
Elnöki tévé lesz a TVR?

Elfogadta tegnap a szenátus szakbizottsága
a Román Televízió Társaság (SRTV) és a
Román Rádiótársaság (SRR) politikamen-
tesítésére vonatkozó törvényt, tudtuk meg
lapzártakor Raluca Turcantól. A PD-L kép-
viselõje részletekkel nem szolgált, ugyanis a
bizottság ülése még javában zajlott. 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1724 ▼
1 amerikai dollár 3,3867 ▼
100 magyar forint 1,4994 ▲

„Mûvészetek, egyesüljetek!”

Képzõmûvészeti kiállítások, zenei esemé-
nyek és szakmai beszélgetések teszik teljessé
a Temesváron megszervezett színházi talál-
kozó kínálatát. A befogadó társulat vezetõje
szerint a TESZT abba az irányba fejlõdhet-
ne, hogy a színházhoz kötõdõ különbözõ
mûvészeti ágakat is magához tudja ölelni.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Az eurógyengülés elõnyei 

Az euróövezetben nem valószínû második
recesszió, ugyanis az adósságcsökkentõ in-
tézkedések növekedést rontó hatását ellen-
súlyozhatja az export növekedése, a gyen-
gébb euró segítségével – jelentette ki Nou-
riel Roubini világszerte ismert közgazdász.

Teljes a zûrzavar
Már-már úgy tûnik, hogy Romániában
az elmúlt évek össze-vissza intézkedé-
seivel nem csupán a gazdasági-pénz-

ügyi egyensúlyt sikerült
helyrehozhatatlanul ki-
billenteni nyugalmi álla-
potából, hanem a köz-
gazdaságot, mint fogal-
makon és racionális ösz-
szefüggéseken alapuló

tudományágat is szét
lehetett zúzni.

Leszázalékolt Románia
Elfogadta a kormány a megszorító intézkedéseket tartalmazó szándéklevelet

Székedi Ferenc

Megszavazta tegnap az Or-
szággyûlés az állampolgársági

törvény módosítását, amely lehe-
tõvé teszi a határon túli magya-
roknak, hogy egyszerûbben és

kedvezményesen szerezhessék
meg a magyar állampolgárságot.
Válaszul Budapest döntésére, teg-
nap Szlovákia is módosította ál-
lampolgársági törvényét. A mó-

dosítás lényege, hogyha ezentúl
egy szlovák állampolgár önkénte-
sen felveszi egy másik ország ál-
lampolgárságát, elveszíti a szlo-
vákot. 2. oldal 

Januártól kettõs állampolgárság
Baló Levente

Fel kell számolni a kolozsvá-
ri Báthory István Elméleti

Gimnáziumban mûködõ speciá-
lis osztályokat, mert túlságosan
költséges a fenntartásuk. A
Kolozs megyei tanfelügyelõség-
nek az év elején kiadott rendele-
te alapján õsztõl megszûnik ez
az oktatási forma az egyetlen
olyan romániai magyar tanin-
tézményben, ahol speciális in-
tegrált tanítás folyik magyar
nyelven. Az egy elemi és három
középiskolai osztály keretében
mûködõ speciális képzés 9 peda-
gógus szakember vezetésével
történik; összesen 29 gyermek
tanul 4 évfolyamon. Egyöntetû a
vélemény, hogy ez az oktatási
forma az évek során sikeresnek
bizonyult: a tanulók nagy része
az iskola befejezése után szakis-
kolát végzett, és a társadalom
aktív tagjává vált. 
Folytatása a 7. oldalon 

Speciális magyar
osztályellenségek

A magyar Országgyûlés szinte egyöntetûen, három ellenszavazattal fogadta el a törvénymódosítást Fotó: MTI

Szemtõl szemben az országgal. A megszorító intézkedéseket a koalíciós pártok vezetõi jelentették be a kormányülés elõtt Fotó: Mediafax

