
ke, Daniel Constantin azt ál-
lítja, hogy a válságkezelés tel-
jes téves módjával „az állam-
fõ és kormánya” teljes mér-
tékben hitelét vesztette, mind
a hazai, mind a nemzetközi
közvélemény elõtt. 

Francia kampány – Romániában?

Gyulay Zoltán

Korea, a Koreai-félsziget
különleges szerepet ját-

szik a világ politikájában.
Több szempontból is. Egyfe-
lõl egyik része a csekéllyé
zsugorodott kommunista
zárványok közé tartozik (sõt,
a sztálini irányvonalnak gya-
korlatilag már csak egyetlen
képviselõje, hiszen az enyhü-
lés jelei Kubában mintha
kezdenének megmutatkoz-
ni.) Másrészt viszont mos-
tanra a legtöbb mestersége-
sen kettéosztott – netán több-
felé szabdalt – ország egye-
sült, Észak- és Dél-Korea kö-
zött azonban a Pan-
mindzson-vonal mentén
még mindig fényévnyi a tá-
volság.

Nem kötöttek békét

A félsziget, a koreai nép
megosztottsága jószerivel a
második világháború utolsó
feldolgozatlan öröksége. A
szövetséges nagyhatalmak
1945 nyarán Potsdamban
döntötték el, hogy a japán
hadsereg a 38. szélességi fok-
tól északra a szovjetek, délre
pedig az amerikaiak elõtt te-
szi le a fegyvert. Ma már tud-
juk: szinte törvényszerû volt,
hogy mindkét gyõztes a saját
rendszerét valósítsa meg az
általa elfoglalt területen. Az
amerikai csapatok 1949-re
nagyrészt elhagyták a déli
országrészt, s az északon lét-
rejött, magát megerõsödve
érzõ Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság a Szovjet-

unió és Kína által támogatott
Kim Ir Szen vezetésével elér-
kezettnek látta az idõt, hogy
„felszabadítsa” déli testvére-
it, egyesítse az országot:
1950-ben kitört a koreai há-
ború. A négy éven át tartó
öldöklésbe a déliek mellett
az Egyesült Államok is be-
kapcsolódott, közösen sike-
rült visszafoglalni 1951-re
Szöult, majd a front nagyjá-
ból az eredetileg kijelölt vo-
nal mentén megmerevedett.
Ennek eredményeként szüle-
tett meg 1953-ban az újabb –
mellesleg máig tartó – tûz-
szünet (békekötésre mind-
máig nem került sor), még-
hozzá alapvetõen az eredeti-
leg kijelölt határ mentén.
Észak betagozódott az azóta
megszûnt szocialista világ-
rendbe, míg dél a demokrati-
zálódás – ázsiai léptékkel
mért – útjára lépett.

Atombomba és kirakat

A feszültség a csaknem hat
évtized során sem szûnt meg,
legfeljebb idõnként az enyhü-

lés csalóka képét mutatta. A
magába zárkózott Phenjan
rendszeresen átmeneti en-
gedményeket tesz Szöulnak:
engedélyezi például déli üz-
letemberek beutazását, oly-
kor átenged egy-egy „menet-
rendszerûnek” nevezett vo-
natot, hogy rokonlátogatóba
érkezõk ölelhessék meg rég
nem látott családtagjaikat, s
persze elfogad élelmiszer-
szállítmányokat is, hiszen a
legnagyobb problémát az
éhezés és az energiaínség
okozza a számára.

A humanitárius intézkedé-
sek azonban csupán a kira-
kat. Már a „Nagy Vezér”-
ként emlegetett Kim Ir Szen
sem tett le eredeti céljáról,
folytatta a koreai háború ide-
jén elkezdett fegyverkezést,
amit 1994-ben bekövetkezett
halálát követõen a fia, Kim
Dzsong Il (õ a „Kedves Ve-
zetõ” állandó eposzi jelzõt
kapta) teljesített ki. Néha
ugyan megpróbálja mosoly-
gó arcát mutatni a külvilág-
nak – már amikor megjele-
nik a nyilvánosság elõtt –,

aztán különbözõ interkonti-
nentális ballisztikus rakétái-
val kísérletezgetve oda-oda
csap. Atomkísérletei pedig
több mint félelmet keltõek,
ma már nyílt titok, hogy
Phenjan rendelkezik a nukle-
áris csapásmérés eszköz-
rendszerével, és valójában ez
a legrémisztõbb.

Titkolózó Phenjan

Márciusban elsüllyedt egy
dél-koreai hadihajó, negy-
venegy tengerész odaveszett.
Kiderült: az északiak által
kilõtt torpedó okozta a ka-
tasztrófát. Szöul válaszként
gazdasági embargót jelentett
be (bár tegyük hozzá, hogy
az ilyen szankciók rendsze-
rint nem a rezsim fõembere-
it sújtják, hanem a kivérezte-
tett népet, és nem is mindig
célravezetõk). Feszültebbé
vált az ezer nézetkülönbség-
gel terhelt amerikai-kínai vi-
szony is, mivel Washington
elõre nem tervezett hadgya-
korlatokat hirdetett meg
Dél-Koreával, mire Phenjan

sem késlekedett a válasszal,
és készültségbe helyezte
hadseregét. A kiélezõdött
helyzet rányomta bélyegét
Hillary Clinton amerikai
külügyminiszter pekingi tár-
gyalásaira is.

A súlyosan beteg Kedves
Vezetõ mellesleg a közel-
múltban titkos látogatást tett
Kínában. Különvonata egy-
szer csak feltûnt a nagy test-
vérnél, de az utazásról csu-
pán külsõ jelekbõl lehetett
tudni, a tényrõl szokás sze-
rint a hazaérkezés után szá-
molt be az észak-koreai saj-
tó. Ez a fajta titkolózás jól
jellemzi Phenjan politikáját:
bizonyítottan a mai napig
nem tudni, hogy Kim
Dzsong Il mióta és milyen
betegségben szenved. Másfél
éve állítólag agyvérzést ka-
pott, és nagy valószínûség-
gel hasnyálmirigyrákban
szenved. Közönségesen: elit-
ta a máját.

Ha pedig így igaz, annál
nagyobb veszély, ha az atom-
gomb egy súlyosan beteg em-
ber keze ügyében van. 

Koreai-félsziget: Észak Dél ellen

Ellenezte-e avagy sem a Nemzetközi Valutaalap azt, hogy –

a román kormány elképzelésével ellentétben – az országot

mindinkább sújtó gazdasági és pénzügyi válságot a költségve-

tési kiadások lefaragásával enyhítsék? A kérdés hazai és nem-

zetközi politikai és gazdasági körökben egyaránt felmerült.

Délkelet-Ázsiában ismét feszültté vált
a helyzet. Phenjan harckészültséggel
válaszol Szöul gazdasági embargójára
és Washingtonnal közösen tervezett
hadgyakorlataira. De ki ütött elõször?

Dominique Strauss-Kahn IMF-vezér. Ujjal mutatott a felelõsökre



Úgy hozták a történések, hogy az 1990-es
években többször volt alkalmam vitázgatni
magyarországi közéleti szereplõkkel a ki-
sebbségek parlamenti képviseletérõl. Eze-
ken a nem hivatalos beszélgetéseken gyak-
ran részt vettek különbözõ szintû RMDSZ
tisztségviselõk, és nem egyszer szóvá tették
a magyarországi kisebbségek parlamenti
képviseletének a hiányát, a legtöbbször ar-
ra hivatkozva, hogy Bukarestben mindig
ugyanazt vetik a szemükre: lámcsak a ro-
mániai magyarok megválasztottjain kívül
más romániai kisebbségek alanyi jogon,
létszámuktól függetlenül, ott vannak a ro-
mán törvényhozásban, Magyarországon vi-
szont csak úgy kerülhetnek be az ország-
gyûlésbe, ha valamelyik párt színeiben in-
dulnak – azaz a sajátos, közösségi parla-

menti érdekképviselet, ha
úgy tetszik, a sokat emlege-
tett pozitív megkülönbözte-
tés vagy a kisebbségeket
megilletõ többletjogok gya-
korlatilag ki vannak zárva. 
Az akkori magyarországi
magyarázatok néhány cso-

mópont köré sûrûsödtek. A
demokratikus Ma-

gyarországon mindenki egyenlõ, semmi
szükség a megkülönböztetésre. A magyar-
országi kisebbségek száma elenyészõ. Ma-
gyarország nemzetállam, a kisebbségiek
nem kisebbségnek, hanem magyaroknak
tekinthetõk. Az Alkotmány nem teszi lehe-
tõvé az alanyi jogon járó
kisebbségi képviseletet. A
kisebbségi lakosok Ma-
gyarország csupán néhány
településén vannak több-
ségben, azokban pedig ön-
kormányzati szinten ön-
magától megoldódik a ki-
sebbségi képviselet. 
1993-ban azonban az Országgyûlés mégis-
csak elfogadta a nemzetiségi törvényt,
amely szerint az országban honos nemzeti
és etnikai kisebbségek helyi és országos ön-
kormányzatokat hozhatnak létre. A törvény
honos nemzeti kisebbségeken a legalább
egy évszázada Magyarországon élõ népes-
ségcsoportokat (német, szlovák, horvát,
szerb, lengyel, örmény, román, bolgár, gö-
rög, szlovén, ruszin, ukrán) értette, a ci-
gányságot pedig, minthogy több népesség-
csoport is rejtõzik a fogalom mögött, etni-
kai kisebbségnek tekintette. A „honos nem-

zeti kisebbség” kifejezés kizárta azt a lehe-
tõséget, hogy a Magyarországon élõ, egyes
honos kisebbségeknél jóval nagyobb létszá-
mú kínai, arab stb. népcsoportok a törvény
alanyai legyenek. A magyarországi zsidósá-
got nem sorolják be a magyarországi nem-

zeti kisebbségek közé, ha-
nem vallási-kulturális kö-
zösségként tartják számon.
A helyi és országos önkor-
mányzatok voltaképpen a
magyarországi kisebbségek
számára a kulturális auto-
nómia rendszerét hozták
létre, azzal az igen fontos

kitétellel – amely az RMDSZ hazai kisebb-
ségi törvénytervezetének is egyik kulcsmon-
data –, hogy a kisebbségeket érintõ vala-
mennyi jogszabályt nem csupán vélemé-
nyezhetik, hanem el nem fogadás esetén
visszaküldhetik az Országgyûlésnek. 
A kisebbségi önkormányzatok rendszere
azonban az eltelt évek során megmutatta a
támogatásokhoz kapcsolódó kiskapuit is,
hiszen a különbözõ választások eredmé-
nyeként olyan, magukat kisebbséginek
mondó magyarországi magyar polgárok
kerültek be ezekbe az intézményekbe, aki-

ket csupán a pénz érdekelt, ráadásul kiala-
kult egy olyan nézet, miszerint „ti foglal-
kozzatok a saját bajaitokkal, és az ország
gondjaiba ne szóljatok bele”. Ez a nemzeti-
ségekkel szembeni felsõbbrendûség, gõg és
lekezelõ modor, a beolvadás természetes
folyamatként való elkönyvelése nem elõ-
ször jelentkezett a magyar történelem fo-
lyamán, és gyakran érzõdött azokban a be-
szélgetésekben is, amelyeket írásom beve-
zetõjében említettem. 
Az utóbbi években a magyarországi parla-
menti képviseletet szorgalmazó kisebbsé-
gek törekvése egyre inkább találkozott
azokkal a külföldi – nem csupán a
Magyarországgal szomszédos országok-
ban, hanem nemzetközi intézményekben is
felhangzó – észrevételekkel, amelyek
ugyanezt várták el a magyar
országvezetéstõl. A kétharmados Fidesz-
KDNP parlamenti többség most lehetõvé
tette az alkotmánymódosítást és a követke-
zõ választásoktól a kisebbségek parlamenti
képviseletét. Alkalmasint ellentételezése-
ként annak is, hogy a környezõ országok
tekintsék lehetõleg magyar belügynek az
egyéni kérelemre megadható magyarorszá-
gi állampolgárságot. 

Mikor egyszer Leszboszon vadásztam, a nimfák ligetében
olyan szépet láttam, hogy ahhoz foghatóra még sehol sem
akadtam. Egy festett kép volt az, amely szerelmes kalandokról
regélt.
Gyönyörû a liget is, sûrû lombos, és patak csordogál rajta ke-
resztül. Egyetlen forrás öntöz benne mindent, a fákat is, a vi-
rágokat is. A kép azonban jobban elgyönyörködtetett, mert re-
mekbe készült mestermû volt az, és édes szerelem dolgairól
mesélt. Hírére szép számmal zarándokoltak oda messze föld-
rõl is, hogy a nimfához könyöröghessenek, és a képet megcso-
dálhassák.
Láthattak azon vajúdó asszonyokat, meg dajkákat, akik az új-
szülötteket pólyázták, kitett gyermekeket és állatokat, amint
szoptatták azokat, pásztorokat, akik örökbe fogadták az árvá-
kat, és szerelmet valló fiatalokat, aztán garázdálkodó kalózo-
kat és csatázó harcosokat.
Ahogy a sokféle, csupa szerelmes mesébe illõ jelenetet néztem
és csodáltam, elfogott a vágy, hogy szavakba öntsem, amit a
képen láttam. S miután akadt, aki elmagyarázza a kép minden
részletét, a hallottakat négy könyvben gonddal megírtam,
szent ajándékul Erósznak, a nimfáknak és Pánnak, az embe-
reknek meg örömteli kincsül, mely a beteget is meggyógyítja,
a bánkódót is megvigasztalja, a szerelmesekben emléket éb-
reszt, a szerelemben járatlanokat pedig tanítja. Hiszen nincs s
nem is lesz ember a világon, aki a szerelmet elkerülhetné,
amíg csak lesz szépség, és szemünk, hogy lássuk.
Nekünk, költõknek, azonban józanságot is adjon a szerelem
istene, hogy elbeszélhessük mások szerelmeit.

Longosz: Daphnisz és Chloé. Fordította Devecseri Gábor

Egy sorompóval kevesebb
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Meggyõzõdésem, hogy Kirgizisztán elûzött elnöké-
nek, Kurmanbek Bakijevnek fehéroroszországi ven-
dégeskedése csak a belarusz elnöknek kedvez, rajta
kívül az égvilágon senkinek. Bár a volt kirgiz vezetõ
névleg Lukasenko védelme alatt áll, a biskeki trón-
fosztottnak egyre több furcsaság terheli a kontóját,
így kétséges, hogy mennyi ideig védheti még mond-
vacsinált menekültjogi státusát. Hazájában ugyanis a
rezsimjét elmosó forradalmi hullám elérte csúcspont-
ját, majd dinamikájának engedve visszahúzódott, az
országot stabilizáló hatalomnak adva át helyét. A
forradalmi törvények szerint a szociális viharok és
konszolidáció közti ûrben megjelent azonban a reak-
ció is. A volt vezetõ szimpatizánsai (Bakijev irányítá-
sával, vagy csak egyszerû kenyérbenmaradási szán-
dékkal) nemrég újabb erõs zavargásokat szítottak a
„legitim elnök” nevében. 
A Bakijev-párti Dél fellázadt, s ezalatt a volt elnök
kiadatásán máris összeveszett Minszk és Biskek, de a
Lukasenko–Moszkva kapcsolat is feszültté vált. A
belarusz elnök ugyanis nem csak a kirgiz kiadatási
kéréssel, de a Kreml terveivel is szembement, veszé-
lyeztetve az orosz érdeket, hogy gyorsan és hatéko-
nyan megszilárdítsák volt tagországukban a beleszó-
lási jogot. 
A játék hosszútávon veszélyes Washington számára
is, Amerikának ugyanis elvárása, hogy humanitárius
segélyei fejében birtokolja a manaszi légibázist, az af-
gán hadszíntér kapuját. Érdekes adalék, hogy a fur-
csán demokratikus választások által tizenhat éve reg-
náló Lukasenko negyedszerre is maradni akar. A
2011-es vokssal tán hatalomba kövesedõ elnök így
tovább folytathatja féldiktátori politikai ámokfutását,
amelynek kiszámíthatatlanságát jól jellemzi, hogy az
egykori Putyin-kedvenc ma már az igen sokat elbíró
orosz külkapcsolati erkölcsöt is borzolja. Lukasenko
nem elõször megy neki Rosszijának. Szerinte bom-
lasztják az orosz-belorusz államszövetséget, forrada-
lomra bujtanak ellene, kiszorítják a belarusz termé-
keket az orosz piacról, nem fizetnek a fehérorosz ka-
tonai támaszpontok bérléséért, de bezzeg fizetnek az
ukrán flottabázisért. Vádja, miszerint a kirgiz forra-
dalom mamája Moszkva, papája Washington volt,
önveszélyes játszma, s Alekszandr Grigorjevics kezé-

ben Bakijev a kijátszandó kártya.
Hogy üdvös ügyködése keresztbe tesz a
volt érdekszférával és külvilággal békü-
lékenyebb medvegyevi Moszkva biro-

dalmi árnyalatú terveinek, vagy hogy
akadályozza Kirgizisztán demokratizá-

lódását, mindez tökéletesen meg-
egyezik Európa tán utolsó igazi
diktátorának idézõjeles politikai ha-

bitusával.Ady András
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A nemzetiségekkel
szembeni felsõbbrendû-
ség, gõg és lekezelõ
modor nem elõször 
jelentkezett a magyar
történelem folyamán. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szemet-szemért az egész világot vakká
teheti.” Mahatma Gandhi 

Zsonglõrmutatvány

Könyörgés nimfákhoz

A sötét 
fehérorosz

A nap címe. Vlãdescu: „A kockázat a
helyzetben, amelyben most Románia talál-
ható, az, hogy erõszakká fajul”, Gândul;
Bãsescu, a megmentõ, és Boc, a szörnye-
teg, Liliana Ruse, Gândul.

Magyarázat. A két címet látszólag csak az
köti össze, hogy ugyanabból a lapból vet-
tük õket. Nos, nem: van kapcsolat, még-
hozzá oksági. Politikailag õk ketten a fõ fe-
lelõsök – Bãsescu sem ruházhatja át a kö-
vetkezményeket csupán Bocra, bármilyen
önzetlen a csöppség a maga bûnös ártat-
lanságában. Ami az erõszakot illeti, a je-
lenlegi ellenzék nagyobbik pártja vezetõi-
nek van némi tapasztalatuk az ilyesmiben.

Bunkóság. Sajtótörténeti a Jurnalul naþion-
al hadjárata az anyanyelvû oktatás ellen a
nemzeti kisebbségek iskoláiban. A lap,
amely olykor kiváló publicistáknak is he-
lyet ad, amelynek nem egy egészséges ak-
ciója is van – végül is nem tudja leplezni
nemzeti kommunista vétetését és mentali-
tását. Az akció rögtön a tanügyi törvény
megszavazása után elkezdõdött; íme, azóta
a lap néhány vezetõ címe: Vissza a Közép-
korba! Horeát Sepsiszentgyörgyön is kerékbe
törték, A Hargita és Kovászna megyei románok
„járulékos áldozatok” (ez utóbi a Zsurnác
tegnapi számában olvasható). Amúgy,
tényleg, miért is kellene jobban érezniük
magukat Harkovban az erõszakkal betele-
pített románoknak?

Aki elhiszi, járjon utána. Nem megy ki a
fejünkbõl Traian Bãsescu vigyora, amikor
azt mondta: mutassák meg az õ besúgói
dossziéját, és akkor elismeri, hogy az
(volt). Tupeu – mondja a román az ilyen-
fajta pofátlanságra. Akik azt hinnék, hogy
TB csak azért oly magabiztos, mert „elren-
dezte” a dossziéját, alkalmasint tévednek.
Emil Constantinescu volt államfõ ugyanis
(akit erkölcsileg nem lehet egy napon em-
legetni sem az elõdjével, sem a jelenleg hi-
vatalban levõ utódjával) minap kijelentette,
hogy Traian Bãsescu fedezett ügynök. Va-
gyis jelenleg is az! Ez sok mindent meg-
magyaráz, magyaráz – ráz... És volna még
ötletünk, hogy ki(k) az(ok).

A nap álhíre. Emil Boc, miután végképp
szem elõl tévesztette a célt, megkettõzte
erõfeszítéseit. 



A csõd elkerülése

Sikeres reformokkal kerülhe-
ti el Románia, hogy újabb
készenléti hitelmegál-
lapodást kössön a Nemzet-
közi Valutaalappal – jelentet-
te ki tegnap Florin Geor-
gescu, a Román Nemzeti
Bank elsõ kormányzó-he-
lyettese. Egy bukaresti gaz-
dasági konferencián elmond-
ta: a sikeres reformok azért
is szükségesek, hogy Romá-
nia ne váljon fizetésképtelen-
né. Becsléseik szerint a hazai
államadósság eléri a bruttó
nemzeti termék 40 százalé-
kát 2011 végére.

Euróellenes németek?

Szokatlanul élesen bírálta
Németországot az euróvál-
sággal kapcsolatos magatar-
tása miatt az Európai Bi-
zottság elnöke. José Manuel
Barroso (képünkön) a Frank-

furter Allgemeine Zeitung teg-
napi számában megjelent
interjúban – számolt be az
MTI – a német politikusokat
hibáztatta amiatt, hogy az
országban rendkívül erõs az
euró támogatását célzó
nemzetközi mentõcsomag
elutasítása. 

Baló Levente, Totka László

„Regisztráltam az egyik
internetes álláskeresõ

portálon. Azóta szinte napi
gyakorisággal kapok ajánla-
tokat külföldi munkavégzés-
re, amelyek nagy része gö-
rögországi” – mesélte la-
punknak egy néhány éve
filozófiát végzett fiú. Volt
egyetemi kollégáival többen
kerültek kilátástalan helyzet-
be munkavégzés szempontjá-
ból. Egyre inkább a nyugati
lehetõségeket keresik, egyi-
kük már jelentkezett is az
American Experience nevû
közvetítõnél. A válságra hi-
vatkozva a cég azonban visz-
szamondta az ajánlatot, s
visszafizette a regisztráláshoz
felvett százeurós díj nyolcvan
százalékát is. 