Jóváhagyta tegnap a kormány a korábban kilátásba helyezett megszorításokat. Csak két en-
gedmény került a Valutaalapnak küldendõ szándéklevélbe: 600 lej alá nem csökkenhetnek 
a bérek és 350 lej alá a nyugdíjak. Enyhítettek a kismamákat sújtó intézkedéseken is, a gyer-
meknevelési segélyt a tervezett 25 százalék helyett csak 15 százalékkal faragják le. Válaszul 
a szakszervezetek bejelentették: május 31-tõl meghatározatlan idõre általános sztrájkba lép-
nek az oktatásban és a közhivatalokban. Mugur Isãrescu jegybanki kormányzó szerint a kö-
vetkezõ években óhatatlanul szükség lehet adóemelésre. 3., 4. és 6. oldalon 



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. május 27., csütörtök2

Röviden

Bãsescunál járt a CIA igazgatója

Hivatalában fogadta tegnap az államfõ az
amerikai Központi Hírszerzõ Ügynökség
(CIA) igazgatóját. Leon Panetta több mint
egy órát tárgyalt Traian Bãsescuval a ro-
mán-amerikai biztonságpolitikai együttmû-
ködésrõl – tájékoztatott az elnöki hivatal. A
találokozón részt vett a Román Hírszerzõ
Szolgálat és a Külügyi Hírszerzõ Szolgálat
igazgatója is.

Újrakezdõdtek a tárgyalások 
Ciprus egyesítésérõl

Kéthónapos szünet után újrakezdõdtek teg-
nap Nicosiában a Ciprus egyesítését célzó
tárgyalások. Dimítrisz Hrisztofiasz ciprusi
görög és Dervis Eroglu újonnan megvá-
lasztott ciprusi török elnök most elsõ ízben
ült le egymással tárgyalni a sziget északi
(törökök lakta) felében április 18-án tartott
elnökválasztás óta. A tárgyalásokban érin-
tett ENSZ-illetékesek csekély jelentõséget
tulajdonítottak azoknak az aggodalmak-
nak, hogy a keményvonalas Eroglu eltérhet
elõdje, Mehmet Ali Talat mérsékelt irány-
vonalától. Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár azt
reméli, hogy a következõ hónapokban tetõ
alá hozható az egyezmény a sziget egységé-
nek helyreállításáról. 

Moszkva: a Patriotok lengyelországi 
telepítése nem növeli a bizalmat

A Patriot típusú amerikai rakéták lengyel-
országi telepítése nem segíti a stabilitás
megszilárdítását és a bizalom növelését a
térségben – szögezte le tegnap az orosz kül-
ügyminisztérium, amely sajnálattal állapítja
meg, hogy a lengyel és az amerikai fél
mindeddig nem válaszolt a rakétatelepítés-
sel kapcsolatos moszkvai kérdésekre, illetve
azokra az érvekre sem, hogy az amerikai
rakéták ideiglenes telepítésének helyszínét
tegyék át az orosz határtól minél távolabbi
térségbe. „Nemegyszer mondtuk, hogy
nem értjük az Egyesült Államok és Len-
gyelország együttmûködésének logikáját és
irányultságát e téren” – áll a közlemény-
ben. Egy amerikai Patriot-üteg hétfõn érke-
zett Németországból Lengyelországba, az
északon lévõ Morag támaszpontra, amely
mindössze ötven kilométerre fekszik az
orosz kalinyingrádi körzettõl. 

Clinton: Phenjan hagyjon fel 
a fenyegetéssel és a provokációval

Phenjannak fel kell hagynia a fenyegetéssel
és a provokációval – jelentette ki Hillary
Clinton amerikai külügyminiszter, miután
szerdán megérkezett szöuli látogatására. A
nemzetközi közösségnek nem szabad vá-
lasz nélkül hagynia a Cshonan dél-koreai
hadihajó elsüllyesztését, amely egy nemzet-
közi vizsgálat szerint Észak-Korea tette volt
– tette hozzá Clinton. Clinton újságíróknak
nyilatkozva úgy vélekedett, az észak-koreai
támadás nyomán kialakult válság megköve-
teli, hogy a világ közössége erélyes, de meg-
fontolt válaszban részesítse Phenjant. Sze-
rinte ez érdeke a nemzetközi közösségnek –
beleértve Kínát is. Clinton közölte, hogy az
Egyesült Államok konzultálni fog Dél-Ko-
reával és az ENSZ Biztonsági Tanácsával a
megfelelõ válaszadásról. 