Csökkenõ fizetések

Míg korábban a bátrabb
romániaiaknak kiutat jelen-
tett a görögországi hajómun-
ka, spanyolországi epersze-
dés vagy nagy-britanniai
munkavállalás, mára a fejlet-
tebb országok túlzott eladó-
sodottsága miatt ezek az út-
vonalak már nem biztos,
hogy „járhatók”. Mint az Új
Magyar Szó által megkeresett
munkaerõ-közvetítõk beszá-
molójából kiderül, továbbra
is vannak kiutazási lehetõsé-
gek, de ugyanarra a munka-
körre kevesebb bért ajánla-

nak az érdeklõdõknek. „Egy-
értelmûen csökkentek a Gö-
rögországban adott fizetések.
Néhány éve 650-700 euró
volt a legkisebb összeg, az
idén már 550-600 eurót kí-
nálnak” – mondta lapunknak
a bukaresti Eurolife Con-
sulting munkatársa. „A hazai
vendégmunkások meg voltak
szokva a 800-1000 eurós fize-
téssel, az idei ajánlatot kevés-
nek tartják” – erõsítette meg
ezt érdeklõdésünkre a ko-
lozsvári Workexperience ne-
vû közvetítõ képviselõje is. 

Elvándorlási hullám

A bukaresti központú
ügynökség tapasztalatai sze-
rint egyre többen érdeklõd-
nek a munkaajánlatok iránt.
„Lehet érezni, ahogy nálunk
rosszabbodik a helyzet, nö-
vekszik a telefonálók száma,
fõként a hosszú távú munka-
lehetõségek kapósak” – ma-
gyarázta az iroda képviselõ-
je, aki szerint jelenleg egyér-
telmûen többen vágynak a
kiutazásra, mint ahány hely
lenne. Ajánlataik nagy része
a diákoknak három-hat hó-
napra szól. A kiválasztási
kritériumokat elsõsorban az
ügyfél szabja meg. Elõször
is kell ismerni egy nemzet-
közi nyelvet, leginkább az
angolt kérik. Elõnynek szá-
mít, ha valakinek van gya-
korlata a szakmában, s fon-
tos szempont az életkor is,

mindenképpen negyven év
alattiakat keresnek. 

Turisztikai visszaesés

A nemzetközi sajtó arról
cikkezik, hogy a súlyos pénz-
ügyi és szociális krízisbe ke-
rült Görögország idén a tu-
rizmusból is kevesebb bevé-
telre tehet szert, mint koráb-
ban. Az elõrejelzések szerint
tíz százalékkal eshet vissza a
turistaérkezések száma
2010-ben, minek következté-
ben 15 százalékkal alacso-
nyabb bevételre tehetnek
szert a szállásadók. Azok a
romániai utazási irodák,
amelyek prospektusában hel-
lén ajánlatok is szerepelnek,
egyelõre nem érzékelték az
érdeklõdés lankadását.  „Gö-
rögország már a problémás
helyzet kialakulása elõtt sem
volt a legnépszerûbb célpont-
ok egyike, ugyanis Bulgáriá-
ba utazni árban és szolgálta-
tásban is jobban megéri a
nyaralni vágyóknak” – nyi-
latkozta az ÚMSZ-nek Szabó
Tibor, az Interarti nagyvára-
di utazási iroda vezetõje. A
hírrõl, hogy Görögország le-
vitte árait a turisták odacsalo-
gatása érdekében õk hivata-
losan még nem értesültek
partnereiktõl. A bukaresti
Europa Travel sem észlelt je-
lentõsebb változást a turiszti-
kai ajánlatok szintjén. „Talán
annyi, hogy még több kedve-
zõ ajánlat jelent meg, tehát

egy kicsit olcsóbbak a szol-
gáltatások.”  

Második hitelkrízis?

A görögországi zavargá-
sok leginkább Athént érin-
tették turisztikai szempont-
ból, 27 ezer foglalást mond-
tak vissza a megszorító in-
tézkedések elleni tiltakozá-
sok után. A hellén fõváros
súlya az idegenforgalomban
viszonylag alacsony, a bevé-
telek 15 százaléka szárma-
zik innen, azonban a nép-
szerûbb célpontok – Kréta és
Rodosz – is szenvednek a
negatív hírverés következté-
ben. Az ágazat Görögország
gazdaságának egyik kulcste-
rülete, a bruttó hazai termék
(GDP) 17, a munkahelyek
20 százaléka kötõdik vala-
miképpen a turizmushoz. 

A görögországi helyzet
már rég nem „magánügy”,
neves szakemberek az euró-
zóna, illetve a teljes Európai
Unió felbomlásának a ve-
szélyforrását látják az athéni
problémákban.  Az euró-
zóna pénzügyminiszterei
hétvégén nem tudtak a pénz-
piacokat meggyõzõ döntése-
ket hozni a hellén országból
kipattant adósságválság ke-
zelésében – errõl írt a Napi
Gazdaság tegnap. A cikk a
Bloombergnek nyilatkozó
elemzõket idézi, akik egye-
nesen „új hitelválság elõsze-
lérõl” beszélnek. 
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Görög kapuzárás?

Sike Lajos

Több mindennel próbál-
koztak a rendszerváltás

óta Csomai Andrásék. Kis
gazdaságuk mellett elõször
egy kis vágóhidat üzemeltet-
tek Szamoskrassón, de lassan
„kifogytak körülötte az álla-
tok”, meg az üzletek is egyre
több húsféleséget kínáltak.
Aztán a pulykában látták a
jövõt, ám nem sokra mentek
vele, mert a szépen felhizlalt
szárnyasokra, az elõzetes
becslések ellenére sem akadt
vevõ. A helyi közös gazdaság
felbomlásával késõbb a szü-
lõktõl kapott tehén és borjú
ígérte a kiutat. Lassan felsza-
porították az állományt tízre,
húszra, majd az utóbbi évek-
ben már hatvanra (ebbõl 20-
25 fejõstehén). Ekkor már
olyan sok lett a teendõ a far-
mon, hogy tanárnõ felesége
ott hagyta a katedrát, és

egyebek mellett a sajtgyártást
is megtanulta, hogy a napon-
ta megtermelt több száz liter
tejet ily módon is feldolgoz-
zák. Ma a sajátos recept után
érlelt tehénsajtjuk olyan ke-
lendõ Szatmárnémetiben,
hogy nem gyõznek belõle
eleget szállítani.

Sertésfélék tesztelése

„A sajtkészítéssel sok savó
marad, amit mindenképpen
hasznosítani akartunk. Így
jött az ötlet a sertéstartásra.
Elõször a pisze orrú nagy fe-
héret választottuk, de nem
igazán vették, majd az úgy-
nevezett négysonkás somkúti
fajtában bíztunk, de az se
ment valami jól, egyebek
mellett azért, mert nem bírta
a nagyobb hideget” – magya-
rázta Csomai András. Hat
éve szakemberek ajánlatára
Magyarországról hoztak pár

mangalicát, amely állomány
mára száz közelébe növeke-
dett. De sokkal több lenne,
ha évente nem adnánk el
negyven-ötven, esetenként
még több malacot, s egy-két
tucat hízót. Már a fél Krassó
tart mangalicát, s a szomszéd
falvakban is egyre többen –
tudtuk meg a gazdától, aki
szakmailag is lépést tart a
farmgazdaság fejlõdésével: a
mezõgazdasági technikum
után az elmúlt években az ag-
ráregyetemet is elvégezte.
Azt bizonygatja, hogy a
mangalica olcsóbban tartha-

tó, mint más sertésfajták, s
rengeteg gazt elfogyaszt, így
kevesebb szemestakarmányt
igényel. Nem szólva arról,
hogy húsa ízletesebb, ráadá-
sul omlósabb is, mert az
izomzatok között lévõ zsír-
rostok azzá teszik. Szakértõk
szerint fogyasztása egészsé-
gesebb, mivel kevesebb ko-
leszterint tartalmaz.

Marhák Hortobágyról 

Csomai András úgy látja,
hogy itt, a Szamos mentén a
mangalica ismét otthonára

talált, miután a szocialista
gazdálkodás kiirtotta. Tudo-
mása van róla, hogy mind
többen alakítanak ki kisebb
mangalicafarmokat. Aztán
másik büszkeségét, a magyar
szürke marhát mutatja.
Ezért ki kell mennünk a
legelõre, ahol a villanypász-
torral õrzött csorda legel. A
gazda útközben elmeséli,
hogy a látványnak is szép,
hatalmas szarvú (címeres)
marha elsõ két példányát,
egy tehenet és borjút, épí-
tészmérnök lányától, Eriká-
tól kapták feleségével aján-

dékba. Egyenesen a hortobá-
gyi rezervátumból, azaz gén-
bankból hozta. Azóta más-
nak is van. Az egyik gazda,
Király István éppen a napok-
ban vett három darabot, két
üszõt és egy bikát. „Kérdezte
tõlem, hogyan kell tartani.
Mondtam neki, hogy csapja
ki a legelõre, legyen jó víz a
közelben, meg tegyen ki kõ-
sót, hogy legyen mit nyal-
dosson, aztán õszig leveheti
róla a gondját.”

Újabb mangalicafarm

„Jó dolognak tartom, hogy
miközben a strucc és más, vi-
dékünkön nem õshonos vagy
egzotikus állatok tartása,
részben szakmai hozzáértés
hiányában, részben értékesí-
tési problémák miatt csak-
nem teljesen visszahúzódott,
a mangalica és a szürke mar-
ha egyre jobban hódít. Annál
inkább jó ez, mert olyan álla-
tokról van szó, amelyek tar-
tása olcsóbb, és húsa sokkal
megfelelõbb az egészsége-
sebb táplálkozás szempontjá-
ból” – mondta lapunknak
Fodor István mérnök, a Szat-
már megyei mezõgazdasági
tanácsadó központ igazgató-
ja. Szerinte egy-két éven be-
lül komolyabb mangalica- és
szürkemarha-állomány lehet
a megyében. Tudomása van
arról, hogy az egyik gazda
rövidesen egy nagyobb man-
galicatelepet létesít. 

„Hazatalált a mangalica” a Partiumban

Röviden

Gyarapodó gazdaság. Csomai legifjabb mangalicáját mutatja a százfõs állományából

„A mangalica ismét otthonára talált a
Szamos mentén” – mondta az
ÚMSZ-nek a fajtával hat éve foglal-
kozó Csomai András, aki azért hozta
Magyarországról az elsõ példányokat,
hogy a sajtkészítésbõl fennmaradó sa-
vót hasznosítsa. Mára az üzlet oda
fejlõdött, hogy negyven-ötven mala-
cot, s egy-két tucat hízót is értékesíte-
nek a szomszédos falvakban. 

G. M. 

„Romániában jelenleg
nincs elég gazdag ember

ahhoz, hogy minden szegé-
nyen segíthessenek” – mond-
ta Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter a Pénzügyi Fó-
rum 2010-en, válaszként Do-
minique Strauss-Kahnnak, a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) igazgatójának. Stra-
uss-Kahn a múlt héten azt
nyilatkozta, hogy az IMF a
román kormánynak az adók
emelését javasolta, különös
tekintettel a gazdagokra, en-
nek ellenére Bukarest a köz-
alkalmazottak jövedelmének
csökkentése mellett döntött.
„Azt hiszem, azt tesszük,
amit kell az állampolgáraink
javára, annak ellenére, hogy
politikai öngyilkosságnak tû-
nik.” – mutatott rá a minisz-
ter. Hozzátette, hogy a kiadá-
sok csökkentése a vállalkozói
kedvet erõsíti, és kellõ tartalé-
kot képez ahhoz, hogy meg-
erõsítse a reményt, Románia
képes gazdaságilag növeked-
ni. A Nemzetközi Valutaalap
más, költségvetési hiányt
csökkentõ megoldást is tá-
mogatna – erõsítette meg új-
ból Jeffrey Franks, az IMF
küldöttségének vezetõje, ám
kiemelte, hogy a román kor-
mány dönti el, melyik a jár-
ható út számára. Franks hoz-
zátette, hogy a bukaresti
megbeszéléseken több olyan
megoldást is javasoltak, ame-
lyek az adók emelését tartal-
mazták. 

„Túl kevés” 
gazdag van

A szerzõ felvétele
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HIRDETÉS

Fleischer Hilda

Élõ láncot alkotva de-
monstrált néhány tucat

kétségbeesett nyugdíjas teg-
nap a Munkaügyi Miniszté-
rium elõtt a nyugdíjak ter-
vezett csökkentése ellen.
Az egy órás tüntetés részt-
vevõi kilátásba helyezték,
nem csak szimbolikusan,
hanem konkrétan is oda-
láncolják magukat a szak-
tárca vagy a parlament épü-
letéhez, ha követeléseiket fi-
gyelmen kívül hagyja a kor-
mány. Az elégedetlenkedõk
képviselõit végül Mihai
ªeitan munkaügyi minisz-
ter fogadta, a megbeszélés

után ellentmondásos hírek
láttak napvilágot. A nyugdí-
jasok képviselõi szerint
ªeitan megígérte, hogy az
ezer lejnél kisebb nyugdíja-
kat nem csökkentik a terve-
zett 15 százalékkal. A tárca-
vezetõ viszont cáfolta az en-
gedmény hírét: „Az ország
jelenlegi gazdasági helyze-
tében nem tehetünk kivé-
telt, a járulékcsökkentés el-
kerülhetetlen.” Olosz Ger-
gely, az RMDSZ frakcióve-
zetõje megértéssel nyilatko-
zott a legutóbbi demonstrá-
ciókkal kapcsolatban. „Az
RMDSZ csupán fél éve van
kormányon, a célunk az,
hogy mihamarabb konszo-

lidáljuk a helyzetet, a sérel-
mezett kényszerintézkedé-
sek ne tartsanak túl sokáig”
– figyelmeztetet a frakcióve-
zetõ.  Tegnap egyeztettek a
szakszervezetek képviselõi
is a május 31-re tervezett ál-
talános sztrájkkal kapcso-
latban, ám az csak ma derül
ki, hogy elõrehozzák vagy
kitolják a munkabeszünte-
tés idõpontját, miután ko-
rábban felmerült: elkezdé-
sét a bizalmatlansági
indítványhoz kellene idõzí-
teni. Bogdan Hossu, az Al-
fa Kartell elnöke szerint
csak akkor maradhat el az
sztrájk, ha a kormány eláll
a megszorításoktól.

Parlamenthez láncolt nyugdíjasok

A parlament elõtt kérték jussukat tegnap a nyugdíjcsökkentés ellen tiltakozó nyugdíjasok

Kovács Zsolt

Fehérszalagos „japán
sztrájkba” léptek tegnap

az egyetemisták a tervezett
ösztöndíjcsökkentések ellen.
A tiltakozásba bekapcsolód-
tak a bukaresti, a marosvásár-
helyi, és a kolozsvári hallga-
tók is, akik úgy vélik, a meg-
szorító intézkedések nem
szolgálják a válságkezelést.

Aránytalan 
pénzmegvonás

„Háromszázezer egyete-
mista és fõiskolás tanul ma ál-
lamilag támogatott képzés
keretén belül. Az õket érintõ
ösztöndíjcsökkentés és a lak-
hatási- étkezési támogatások
mérséklése a központi költ-
ségvetés szempontjából ele-
nyészõ kiadásmérséklést je-
lent, a fiatalok számára azon-
ban drámai bevételkieséssel
jár” – figyelmeztettek a Ro-
mániai Egyetemista Szerve-
zetek Országos Szövetsége
(ANOSR) képviselõi. A diák-
érdekvédõk számítása szerint
az ösztöndíjak 25 százalékos
csökkentése fejenként 17 lej
költségmegtakarítást jelent az
államnak. A megszorító in-
tézkedések a tervek szerint jú-
nius elsejétõl lépnek érvény-
be, a felháborodott hallgatók
ez ellen demonstrálnak a kö-
vetkezõ napokban az Okta-
tásügyi Minisztérium elõtt. A
tüntetõk nem csak a bevétel-
kiesés miatt, hanem a tanügyi
törvény ellen is tiltakoznak,

mert úgy vélik, az új kerettör-
vény csorbítja az egyetemi
autonómiát.

Féltik a tanév végét

A háromszéki diákok a pe-
dagógussztrájk ellen tiltakoz-
nak, mert úgy vélik, a taná-
rok tervezett demonstrációja
sérti a jogaikat. Ma 9 és 14
óra között több Kovászna
megyei iskolában is fehér
karszalag jelzi a tanulók elé-
gedetlenségét. Benkõ Réka, a
Református Kollégium diák-
tanácsának ügyvezetõ elnöke
elmondta: azt kérik a peda-
gógusoktól, hogy ne a diákok
kárára tiltakozzanak. „Nagy
bizonytalanság övezi az év-
zárót, az érettségi vizsgákat
és az egyetemi felvételi körül-
ményeit is” – fejtette ki la-
punknak a diákképviselõ. In-
formációink szerint a japán-
sztrájkban részt vesznek
kovásznai, a kézdivásárhelyi,
a baróti iskolák és szinte
mindegyik sepsiszentgyörgyi
tanintézmény. Lapunk úgy
tudja, csupán a Mikes Kele-
men Fõgimnázium vezetõsé-
ge nem járult hozzá a diákde-
monstrációhoz. Benkõ Réka
szerint, ha a japánsztrájk
nem vezet eredményre, ké-
szek utcára is vonulni céljuk
elérése érdekében. Nagy Gá-
bor a Kovászna megyei Sza-
bad Tanügyi Szakszervezet
elnöke lapunktól értesült az
akcióról, de elmondta: „jól
teszik, ha tiltakoznak, szok-
ják a demokráciát”. 

Sztrájkba léptek a diákok

Mûhibagyanú Váradon
Totka László

Vizsgálat indult annak
az öt éves kislánynak az

ügyében, aki több napos
kórházi kezelés után hunyt
el Nagyváradon. A kislány
és családjának tizenegy tag-
ja ételmérgezés gyanújával
került kórházba még a hét-
végén, a vizsgálat eddigi
adatai szerint egy süte-
ményhez felhasznált fertõ-
zött tojás okozta a súlyos tü-
netekkel járó megbetegedé-
seket. A család többi tagjá-
nak állapotát viszonylag ha-
mar sikerült stabilizálni, a
kislány állapota is javult

kezdetben, ám vasárnapra
újra rosszul lett. Rendkívül
magas lázzal szállították a
fertõzõ kórházból a helyi
gyermekkórházba. Állapota
azonban nem javult, és az
átszállítás után néhány órá-
val életét vesztette. Az
Egészségügyi Minisztérium
területileg illetékes megbí-
zottja, Dr. Marius Pâr-
cioagã lapunknak azt nyilat-
kozta: rendkívül szigorú el-
járásban vizsgálják a kezelés
szakszerûségét, és a halál
körülményeit. A család ügy-
védje független orvossza-
kértõ közremûködését kérte
a nyomozásban. 
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Demény Balázs 
zongoraestje

A sepsiszentgyörgyi Bod
Péter Megyei Könyvtár Gá-
bor Áron termében
Demény Balázs tart zongo-
raestet csütörtökön. A Ma-
gyar Köztársaság Kulturális
Koordinációs Központja és
a Romániai Magyar Zene-
társaság szervezte esemény
mûsorán Beethoven:
Waldstein, C-dúr szonáta op.
53, Bartók: Szvit op. 14., De-
bussy: Reflets dans l’eau
(Images 1/ I.) és Liszt: h-
moll szonáta lesz hallható.
Az idei évben immár har-
madik alkalommal meg-
szervezett tíz helyszínes er-
délyi koncertturné utolsó
állomása a május 27-i sepsi-
szentgyörgyi koncert.

A múlt századi 
designról

A reklám és a design törté-
netét bemutató kiállítás nyí-
lik június 10-én a kolozsvá-
ri Szépmûvészeti Múzeum-
ban. A Reklám és design a
20. század elején címet vi-
selõ kiállítás Lucian
Bernhard német plakátter-
vezõ, képzõmûvész munká-
in keresztül enged bepillan-
tást a múlt század eleji rek-
lámiparba a kíváncsi kö-
zönségnek. A Német Kul-
turális Központ és a kolozs-
vári Szépmûvészeti Múze-
um közremûködésének
eredményeként létrejövõ ki-
állításon az érdeklõdõk 48,
Lucian Bernhard által ké-
szített plakátot tekinthetnek
meg. Ugyanitt hatalmas
mennyiségû, digitális tech-
nikával rekonstruált kora-
beli hirdetõlap és litográfia,
valamint a 20. század eleji
német napilapokban megje-
lent reklámok is láthatóak
lesznek. A kiállítás július
10-ig lesz majd látható.

Megnyílt a felújított 
Teatro Colón 

Csaknem négy évig tartó
felújítási munkálatok után
ismét megnyílt az argentin
fõvárosban a híres Teatro
Colón, a világ egyik leg-
jobb operaháza. „A Colón
teljes pompájában nyílik
meg újra – mondta
Mauricio Macri, Buenos
Aires polgármestere a hét-
fõi ünnepélyes megnyitón,
„az ország kulturális ikon-
jának” nevezve az operahá-
zat. Az Argentína függet-
lenségének 200. évforduló-
jára idõzített megnyitón
többek között Giacomo
Puccini Bohéméletének II.
felvonásával és Pjotr Iljics
Csajkovszkij A hattyúk ta-
va címû balettjébõl elõa-
dott részletekkel szórakoz-
tatták a 2700 meghívott
vendéget, akik túlnyomó-
részt az argentin fõváros
felsõbb köreibõl kerültek
ki. Az épület elõtt tízezrek
követték nyomon a gála-
mûsort egy óriáskivetítõn.
Az operaház homlokzatán
háromdimenziós lézershow
idézte fel a Teatro Colón
történetének legfontosabb
pillanatait és elõadásait.

Röviden

Sipos M. Zoltán

A bukaresti Ion Dacian
Nemzeti Operettszínház-

ban lép színre csütörtök este
Dancs Annamari. A fõvárosi
operettkedvelõk a Csárdáski-
rálynõ és Marica Grófnõ nagy-
operettek szubrettszerepei-
ben láthatják az erdélyi éne-
kesnõt, aki Stázit, valamint
Lizát alakítja. 

A közismert popénekesnõ
megfeszített tempóban ké-
szül a fõvárosi fellépéseire.
Mikor megkerestük, épp a
színházi próbára igyekezett.

„A tavaly decemberben vet-
tem részt a bukaresti operett-
színház castingján, és idén
januárban a színház igazga-
tósága felkért a Csárdáskirály-
nõ és a Marica grófnõ operet-
tek szubrettszerepeinek elját-
szására. Örömmel vállal-
tam” – mondta az énekesnõ.
Dancs Annamari 2006 óta a
pop mûfaj mellett operettet
is énekel, de elmondása sze-
rint ez a fõvárosi lehetõség
teljesen más lesz, hatalmas
kihívást jelent számára. „A
román nyelv, az itteni légkör,
a megfeszített munkatempó
mind-mind hatalmas életta-
pasztalatot jelent számomra,
és igyekszem megfelelni az
irántam támasztott elvárá-
soknak” – újságolta lapunk-
nak az énekesnõ. 