Ahmadinezsád: elfogadhatatlan az
ENSZ-szankciók orosz támogatása

Elfogadhatatlan lenne, ha Oroszország tá-
mogatná az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
ban, hogy újabb büntetõintézkedésekkel
sújtsák Iránt nukleáris programja miatt –
jelentette ki tegnap Mahmúd
Ahmadinezsád iráni elnök. Arra kérte
Dmitrij Medvegyev orosz államfõt, hogy
vizsgálja felül országa álláspontját, misze-
rint támogatandó Washington javaslata
újabb szankciókra. „Nem szeretnénk azt
látni, hogy szomszédunk (Oroszország)
kényes idõkben támogatja azokat, akik
harminc éven át ellenségesek voltak ve-
lünk szemben” – jelentette ki. 

Hírösszefoglaló

Az április 10-én lezuhant len-
gyel elnöki repülõgép pilótái

több vészjelzést is figyelmen kí-
vül hagytak, ez okozta a Tu-154-
es katasztrófáját – nyilatkozta
tegnap Edmund Klich légügyi
szakértõ. A szakember, aki a re-
pülõgép-szerencsétlenségek ki-
vizsgálására létrehozott lengyel
állami bizottságot vezeti, a
Rzeczpospolita címû lap tegnapi
számában megjelent nyilatkoza-
tában kijelentette: a pilóták nem
követték a gép automata figyel-
meztetõ berendezésének utasítá-
sait. Figyelmen kívül hagyták azt
a jelzést is, hogy túl közel kerül-

tek a földhöz, ezért emeljék fel a
gépet. Amikor százméteres ma-
gasságban repültek, feljebb kellett
volna emelkedniük, ahelyett,
hogy a szélsõségesen rossz idõjá-
rási körülmények közepette pró-
bálkozzanak a landolással – véle-
kedett a szakértõ.

Klich megerõsítette, hogy a ka-
tasztrófa perceiben a pilótafülké-
ben tartózkodott Andrzej Blasik,
a lengyel légierõ parancsnoka. A
szakértõ szerint azonban semmi
jel nem mutat arra, hogy a tábor-
nok befolyásolta volna a pilótá-
kat. Mindenesetre egy illetékte-
len személy jelenléte a pilótafül-
kében zavaró a pilóták számára –
jegyezte meg. A szakértõ azt is

kifejtette: a katonai pilóták kikép-
zésüknél fogva hajlamosak a vak-
merõ manõverekre. A Tu-154-es
lengyel kormánygép, amelyen az
államfõ és felesége, a hadsereg
teljes vezérkara, a jegybank elnö-
ke és a lengyel társadalmi és poli-

tikai élet számos jeles képviselõje
utazott a katinyi  emlékhelyre, le-
szállás közben a nyugat-oroszor-
szági Szmolenszk katonai repü-
lõtere mellett zuhant le. A ka-
tasztrófában a gépen utazó mind
a 96 ember életét vesztette.

Mulasztottak a lengyel pilóták

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Augusztus 20-án léphet ha-
tályba és jövõ év január elsejé-

tõl lehetne alkalmazni a Fi-
desz–KDNP kettõs állampolgár-
ságról szóló törvényjavaslatát,
amelyet szinte egyöntetûen – 344
igen, 3 nem szavazat és 5 tartóz-
kodás mellett – fogadtak el teg-
nap. A nemmel szavazó szocialis-
táknak – köztük Gyurcsány Fe-
renc volt kormányfõnek – az volt
a kifogásuk, hogy a jogszabály a
szlovák választási kampányban
került a magyar parlament elé.