Az elõadásra négy hónap-
ja készülnek az alkotók; a
Csárdáskirálynõ szövegét Fa-
zekas Ernõ fordította. A sep-
siszentgyörgyi énekesnõ be-
vallása szerint érdekes volt
azokat a dalokat, amelyeket
évek óta magyarul énekel,
most román szöveggel elõad-
ni, de  nem okozott gondot
az elsajátításuk a szinkron-
fordításnak köszönhetõen.

Az elõadás rendezõje  Ke-
rényi Miklós Gábor

(KERO), a Budapesti Ope-
rettszínház igazgatója, aki
klasszikus stílusban, a buda-
pesti elõadással azonos dísz-
lettekkel, jelmezekkel és ren-
dezéssel vitte színpadra min-
den idõk legsikeresebb ope-
rettjét. „A szubrettszerepekre
való felkészülés nagyon fon-
tos állomása az életemnek:
itt nemcsak a hangomat, ha-
nem a tánctudásomat is meg
kell mutatnom a közönség-
nek” – nyilatkozta lapunk-
nak Annamari. A popéne-
kesnõ elmondása szerint pár-
huzamosan szeretné mûvelni
a továbbiakban az operett és
a pop mûfaját. 

„Mindenkinek ajánlom
az elõadásokat, igazi kikap-
csolódást nyújtanak, fan-
tasztikus a zene, látványos
a rendezés,  a díszletek, a
táncok  lenyûgözõek, cso-
dás kosztümökben jelenek
meg, a Marica Grófnõben
például  Doina Levintza ter-
vezte a jelmezeket, és a Bu-
dapesti Operettszínház kar-
mestere, Silló István vezé-
nyel” – avatott be Dancs
Annamari. Az énekesnõ
május 27-én, csütörtökön
debütál a Csárdáskirálynõ-
ben, május 30-án pedig a
Marica grófnõben. 

Kánya Gyöngyvér, Budapest

A világhírû Andrei
ªerban rendezi a buda-

pesti Nemzeti Színház új,
2010/2011-es évadának elsõ
bemutatóját. A romániai
születésû, Amerikai Egye-
sült Államokban élõ tanár-
rendezõ Csehov Három nõvér
címû színmûvét állítja szín-
padra négy felvonásban.
ªerban ez év áprilisának vé-
ge óta tartózkodik Budapes-
ten, s bár két éve, mikor a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház elõadásában Cse-
hov Ványa bácsiját hozta el a
magyarországi közönség-
nek, már járt a teátrumban,
a Nemzeti Színház társula-
tát elsõ ízben rendezi. „Ami-
kor elkezdek dolgozni egy
Csehov-darabon, meg kell
találnom a drámai folyto-
nosságot abban, ami mindig
töredékesnek, végesnek, illo-
gikusnak tûnik. Hogy meg-
értsük a szöveg alatti rétegek
híres csehovi szüneteit, csak
abban bízhatunk, hogy a
kapcsolatokból fakadó rej-
tett feszültségek vezetnek
majd minket” – fogalmazott
a rendezõ. 

A Három nõvér elsõ olvasó-
próbáját – mely a darabban
szereplõ színészek szerint
igen jó hangulatban telt – áp-
rilis 30-án tartották, de
ªerban már januárban a szín-
házban töltött pár napot,
hogy minden karakterre
megtalálja ideális jelöltjét.
„Itt volt három napig az
egyik próbateremben, és kér-

te, hogy akinek van kedve ve-
le dolgozni, találkozni, men-
jen be hozzá. Iszonyú kíván-
csi voltam rá. Másfél órát be-
szélgettünk, igen rokonszen-
ves, érdekes személyiségû
ember” – mondta a rendezõ-
rõl Kulka János, aki Kuligin
szerepét kapta a darabban,
bár saját elmondása szerint
nem szeretett volna benne
lenni. „Nagyon tisztelem õt,
de úgy gondoltam, hogy a
Lear király megformálása
után nekem biztosan nem
lesz energiám. Erre ªerban
azt mondta, azt szeretné, ha
én lennék vagy Versinyin,
vagy Kuligin. Mind a két sze-
repet kiírta Alföldi Róbert-
nek és nekem is, és azt kérte,
engedjük meg neki, hogy egy
hét próba után döntsön, me-
lyikünk melyiket játssza
majd”. Végül Kulka Jánost
Mása férjeként, míg Alföldi
Róbert színészt, rendezõt, a
Nemzeti Színház fõigazga-
tóját Versinyin alezredes
szerepében láthatjuk vi-
szont. A társulat jelenleg is
gyakorol, hogy a terveknek
megfelelõn az évad végére,
azaz június 12-ig szinte telje-
sen elkészüljön az elõadás,
melyet a 2010/ 2011-es évad
nyitányaként szeptember
24-én, pénteken este mutat-
nak be. A Nemzeti Színház
társulata emellett mintegy
viszonzásképpen a Bukares-
ti Nemzeti Színházban ven-
dégszerepel majd, november
11-én, az Alföldi Róbert ren-
dezte Ármány és szerelem lesz
látható. 
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Feljebb emelték a sorompót

Annamari szubrettszerepben 
Románul adja elõ Kálmán Imre operettjeit Bukarestben a szentgyörgyi énekesnõ

Sike Lajos

„Bár a tavalyinál kevesebb
anyagi támogatást kap-

tunk rá, a most zárult, sor-
rendben negyedik szatmár-
németi Sorompók Nélkül
Nemzetközi Színházi Feszti-
vál elérte célját, és minden te-
kintetben sikeresnek mond-
ható” – jelentette be tegnap
délután Keresztes Attila a
Harag György társulat mû-
vészeti igazgatója, a rendez-
vényt értékelõ sajtóértekezle-
ten. Stier Péter ügyvezetõ
igazgató adatokat is szolgál-
tatott ehhez, amelyekbõl ki-
derült, hogy mintegy húsz
százalékkal több nézõ látta
az elõadásokat, mint a tava-
lyi fesztiválon. Érdekes tanul-
ságokkal szolgál az a tény,
hogy a hétvégére esõ félhá-
zas fesztiválnyitó elõadások
után, a következõ hét mun-
kanapjain, minden este rend-
szerint zsúfolásig megtelt a
nézõtér. Amibõl egyrészt ar-
ra lehet következtetni, hogy
nem volt elég erõteljes az elsõ
elõadások népszerûsítése,
másrészt arra, hogy tavaszi
hétvégeken az emberek szí-
vesebben mennek a szabad-
ba, kirándulni, kertészkedni,
sportolni, horgászni, sem-
mint zárt termekbe üljenek.
Ezen jövõre, egyebek mellett,
úgy próbálnak változtatni,
hogy az idei egy helyett, több
szabadtéri elõadást tartanak,
s talán a mûsor összeállításá-
nál is jobban figyelembe ve-
szik az évszaki sajátosságo-
kat, egyúttal az emberek eh-
hez fûzõdõ szokásait. Az Új
Magyar Szó kérdésére vála-

szolva Keresztes igazgató-
rendezõ elmondta, hogy a ti-
zenhat elõadásból nem volna
szerencsés bármelyiket is ki-
emelni, hisz a fesztivál célja
nem a versengés, hanem a
kultúrák találkozása és közös
bemutatkozása. Mégis, szak-
mai szemmel nézve a bereg-
szászi Állami Magyar Szín-
ház Ahogy tetszik címû elõ-
adását (rendezte Vid-
nyánszki Attila) és Piatra
Neamþ-i Ifjúsági Színház
fesztiválnyitó bemutatkozá-
sát emelné ki. Úgy érzi, hogy
az ilyen színvonalas elõadá-
sok csak jót tesznek a rendez-
vénynek, növelik annak sú-
lyát és jó hírét. Éppen ezért
azt szeretnék, hogy már jövõ-
re több ilyen rangos elõadás-

sal örvendeztessék meg a
szatmári közönséget, s ha si-
kerül több támogatást szerez-
niük, akár pesti vagy berlini
színházakat is meghívnak a
Szamos-partjára. Monica
Caita, a helyi román tagozat
irodalmi titkára külön ki-
emelte: mennyire örvende-
tes, hogy most minden ko-
rábbinál jobban észre lehetett
venni a közönség átjárását,
vagyis azt, hogy román né-
zõk is beülnek a magyar elõ-
adásra és magyarok is a ro-
mánra. Ez egyértelmûen bi-
zonyítja, hogy a fesztivál kö-
zelebb hozza azt itt élõ, kü-
lönbözõ nyelvû és kultúrájú
embereket, ha úgy tetszik
még feljebb emeli azt a bizo-
nyos sorompót. 

A Marica grófnõ sikerét Doina Levintza jelmezei is garantálják

Románul csen-
dül fel Kálmán
Imre két világhí-
rû operettje, a
Csárdáskirálynõ
és a Marica gróf-
nõ a bukaresti
Ion Dacian Ope-
rettszínházban.
Stázi kontesz és
Liza szerepében
Dancs Anna-
mari debütál.

Ismét Budapestre

készül Andrei ªerban

Keresztes Attila, a Harag György társulat mûvészeti igazgatója
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Röviden

Kánya Gyöngyvér

Tizenhét ország képviselõi –
köztük Belgium, Szerbia és

Albánia – már túl vannak az elsõ
izgalmakon, a Romániát képvise-
lõ Paula Seling és Ovi azonban
csak holnap lép az 55. Eurovíziós
Dalverseny színpadára. Bár a The
Guardian hétvégi cikkében silány-
nak minõsítette a Playing with Fire
(Játék a tûzzel) címû dalukat, a ro-
mán delegáltak bizakodva lépnek
az oslói közönség elé.

A románok nem félnek

Bár a norvég szervezõk min-
dent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy az idei Eurovízió min-
den eddiginél tökéletesebb le-
gyen, a The Guardian negatívan ír
a fesztiválról, mely a lap szerint
nem dal-, hanem országok kö-
zötti verseny, s így a mûvészi
színvonal esik áldozatul. A
Jonathan Moles által aláírt cikk
hangsúlyozza, több ország szán-
dékosan olyan dalokat küld, me-
lyeknek semmi keresnivalója
nincs egy ilyen színvonalú verse-
nyen. „Románia azon országok
közé tartozik, akiknek «le kellene
sütniük a fejüket szégyenükben»,
akárcsak Oroszország és Finnor-
szág” – írja a lap, negatív kritiká-
ja azonban nem bátortalanította
el Románia képviselõit. „A The
Guardian által megjelentetett
«támadás» csak egy cseppnyi mé-

reg a Playing with Fire által keltett
hullámban. Nem tudunk félni
ebben a helyzetben, csak moso-
lyogni a cikk bárgyúságán” – nyi-
latkozta Paula Seling, aki szerint
a cikknek semmilyen negatív ki-
hatása nem lesz produkciójukra.
Hasonló véleményen van Ovidiu
Cernãuþeanu, a versenydal szer-
zõje és elõadója is, aki meg van
gyõzõdve arról, hogy a román
dalt kedvelik Norvégiában. „A
Romániát képviselõ dalról na-

gyon pozitívan nyilatkozik a
skandináv sajtó. Nem rettegünk,
és különösebben nem is versen-
günk senkivel, legfeljebb csak sa-
ját magunkkal. Igyekszünk túl-
tenni eddigi teljesítményeinken”
– hangsúlyozta az énekes.

Szabályok és fogadások

A versenyt szervezõ, a köz-
szolgálati televíziókat tömörítõ
EBU (Európai Mûsorszolgálta-
tók szövetsége) idén törölte a ta-
valy bevezetett szabályrendsze-
rét. A volt jugoszláv tagállamok
között ugyanis annyira jól sikerül
az együttmûködés, hogy az egy-
másra szavazás túlzottan befo-
lyásolta a végeredményt. Ezért
tavaly a szokásos telefonos sza-
vazás mellett minden országban
fel kellett állítani egy szakmai
zsûrit is, akik az elõdöntõkbõl
egy-egy országot a döntõbe jut-

tathattak, a döntõben szavazatuk
pedig ötven százalékot ért. Az új
szabály szerint azonban a zsûri
szavazata már az elõdöntõkben
is ötven százalékot ér. Emellett
megváltoztatták a szavazás idõ-
tartamát is. A korábbi években a
dalok elhangzása után tizenöt
percig lehetett szavazni, idén a
nézõk már az elsõ dal alatt meg-
kezdhetik a szavazást. A Romá-
niát képviselõ Ovidiu
Cernãuþeanu korábban a
Mediafaxnak azt nyilatkozta, haj-
landó pénzben fogadni arra,
hogy idén Románia megnyeri az
Eurovíziót. Hogy az énekes vé-
gül fogadott-e, azt nem tudni, az
viszont tény, hogy számos inter-
netes fogadóiroda várja a szeren-
cselovagokat. 

A listákon jelenleg Azerbaj-
dzsán versenyzõje, Safura számít
befutónak, a Drip Drop címû szá-
mával. 

Nem szûkölködnek David Cameron brit
kormányfõ kabinetjének tagjai: a 23 poli-
tikusból 18 rendelkezik milliós vagyonnal. A
miniszterek vagyona együttvéve 50 millió
font. Maga a kormányfõ csak a hatodik
helyen áll, a legtehetõsebb 7,1 millió fonttal
Philip Hammond közlekedési miniszter. A
tory politikust Caroline Spelman
környezetvédelmi miniszter követi ötmilliós
vagyonnal. George Osborne pénzügymin-
iszter 4,6 millió fonttal számolhat, míg a
kultúra ügyeiért felelõs Jeremy Hunt 4,4
milliót tudhat magáénak. A milliomosok
között a nemzetközi fejlesztésért felelõs, az
energetikai és éghajlatváltozási ügyekben
illetékes is szerepel, csakúgy mint Ken
Clarke igazságügyi miniszter és William
Hague külügyminiszter.
S láss csodát, nem is szégyellik ezért
magukat.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazó
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Szabadon engedik Jafar Panahit

Iránban elrendelték Jafar Panahi bebörtön-
zött iráni filmrendezõ óvadék ellenében
történõ szabadlábra helyezését – közölte az
MTI. Az ügyészség képviselõi múlt csütör-
tökön találkoztak a rendezõvel, akit a bíró-
sági meghallgatásig szabadlábra helyeznek.
Panahit március 1-jén vették õrizetbe Tehe-
ránban – vélhetõen azért mert Mir Hoszein
Muszavi ellenzéki vezetõt támogatta a ta-
valyi iráni elnökválasztáson –, s emiatt
nem tudott elutazni Cannes-ba, ahol az
idei filmfesztivál zsûrijének a tagja lett vol-
na. Az iráni ellenzéket nyíltan támogató
filmrendezõ múlt héten éhségsztrájkba kez-
dett a hírhedt teheráni Evin börtönben. 

Sipos M. Zoltán

Az idei Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál (TIFF) egyik

legnagyobb kuriózuma Fritz
Lang Metropolisának digitáli-
san felújított változata, melyet
a februári Berlinálé után május
29-én a Republica moziban mu-
tatnak be.

A filmbemutató a kolozsvári
Német Kulturális Központ
partnerségével jött létre, mely-
nek, mint az intézmény munka-
társától megtudtuk, hosszú és
izgalmas története van. „A
Francia Kulturális Központtal
együtt már korábban is szervez-
tünk némafilmes napokat. En-
nek kapcsán azt tapasztaltuk,
hogy a kolozsvári közönség na-
gyon nyitott ezen alkotások fe-
lé, rengetegen érdeklõdnek a
korai filmtermés darabjai iránt”
– mesélte lapunknak Simon Ág-
nes, a Német Kulturális Köz-
pont munkatársa. 

Elmondása szerint a tavalyi
némafilmes napok fõ attrakció-
ja pont a Metropolis rövid verzi-
ója volt, ami rengeteg érdeklõ-
dõt vonzott a vászon elé. „En-
nek kapcsán ötlött fel bennünk,
hogy idén, mivel véget ért a
film restaurálása, és a teljes ver-
ziót – ami két és fél óra – Né-
metország után akár Kolozsvá-

ron is be lehetne mutatni. Fel-
vettük a kapcsolatot a TIFF
szervezõivel, akiknek nagyon
pozitív volt a hozzáállása” –
elevenítette fel a szervezés moz-
zanatait Simon, aki szerint
olyan horderejû alkotásról van
szó, amely a Csillagok háborúja,
a Szárnyas fejvadász vagy a
Batman címû filmek készítõit is
megihlette. 

Fritz Lang 1927-ben készített
némafilmjét a nagyközönség
több mint nyolcvan éven ke-
resztül csupán részleteiben is-
merhette, mivel az eredeti alko-
tás túlságosan hosszúra sikere-
dett, így annak készítõi kényte-
lenek voltak lerövidíteni. A sci-
fi megteremtõjeként ismert
Fritz Lang-alkotás teljes verzió-
ját 2008-ban találták meg egy
Buenos Aires-i magángyûjtõ-
nél. A kolozsvári vetítésen a né-
mafilmkorszak klasszikusa a vi-
lághírû Antoni Bras által írt, di-
gitális technikával készített ze-
néje kíséretében fénylik fel.

Az elektronikus mûfajok mel-
lett a klasszikus zenét, rockot,
gitárt, zongorát is ötvözõ mu-
zsikát a zeneszerzõ, mint isme-
retes sem a berlini filmszemlén,
sem pedig Essenben nem volt
hajlandó bemutatni az alkotást,
így a kolozsvári vetítés világ-
premier lesz. 

Fritz Lang-unikum a TIFF-en
ÚMSZ

Rãzvan Dumitrescu (képün-
kön) június 8-tól nem szerepel

a Realitatea-Caþavencu tröszt hírté-
véjének képernyõjén. A Sorin
Ovidiu Vântu médiacézár tulaj-
donában levõ Realitatea Tv-t,
melynek A nap valósága (Realitatea
zilei) címû politikai talk-show mû-
sorát vezette, Dumitrescu a
Puterea címû napilap információi
szerint a konkurens Antena 3 mi-
att hagyta ott.

Paula és Ovi a skandináv vörös szõnyegen. Holnap a Telenor Arena pódiumán kell mosolyogniuk

Eladó 30–40 vadászfegyver. 

Telefon: 0742-810 797.

Eladó Bufet B 12 klarinét. 

Telefon: 0749-191 774.

Apróhirdetés

Ellenõrizzék a betegszabadságoltakat

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
nem sérti a személyiségi jogokat, ha rendõr-
kísérettel ellenõrzik, hogy a betegszabadsá-
gon levõ dolgozó beteg-e vagy csak kerüli a
munkát. A maszol.ro szavazógépen feltett
legutóbbi kérdésünkre (Ön szerint sérti a
személyiségi jogokat az otthon töltött beteg-
szabadság ellenõrzése?) válaszoló olvasóink
többsége szerint az ellenõrzés nem ütközik a
személyiségi jogokat védõ törvénybe. Az el-
lenõrzéseket jogosnak tartó olvasók mellett
azonban viszonylag magas azoknak a szá-
ma, akik úgy vélik, a törvény alkalmazása
sérti a személyiségi jogokat.

E heti kérdésünk: 

Ön szerint szükség van-e a kormány meneszté-
sére?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom

Az elsõ Eurovíziós Dalversenyt 1956-ban rendezték Svájcban, hét
ország részvételével. A versenyen Románia eddig tizenöt alkalom-
mal vett részt, a legjobb eredményt 2005-ben a Luminiþa Anghel &
Sistem Let Me Try címû dala érte el, mely az elõdöntõ megnyerése
után a végsõ döntõben harmadik lett. Idén 34 ország képviselteti
magát Oslóban – a versenyt élõben közvetíti a TVR 1, a TVR Inter-
naþional, a TVR HD, illetve a Duna Televízió. A Google által végzett
felmérés szerint Németország, Grúzia és Svájc a legesélyesebbek;
Románia a jóslat szerint tízedik lesz.

Múlt, jelen, jövõ

Az A3 várja Dumitrescut?
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
9.55 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.30 Újrakezdés (olasz
sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 Bábel tornya (sp.
ism. sor.)
16.45 Kolostorlakók
17.40 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
esetei (angol-kan.-am.
sor.)
21.00 Rózsaszín taxik Du-
baiban (japán ismerett. f.)
22.00 Eurovíziós Dalver-
seny 2010, Oslo
0.00 Híradó, Sport
0.15 Közbeszéd Aktuális
háttérműsor
0.35 Megállítjuk 1 millió-
ért
0.40 Váltó Gazdasági Hír-
adó
0.50 Kikötő programaján-
ló
1.05 Drót (am. sor.) (ism.)

RTL Klub, 15.20
Hölgyem, Isten áldja

Furcsa bérlőtársat kap Pamela és a kislánya. Elliot színész,
akárcsak az egykori Broadway-táncosnő volt élettársa. Van
néhány fölöttébb különös szokása, többek között az, hogy
éjszaka meztelenül gitározik. Ehhez képest igazán elviselhe-
tőnek tűnik, ahogyan a III. Richárd címszerepével viaskodik.

TV2, 22.25
Bosszú és újrakezdés

Rose és Nathan egy repülőgépen találkozott egymással.
Huszonöt esztendővel később házasokként látjuk viszont
őket, felnőtt gyerekeik vannak. Az aszszony vezető szer-
kesztőként dolgozik egy kiadónál, ahol a férje is szerkeszt.
Nathan el akarja hagyni a feleségét a fiatal asszisztens,
Mindy kedvéért. A helyzet rosszabbodik, amikor a kiadó
meg akarja újítani, a lapot és emiatt elbocsátják Rose-t.

TVR2, 23.10
Ûrbázis végveszélyben

Az Avma nevű orosz űrállomás veszélybe kerül, amikor ad-
digi biztonságos pályáját váratlanul elhagyva veszélyes zu-
hanásba kezd. A személyzet és a berendezések mentésére
nemzetközi csapat indul. Zuhanása közben azonban az űr-
bázis egy meteorral ütközik, a levegő vészesen fogyni kezd,
így a mentés befejezésére egyre kevesebb idő jut.

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 Millenniumi kárpit
11.40 A magyar írásbeli-
ség története
12.05 Az étel orvosság
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A múzsa csókja
15.10 Harmónia
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre
(sor.)
17.30 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar retro
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 A kis királylány
19.55 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 Stingers (sor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.45 Gyermekszív (am. f.
dráma, 1994)
2.15 Ez történt Ma reggel
(ism.)
3.55 Parasztok (sor.)