A törvénymódosítás értelmé-
ben egyéni kérelem alapján gyor-
sított eljárással, kedvezményesen,
azaz magyarországi lakóhely nél-
kül lesz honosítható az a határon
túli állampolgár, akinek valame-
lyik felmenõje magyar állampol-
gár volt, vagy valószínûsíti ma-
gyarországi származását, és vala-
milyen szinten beszél magyarul.

A törvény rögzíti, hogy az adott
kérelmet az illetékes anyakönyv-
vezetõnek, a magyar konzuli
tisztviselõnek, vagy a magyar
kormány által kijelölt, az állam-
polgársági ügyintézésért felelõs
szervnek kell benyújtani. A tör-
vény azt rögzíti, hogy születésé-
nél fogva, leszármazással magyar
állampolgárrá válik a magyar ál-
lampolgár gyermeke. 

A szocialisták a törvényjavasla-
tot elõkészítetlennek, illetve a
Szlovákiában hamarosan bekö-

vetkezõ választások miatt az idõ-
zítését nem túl szerencsésnek tar-
tották, és a voksolás elhalasztást
kezdeményezték. Végül az
MSZP-s honatyák többsége még-
is támogatta a törvényt, mert
Mesterházy Attila frakcióvezetõ
szerint „nem érinti a választójo-
got, így nem sérül az az alapelv,
hogy az emberek ott szavazza-
nak, ahol a döntésüknek a követ-
kezménye rájuk is vonatkozik”.
A politikus azonban hozzátette: a
Fidesz-kormány lesz a felelõs
minden olyan problémáért, ame-
lyet a törvény elfogadása okoz.

A javaslat egyik kidolgozója, a
KDNP-s Semjén Zsolt szerint a
97 százalékos többséggel megsza-
vazott törvény soha nem látott
nemzeti egységet jelképez. A po-
litikus kiemelte: olyan törvényt
fogadtak most el, mellyel a csán-
gók is megkaphatják a magyar ál-
lampolgárságot. Semjén Zsolt
szerint semmiféle etnikai vagy

egyéb diszkrimináció nem szere-
pel a kettõs állampolgárságról
szóló törvényben, az semmilyen
európai, nemzetközi fórumon
nem támadható.

Pozsony válasza

Pozsony korábban beharango-
zott ellenlépése nem maradt el.
Válaszul a budapesti Országgyû-
lés döntésére, tegnap Szlovákia is
módosította állampolgársági tör-
vényét. A gyorsított eljárásban el-

fogadott módosítás lényege,
hogyha ezentúl egy szlovák ál-
lampolgár önkéntesen felveszi
egy másik ország állampolgársá-
gát, elveszíti a szlovákot. Emellett
nem tölthet be bizonyos munka-
köröket sem, amelyek kapcsolat-
ban vannak a nemzetbiztonsággal
– például a rendõrségnél vagy a
biztonsági szolgálatoknál. Az ál-
lampolgárnak kötelessége lesz a
jövõben bejelenteni, ha egy új ál-
lampolgárságért folyamodik. E
kötelesség elmulasztását 3319
euróval fogják büntetni. A 150 ta-

gú testületben a 115 jelen lévõ
képviselõ közül 90 támogatta a
módosítást, heten ellene szavaz-
tak, 17-en tartózkodtak, míg egy
képviselõ nem szavazott. A tör-
vénymódosítás – miután az ál-
lamfõ is aláírja – július 17-én lép
életbe. A módosítást a három ko-
alíciós párt – Irány-Szociál-
demokrácia (Smer), Néppárt-
Demokratikus Szlovákiáért Moz-
galom (HZDS), Szlovák Nemzeti
Párt (SNS) és az ellenzéki Keresz-
ténydemokrata Mozgalom

(KDH) támogatta. A Magyar Ko-
alíció Pártjának képviselõi nem
vettek részt a szavazáson, és jelez-
ték: politikusaik kérni fogják a
magyar állampolgárságot. Közöl-
ték, az alkotmánybíróságon tá-
madják meg a törvényt.