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 - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.20 Hölgyem, Isten
áldja (am. vígj., 2004)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf Ki viheti el
a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Legyen Ön is Milli-
omos - felpörgetve
Utána: RTL-hírek
23.50 Házon kívül - Heti
magazin
0.20 Európai idő - EU-
magazin
0.40 Helyszíni szemle
(német krimisor.)
1.40 Reflektor
1.55 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.10 Négy esküvő és
egy temetés (angol rom.
vígj., 1994)
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 Bosszú és újra-
kezdés (amerikai vígjá-
ték, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.10 Tények Este
1.40 EZO.TV
2.30 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 Széles út (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Ősök tere (ism.)
16.30 Zöld övezet (ism.) 
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

8.30 Ki ez a lány? 9.25
Gyilkos sorok 10.25
Smallville 11.15 Szívek
szállodája 12.10 Feleség-
csere 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 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 23.10 CSI:
New York-i helyszínelők
(sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 CFR Cluj - FC Vaslui
labdarúgó mérkőzés
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ció (live) 20.05 A fény
harcosai 20.50 A Világ-
kupa története 21.00
Sport Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
Bragging Rights 000
Sport.ro 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 (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat)21.30 Ana
két arca (sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)   

8.05 A három királyok
(francia vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A Vörös Báró (német-angol
akciófilm) 15.05 Csalók
klubja (amerikai-kanadai
filmdráma) 16.40 A Mid-
somer gyilkosságok (soro-
zat) 18.35 Rabló-pandúr
(olasz vígjáték) 20.30 Ka-
méleon - A rejtelmek szige-
te (amerikai thrill.) 22.10
Jackie Brown (amerikai
thriller) 0.55 Warlock 3.
Az elveszett ártatlanság
(amerikai thrill.)  

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 19.45 Me-
nyet anyának 20.30 Sze-
gény gazdag gyermekek
22.00 Szellemi párbaj
(amerikai akcióf., 2001)
0.00 A Sci-Fi Mesterei
(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
Vissza a gyökerekhez
(amerikai rom. dráma)
19.00 Nyughatatlan Jor-
dan (am. krimisor.) 20.00
Trükkös hekus (sorozat)
21.00 Őrangyal (am. sor.)
22.00 A nyughatatlan
(am. f. dráma)   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Roma fórum
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfő-
től péntekig minden, ami
szórakoztató!
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Hogy volt!?... - Ext-
ra
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Gyermekszív (am.
filmdráma, 1994)
0.05 Kassza
1.25 Prizma
1.35 Hírek

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szóra-
koztató műsor, második
rész
10.10 A klíma lehet ok
a háborúra?
11.15 Déli órában
12.15 A világ csodái
12.50 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat,
ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.20 Én, te, mi
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai film-
sorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Előtte és utána
21.30 Eurovision start
22.00 Eurovision 2010
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Hopkins Kórház
(dokumentumf.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Agatha Christie:
Rejtély az Antillákon (am.
krimi, 1983, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Pont, és előlről
mindent (amerikai zenés
dráma, 2006)
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 Gyilkosok gyilkosa
(amerikai akciófilm, 1998)

22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI: New York-i hely-
színelők (sor.)
1.00 Gyilkosok gyilkosa
(amerikai akciófilm, 1998)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
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 Utazás a Föld kö-
zéppontja felé (am.-kan.
kalandf., 2008)
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.)
2.00 Utazás a Föld közép-
pontja felé (ism.)

6.00 Shinzo (ism.)
6.30 Lilo és Stitch (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo - szórakozta-
tó műsor
9.30 Senki sem tökéletes
10.00 Apák és kicsik
(sor.)
10.30 CSI (filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Senki sem tökéle-
tes
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
sorozat)
23.15 McBride: Gyilkos-
ságra hangolva (amerikai
krimi, 2005)
1.00 Hírek, sport, 
időjárás
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 -
Monster dízelmotor
12.00 Apokalipszis, 2012
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült
17.00 Állítólag… - Tűzol-
tás hanggal

18.00 Amcsi motorok -
Gander Mountain
19.00 Mocsári favágók –
Pénznyelő
20.00 Túlélés törvényei -
Skócia
21.00 Hogyan készült
Pisztolymásolat, ívedző
22.00 Hogyan csinálják
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Éljük túl a kataszt-
rófát
0.30 Fekete arany
1.30 Apokalipszis, 2012
2.30 Hogyan csinálják? -
Víz/LED-ek/Ferrari
3.00 A túlélés törvényei -
Kimberley, Ausztrália

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
8.10 Csillagok által ve-
zérelve (ism.)
9.50 Ismerd meg a ro-
mánokat
10.00 Hírek, Sport
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
10.45 Találkozás
12.00 Hírek, Sport
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 Wild Cart (am.
sor.)
18.00 Euronews híradó
17.30 Kézilabda, A diví-
zió
18.15 Párizsi jóbarátok
(francia sor.)
18.40 A világ városai
19.15 Csillagok által ve-
zérelve (sor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Űrbázis végve-
szélyben (am. akcióf.,
2001)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.25 Tattoo, a szerelmi
történet 
(amerikai romant. drá-
ma, 2002)

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 Ineteraktiv szol-
gáltató műsor 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hí-
rek, 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 17.15 Gazdasági magazin 17.55 A nap hí-
rei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2010. május 27.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Fülöp nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Fülöp férfinév a görög
Philippos név rövidülésé-
nek a magyar alakváltoza-
ta. Jelentése: lókedvelõ.
Holnap Hella napja lesz.

Évfordulók
• 1906-ban született Kon-
traszty László magyar fes-
tõmûvész
• 1948-ban született Gál-
völgyi János magyar szí-
nész, parodista
• 1966-ban hunyt el Tamá-
si Áron Kossuth-díjas  er-
délyi  magyar író, az MTA
tagja
• 1980-ben Farkas Berta-
lan, az elsõ – és eddig
egyetlen – magyar ûrhajós
a Szojuz–36 fedélzetén el-
indult a világûrbe
• 1986-ban az Európai
Gazdasági Közösség elfo-
gadta jelképéül az európai
zászlót

Vicc
Az irodavezetõ úgy gon-
dolja, tudatja mindenkivel,
kinek tartoznak engedel-

mességgel. Vásárol egy „Én
vagyok a fõnök!” feliratú táb-
lát, és kiszögezi az ajtajára.
Mikor késõbb visszatér az
ebédszünetrõl, csodálkozva
látja, hogy valaki egy cetlit
ragasztott az ajtajára:
„Fõnök, a felesége telefonált.
Kéri vissza a tábláját.”

Recept
Zabpelyhes sütemény
Hozzávalók: 25 dkg finom-
liszt, 25 dkg zabpehely, 10
dkg porcukor, 1/2 citrom, 1
tojás, 2 dl tej, 1 csomag sütõ-
por, csipkelekvár.
Elkészítése: A lisztet beleszi-
táljuk egy tálba, majd bele-
tesszük a sütõport, a tojást, a
citrom lereszelt héját és a
zabpelyhet, amit elõzõleg
szárazon megpirítunk. Az
egészet összegyúrjuk, köz-
ben annyi tejet adunk hozzá,
hogy könnyen összedolgoz-
ható legyen. Vajjal kikent, be-
lisztezett formába tesszük a
zabpelyhes tésztát, és elõme-
legített sütõben megsütjük.
Miután kihûlt, rákenjük a
lekvárt, felszeleteljük, és már
fogyaszthatjuk is.

2010. május 26., szerda   www.maszol.ro

Soha ne hagyd, hogy morális
érzéseid megakadályozzanak
abban, hogy tedd azt, ami a
helyes. Sokszor morális elgon-
dolásaink építenek súlyos aka-
dályokat cselekedeteink elõtt,
ami helyes dolog, hiszen csele-
kedeteink csak igaz hitbõl
származhatnak. Vannak vi-
szont olyan helyzetek is, ami-
kor valamilyen elképzelésünk
ütközik a dolgok helyes megol-

dásának szükségével. Azért van
ez, mert moralitásunk, a jóról és
helyesrõl való elképzeléseink
nem tökéletesek, és ezért nem
egyszer hibás irányba vezetnek.
Különösen akkor kell figyel-
nünk döntéseinkre, amikor va-
lamilyen módon bennünket is
érint a dolog. Az önzés és a
büszkeség a legalattomosabban
vakítja el moralitásunkat és ve-
zet rossz döntésekhez.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Minden dolgot egyensúlyban
akar tartani, s ezáltal nagyszerû
alkalmakat szalaszt el. Úgy gon-
dolja, hogy még elõnyösebb hely-
zetet kellene elérni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Akkor lehet sikeres, ha megõrzi
nyugalmát és optimizmusát.
Haladjon a kor változásaival.
Ápolja baráti kapcsolatait.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vigyázzon az értékeire, gondolja
meg, hogy mit mire költ. Terveit
csak a saját elképzeléseire alapoz-
za, mert azok reálisak.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kedvetlen, holott erre nincs sem-
mi kézzelfogható oka. Ne élje be-
le magát mások (fõleg politikai
jellegû) vitáiba. Aktív pihenéssel
javíthat hangulatán.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Munkájában most nem találja
meg az örömöt, mert környezete
hozzáállásával nincs tisztában.
Ha õszintén beszélget velük, el-
nyerheti támogatásukat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A jó pénzügyi tervezés meghozza
jutalmát. Párja meglepheti egy
szép utazás tervével. Mondjon
gyorsan igent.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Változások várhatók kenyérkere-
sõ szakmájában, de legyen biza-
kodó, Önre szükség van. Egy jó
hír beragyoghatja a mai napját.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Párkapcsolatban él, de néha ma-
gányosnak érzi magát. Rakjon
rendet az érzelmi életében és
õszintén beszélgessen el a partne-
rével.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy családon belüli vitában le-
gyen õszinte és egyenes. A legcse-
kélyebb hamiskodás vagy mellé-
beszélés is kellemetlenségeket
okozhat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Türelmetlenséggel és kapkodás-
sal semmi eredményt nem tud el-
érni. Nyugodt és állhatatos hoz-
záállással minden problémát ké-
pes megoldani.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A bolygóállások hatására túlsá-
gosan érzékeny, és könnyen meg-
bántódik. Ne akarjon mindent
egyszerre átélni, tudjon pihenni,
meditálni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Vigyázzon, hogy a kelleténél ne
költsön többet a saját és a mások
szórakoztatására. Türelmes,
megértõ társra van szüksége, aki
hibáival együtt elfogadja Önt.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Kikaptak a magyarok, 
nyertek a romániaiak

A hongkongiak után a dél-koreaiaktól is ki-
kapott Magyarország nõi asztalitenisz-válo-
gatottja a moszkvai világbajnokság csoport-
körében. Téglás Péter alakulata tegnap 3-0-
ra maradt alul, s ma a Koreai NDK játéko-
saival néz szembe. Románia legjobbjai ezzel
szemben 3-0-ra verték tegnap a fehéroroszo-
kat, s ma Japánnal mérkõznek meg. a férfi
mezõnyben már kevésbé sikeres a trikolórok
szereplése, eddig tájföldtõl, a koreaiaktól és
az ukránoktól is kikaptak. Ma a csehek lesz-
nek az ellenfelek. A magyar válogatott a Ja-
pán és a Dánia után elszenvedett vereség
után tegnap jegyezte elsõ csoportgyõzelmét,
amikor 3-2-re felülmúlta a spanyolokat.

Elnök kerestetik Giuleºti-re

Dinu Gheorghét, a Brassói FC vezetõjét
vagy Marius Stant, a Galaci Oþelul irányí-
tóját szeretné klubelnöknek a Rapidhoz
George Copos, a futballklub fõrészvényese.
A tulaj arról is beszámolt, hogy folyamato-
san tárgyal Ioan Andonéval, az élvonalbeli
csapat edzõjével arról, hogy hosszabbítsa
meg velük a szerzõdését.

Fellebbezne Mutu ügyvédje

Adrian Mutu ügyvédje, Francesco Rodella
bejelentette: elképzelhetõ, hogy megfelleb-
bezik az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI)
döntését a Nemzetközi Sportdöntõbírósá-
gon, s a Fiorentina futballistájának bünte-
tésének csökkentését kérik. Doppingvétsé-
ge miatt a román válogatott csatárt, mint
ismert, kilenc hónapra tiltotta el a CONI,
a firenzei klub pedig emiatt a felére akarja
csökkenteni a játékos fizetését. Utóbbi ügy-
ben várhatóan június elején lesz a meghall-
gatás az illetékes bizottságban.

Pénzt akarnak Mourinhotól

Massimo Moratti, az Internazionale elnö-
ke csak abban az esetben hajlandó elenged-
ni az olasz bajnok és BL-gyõztes futball-
csapatának portugál vezetõedzõjét, ameny-
nyiben kártérítést kap tõle vagy leendõ
együttesétõl. Jose Mourinho, mint ismert,
a Real Madridnál akarja folytatni pályafu-
tását, s ennek érdekében hétfõ este igyeke-
zett meggyõzni Morattit, hogy engedje õt
el ingyen. A hírek szerint a szakember mi-
lánóiakkal kötött, s 2011-ig érvényes szer-
zõdésében van egy kitétel, amely szerint
idõ elõtti távozása esetén 16 millió eurót
kellene fizessen a nerazzuriknak.

Beszáll a Gazprom?

Az olasz sajtó információi szerint Silvio
Berlusconi hajlandó eladni az AC Milan
részvényeinek harminc százalékát, mégpe-
dig az oroszoknak. Az olasz miniszterel-
nök futballcsapatába a Gazprom lenne haj-
landó befektetni, a hírek szerint mintegy
180 millió eurót költene a gárdára.

Helyszínt választ az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)
végrehajtó bizottsága pénteken, Genfben
jelenti be, hogy a három pályázó, Francia-
ország, Olaszország és Törökország közül,
melyik rendezheti a 2016-os Európa-baj-
nokságot. A jelölteknek még lesz egy utol-
só lehetõségük meggyõzni a döntéshozó-
kat, akik közül az elnök Michel Platini, va-
lamint érintettség okán a török Senes Erzik
és az olasz Giancarlo Abete nem vesz részt
a szavazásban.

A Philadelphiával játszik a Chicago

A Philadelphia Flyers lesz a Chicago
Blackhawks ellenfele az észak-amerikai
profi jégkorongliga (NHL) döntõjében, mi-
után hétfõn hazai pályán ismét legyõzte a
Montreal Canadienst, s ezzel 4-1-re meg-
nyerte a Keleti fõcsoport fináléját. A nagy-
döntõ elsõ meccse szombaton lesz.

Erdély Moldva ellen
A Román Kupáért játszik ma este a címvédõ Kolozsvári CFR és a Vaslui

Labdarúgás

ÚMSZ

Telt házas labdarúgó-mérkõ-
zésre számítanak Iaºi-ban, a

Román Kupa ma esti döntõjére
ugyanis minden jegy elkelt. Iz-
galmas találkozóra van kilátás,
hiszen a címvédõ Kolozsvári
CFR szeretné megismételni
2008-as sikerét, amikor a bajnoki
cím után a kupát is elhódította.
A Liga I-ben már kipipálta az el-
sõséget, s most folytatná a tizen-
öt kupamérkõzés óta tartó veret-
lenségi sorozatát. Eközben a
Marius Lãcãtuº edzette Vaslui
ma sporttörténelmet írhat, s nem
pusztán klubszinten, az elsõ

olyan moldvai csapat lehet,
amely elhódítja a kupát.

A Liga I-ben hazai pályán,
õsszel 2-0-ra a Vaslui nyert, majd
a tavaszi visszavágón gól nélküli
döntetlent jegyeztek Kolozsvá-
ron. „Noha ez lelkileg motivál
minket, egy bajnoki meccs nem
hasonlítható össze egy kupa-
meccsel. Úgy gondolom, hogy az
a csapat fog gyõzni, amelyik lel-
kileg és erõnlétileg felkészültebb.
Emiatt nagyon tiszta fejjel kell
pályára lépnünk, s tudatosítani,

hogy ez egy egyedi pillanat” –
magyarázta Lãcãtuº, akinek, el-
képzelhetõ, hogy ez lesz az utol-
só mérkõzése a moldvai csapat
élén. A szakember ugyanis ko-
rábban bejelentette, szeretne el-
menni Romániából, Spanyolor-
szágba vágyik. A Steaua egykori
legendája még azt is megemlítet-
te, hogy ha ott nem edzhet, akkor
abbahagyja pályafutását.

Iuliu Mureºan, a CFR elnöke
bevallása szerint izgul a ma esti
viadal miatt, mivel a Vasluit na-

gyon erõs ellenfélnek tartja,
olyannak, amellyel jövõre a baj-
noki címért fognak harcolni. En-
nek ellenére csapata tagjai el-
szántak, s a klubvezetõ reméli,
hogy holnap este szurkolóikkal
együtt ünnepelhetnek a Gruián.

A ma 21 órakor kezdõdõ iaºi-
i kupadöntõn Alexandru Dea-
conu lesz a játékvezetõ, míg
partjelzõként Cristian Nicát és
Eduard Dumitrescut delegálták.
A találkozót a ProTV élõben
közvetíti. 

Õsszel Vasluiban megbotlott a CFR, Kolozsváron remizett a visszavágón, most viszont gyõzni akar Fotó: Mediafax

Hãnescu játékban maradt

A Vaslui nemcsak
a klub történetének
elsõ serlegét sze-
rezheti ma meg, 
de az elsõ moldvai
csapat lehet, amely
Román Kupát
nyer. A címvédõ
Kolozsvári CFR
megismételné a
történelmet, és
2008 után az idén
is duplázni akar.

Tenisz

Turós-Jakab László

Sorana Cârstea után Simona
Halep is elbúcsúzott a fran-

cia nyílt teniszbajnokságtól, mi-
után 7-5, 6-1-re kikapott az
ausztrál Samantha Stosurtól
(7.). A Roland Garros második
játéknapján azonban sikerrel
vette az elsõ akadályt a világ-
rangsor top húszát célzó Ale-
xandra Dulgheru (31.), aki 7-6
(1), 4-6, 6-3-ra nyert a cseh Lucie
Hradecká ellen. Az élete elsõ
Grand Slam-tornáján részt vevõ
Dulgheru következõ ellenfele a
magyar származású svájci
Bacsinszky Tímea, aki 6-2, 6-3-
ra verte az elsõ körben a német
Tatjana Maleket.

Továbbjutott Victor Hãnescu
(31.) is, miután 6-1, 1-6, 6-4, 6-3
arányban bizonyult jobbnak a
spanyol Oscar Hernandeznél. A
román teniszezõ a kazah Jurij
Sukin ellen folytatja, aki 3-6, 6-4,

6-2, 6-4-gyel búcsúztatta az ame-
rikai Rajeev Ramot. 

Kiesett ellenben a magyar
Czink Melinda, akit a német
Julia Görges gyõzött le 6-2, 6-3-
ra. Czink párosban sem folytat-
hatja, miután a spanyol Arantxa
Parra Santonja oldalán már az
elsõ körben alulmaradt. Ma
Szávay Ágnes a 19. helyen ki-
emelt orosz Nagyja Petrovával
találkozik a második fordulóban. 

A második játéknap a Roland
Garros salakpályáin nem a spa-
nyoloké volt, hiszen két kiemelt-
jük is elbúcsúzott: Tommy
Robredót (21.) a szerb Viktor
Troicki, Feliciano Lópezt (27.)
pedig az ismeretlen német Julian
Reister verte sima három játsz-
mában. A két fõ favorit, az ame-
rikai Serena Williams és a svájci
Roger Federer könnyedén túlju-
tott az elsõ fordulón. 

Tegnap újabb kiemelt, az ar-
gentin Juan Monaco (26.) búcsú-
zott: 6-7, 6-3, 5-7, 3-6-ra kapott
ki a szlovén Grega Zemljától. 

Eb-re selejtezik a trikolórokat
Kézilabda

ÚMSZ

Elutazott Leiriába Románia
nõi kézilabda-válogatottja,

hogy ma este Európa-bajnoki se-
lejtezõt játsszon a házigazda
portugálokkal. A Radu Voina
edzette trikolórok jelenleg cso-
portjuk második helyén állnak,
öt ponttal maradva el a listaveze-
tõ Ukrajnától. A szövetségi kapi-
tány a kisebb sérüléssel bajlódó
Ramona Maiert és Florina
Zamfirt hagyta ki a keretbõl, a
luszitánok ellen Paula Ungu-
reanu, Mihaela Smedescu (ka-
pusok), Valentina Elisei Ardean,
Iulia Puºcaºu, Nicoleta Dincã,
Oana Manea, Ionela Stanca,
Cristina Vãrzaru, Ramona
Maier, Ada Nechita, Cristina
Neagu, Narcisa Lecuºanu, Ada
Moldovan, Geiger Melinda,

Patricia Vizitiu és Mihaela Tiva-
dar léphet pályára. A mai talál-
kozó után már csak egyetlen
mérkõzése lesz a válogatottnak
az I-es csoportban, május 29-én
Marosvásárhelyen játszanak
Svájc legjobbjaival. A szövetségi
kapitánynak eközben döntetnie
kell, hogy marad-e a román baj-
nok Râmnicu Vâlcea-i Oltchim
edzõje, s nyilatkozata szerint er-
rõl csak a válogatott találkozói
után határoz.

A hazai bajnokságokat illetõ-
en amúgy holnaptól a feljutá-
sért küzdenek az érintett csapa-
tok. Târgoviºtén a Bákó, a
Ploieºti és a Rapid nõi csapatai
lépnek pályára egy körmérkõzé-
ses tornán, míg Buzãuban és
Temesváron a férfiak játszanak.
Elõbbi helyszínen a Galac ját-
szik a Bukaresti CSM-mel, míg
utóbbin Nagyvárad találkozik a
Craiovai Universitateával. 

Teremlabdarúgás

ÚMSZ

A Brassói Design Construct
SK vezeti az országos férfi

teremlabdarúgó-bajnokság dön-
tõjének összetettjét, miután hétfõ
este hosszabbítás után 5-4-re fe-
lülmúlta a vendég Marosvásár-
helyi City’us csapatát. Az egyik
fél két gyõzelméig tartó sorozat
elsõ összecsapásán a vásárhelyi-
ek szerezték meg a vezetést
Gherman és Domingues góljai-
val. A szünet után viszont már a

hazaiak irányították a játékot:
négy perc leforgása alatt Csoma
és Ferreira találataival egyenlítet-
tek, majd Stoica révén a vezetést
is megszerezték. Csakhogy
Coelho gólja miatt hosszabbítás-
ra kényszerült a meccs, ám ekkor
a brassóiak Matei duplájának kö-
szönhetõen gyorsan megléptek, s
noha Gherman a ráadás utolsó
percében csökkentette a különb-
séget, Fabio Fiuza, a házigazdák
kapusa kivédte a vásárhelyiek
hálóõre, Carlao által elvégzett
büntetõt. A következõ meccs va-
sárnap lesz, Vásárhelyen. 

Brassó lépéselõnyben

Victor Hãnescu továbbjutott a Roland Garros második fordulójába
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