MKP-s mandátumvesztés?

A szlovák kormányfõ szerint,
ha az MKP képviselõi valóban
kérni fogják a magyar állampol-
gárságot, ahogy ezt Csáky Pál
pártelnök jelezte, akkor el kell
hogy veszítsék parlamenti man-
dátumukat. „Lehetetlen, hogy a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Ta-
nácsában olyasvalaki üljön, aki a
Magyar Köztársaságnak akar hû-
séget esküdni. Intenzív tárgyalá-
sokat kell kezdeni, hogyan oldjuk
meg ezt a problémát. Ha a szlo-
vák képviselõk magyar állampol-
gárságot kérnek, el kell hogy ve-
szítsék mandátumukat. Más út
sajnos nincsen” – jelentette ki
Robert Fico a pozsonyi parla-
mentben.

Tõkés: történelmi tett

Több erdélyi magyar politikus
üdvözölte a magyar parlament
döntését. Tõkés László, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke történelmi je-
lentõségû politikai tettnek nevez-
te a magyar állampolgárság ki-
terjesztését. Az EP-képviselõ
szerint az Országgyûlésben le-
adott szavazatok száma azt mu-
tatja, hogy kialakulóban van az a
szükséges nemzeti minimum,
amely mentén a nemzeti együtt-
mûködés rendszere kiépíthetõ.
Tamás Sándor, Kovászna megye
tanácsának elnöke kijelentette,
az elsõk között kérvényezi majd
a kettõs állampolgárságot. Igé-
nyelni fogja a magyar állampol-
gárságot Borboly Csaba, a Har-
gita megyei önkormányzat elnö-
ke is. A politikus szerint az Or-
szággyûlés döntése szimbolikus
elégtétel a határon túli magyar-
ság számára. 

Januártól kettõs....
Egy „most vasárnap” tartandó népszavazáson tízbõl hatan
megadnák a magyar állampolgárságot a határon túli mag-
yaroknak – derül ki a Nézõpont Intézet (NI) legfrissebb, a Heti
Válasz számára készült, tegnap nyilvánosságra hozott
felmérésébõl. A közvélemény-kutató cég május 18. és 20. között
végzett országosan reprezentatív telefonos adatfelvételt a kettõs
állampolgárságról szóló törvénytervezet támogatásával kapcso-
latban, ezer ember megkérdezésével.

Orbán Viktor kormányfõjelölt és leendõ helyettese, Semjén Zsolt  a törvény kezdeményezõi voltak

Tízbõl hatan támogatnák egy népszavazáson

Hat héttel a végzetes repülõgép-szerencsétlenség után tudta meg
Lech Kaczynski volt lengyel államfõ édesanyja, hogy fia meghalt.
Mint Elzbieta Jakubiak, az elhunyt államfõ hivatalának volt vezetõ-
je tegnap elmondta: a két hónapja kórházban lévõ 83 éves Jadwiga
Kaczynskával a néhai elnök ikertestvére, a volt miniszterelnök
Jaroslaw Kaczynski tudatta a megrázó hírt. Jakubiak hozzátette,
hogy Jaroslaw Kaczynski és Marta Kaczynska – Lech Kaczynski lá-
nya – a lehetõ legtöbbet együtt vannak az idõs asszonnyal a kórház-
ban, hogy együtt sirathassák meg Lech és felesége halálát.

Lech Kaczynski édesanyja most értesült fia haláláról

Fotó: MTI



Hírösszefoglaló

Két engedményt épített be a
kormány a tegnap elfogadott

megszorító intézkedéscsomagba:
a közalkalmazotti bérek 25 száza-
lékos csökkentésétõl és a nyugdí-
jak 15 százalékos lefaragásától a
600 lejes minimálbérrel és a 350
lejes minimálnyugdíjjal rendelke-
zõk megmenekülnek. A koalíciós
pártok vezetõinek döntését ismer-
tetõ Emil Boc kormányfõ azon-
ban hozzátette: a minimálbérben
részesülõ személyek valós szociá-
lis helyzetét alaposan újravizsgál-
ják, hiszen – mint mondta – sokan
visszaéltek ezzel a juttatással. 

Két törvény születik

A miniszterelnök megerõsítet-
te, a kormány a parlamenti vitát
megkerülõ, úgynevezett felelõs-
ségvállalási eljárással terjeszt a
parlament elé két törvényterveze-
tet. Hozzátette: elõbb a szakszer-
vezeteket és a munkáltatókat is
magába foglaló Gazdasági és
Szociális Tanács (CES) elé kerül
a két jogszabálytervezet, amely
várhatóan holnap ül össze. A
kormányfõ közölte, az egyik tör-
vény a költségvetés egyensúlyá-
nak megteremtéséhez szükséges
módosításokat tartalmazza, a
másik pedig a nyugdíjrendszert
szabályozza. Ez utóbbi tervezet
szerint a kiemelt nyugdíjakat új-

raszámolják annak az elvnek az
alapján, hogy mindenki akkora
öregségi járandóságot kap,
amennyivel hozzájárult a mun-
kaszolgálati idõ alatt a nyugdíj-
alaphoz. Emil Boc közölte, hogy
a megszorító intézkedések végre-
hajtása esetében is az idei állam-
háztartási hiány eléri a bruttó ha-
zai termék 6,8 százalékát, ami
8,8 milliárd eurót jelent. A kor-
mánynak 2,5 milliárd eurót kell
idén megtakarítania, hogy telje-
sítse az IMF-fel közösen megha-
tározott hiánycélt. 

RMDSZ-es félsiker

„Az RMDSZ határozottan azon
az állásponton volt, hogy a min-
imálnyugdíjhoz nem szabad hoz-
zányúlni, és a kisnyugdíjasokat
meg kell védeni a megszorítások
következményeitõl. Biztosítani
kell a szociális védelmet mind-
azoknak, akik ezen intézkedések
következtében elfogadhatatlan
helyzetbe kerülnének. A 15 száza-
lékos megvonásnak nem szabad
érintenie a minimálnyugdíjjal ren-
delkezõket” – mondta Markó Béla
miniszterelnök-helyettes. A gazda-
sági válságkezelõ csomag véglege-
sítését célzó tárgyaláson a kor-
mánykoalíció tagjai egyúttal meg-
állapodtak, hogy a megszorítások
alól kivonják a szociális juttatások
nagy részét is, így a gyermekpénz
vagy a különbözõ gyermeknevelési

juttatások egyáltalán nem fognak
csökkenni. Sikerült megegyezni
abban is, hogy a jelenlegi fizetés- és
nyugdíjcsökkentések 2010. decem-
ber 31-ig lesznek érvényben, va-
gyis a kormány határidõt állapít
meg. Ugyanakkor viszont nem
talált meghallgatásra az RMDSZ-
nek az a kérése, hogy a 600 lejnél
kisebb nyugdíjak ne csökkenjenek.

Gazdaságösztönzés is lesz 

A megszorító intézkedésekkel
párhuzamosan gazdaságösztönzõ
rendelkezéseket tartalmazó cso-
magot dolgoznak ki. Ennek egyik
legfontosabb pontja a körbetarto-
zások csökkentése lesz, az állam
egymilliárd eurós összeget különít
el az állami beruházások kereté-
ben elvégzett és kiszámlázott
munkálatok kifizetésére. A cso-
mag másik fontos eleme az uniós
programokra vonatkozik: az ál-
lam garantálja az önrész elõte-
remtéséhez szükséges hiteleket az
európai pályázatok esetében.

Együtt bizalmatlankodnak?

„Jövõ héten Románia úgyneve-
zett miniszterelnöke a parlament
elõtt felelõsséget vállal azokért a
társadalmi szempontból kriminá-
lis intézkedésekért, amelyek közel
kilencmillió embert érintenek” –
fejtette ki tegnap Crin Antonescu,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-

nöke. Hozzátette, ezekre a szük-
ségtelen intézkedésekre egyetlen
lehetséges választ adhat az ellen-
zék, éspedig a bizalmatlansági in-
dítvány benyújtását és megszava-
zását. Szerinte erre azért van szük-
ség, mert a bizalmatlansági meg-
szavazása esetében megbukik a
kormány, és vele „buknak” meg-
szorító intézkedései is. A liberális
elnök ismételten nem mulasztotta
el megróni a PSD-t azért, hogy
nem konzultált a dokumentum
szövegérõl. Antonescu beismerte,
hogy kevés esélyt lát arra, hogy az
ellenzéki indítványt megszavaz-
zák a parlamentben, és szerinte
pár hónap múlva a kormány adó-
emelést fog végrehajtani. 

Csak részeg elnök 
emelne minimálnyugdíjat?

Crin Antonescu nem hagyta szó
nélkül Traian Bãsescu egy nappal
korábbi nyilatkozatát sem, amikor
az államfõ egy zárt ajtók mögött
zajló beszélgetésen viccesen meg-
jegyezte, valószínûleg ittas állapot-
ban volt, amikor 500 lejes min-
imálnyugdíjat ígért. A PNL-elnök
szerint egy ilyen kijelentésért egy
civilizált ország elnöke azonnal
beadta volna lemondását. „Egy ál-
lamfõ nem engedheti meg magá-
nak, hogy olyan dolgokkal vicce-
lõdjön, amelyektõl emberek milli-
óinak élete függ” – summázott
Crin Antonescu. 
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Egy kis kegyelem a mini-
málbéren és a szociális
nyugdíjon tengõdõknek, je-
lentõs megszorítások a kis-
emberek millióinak. Nagy-
jából ebben a mondatban
lehet összefoglalni a Boc-
kormány tegnapi ülésének

lényegét, amelyen volta-
képpen eldöntetett: a

tervezett fizetés- és nyugdíjcsökkentésekrõl a
kormány nem mond le, ebben látja a költség-
vetési hiány mérséklésének a legfontosabb
eszközét. 
Mindaz a szóáradat, amely az elmúlt napok-
ban végigzúdult a nyomtatott sajtón, az au-
diovizuális médiában és a világhálón, majd-
hogynem teljesen haszontalannak bizonyult,
és még arra sem volt jó, hogy az olvasók-né-
zõk valamiféle közgazdasági alapképzést kap-
janak abból a követhetetlen fogalomzavarból,
ahogyan mindenki mondta a magáét.
Már-már úgy tûnik, hogy Romániában az
elmúlt évek összevissza intézkedéseivel nem
csupán a gazdasági-pénzügyi egyensúlyt sike-
rült helyrehozhatatlanul kibillenteni nyugal-
mi állapotából, hanem a közgazdaságot,
mint fogalmakon és racionális összefüggése-
ken alapuló tudományágat is szét lehetett
zúzni, hiszen a nagy zûrzavarban már senki
nem ért semmit. Alighanem még a sztrájkra
készülõ szakszervezetek sem, hiszen például
az iskolákban teljes a káosz: van olyan peda-
gógus, aki sztrájkolni szeretne, de az érettségit
azért megtartaná, a másik úgy véli, hogy a
gyermekek érdeke elsõbbrendû, ezért lezárná
a tanévet és vizsgáztatna is, a harmadik a tel-
jes tanügyi bojkott híve. Egy-egy iskolán belül
immár napok óta ide-oda rángatja a pedagó-
gusokat a szakszervezet (amelynek ráadásul
nem mindenki tagja) és az igazgatóság,
amely ez esetben a munkáltatót, azaz a tan-
felügyelõséget, illetve a tanügyminisztérium
érdekeit kellene hogy képviselje. De hát az
igazgató is tanár, és jobbik esetben õ is szak-
szervezeti tag, akkor meg a munkavállalókkal
együtt kellene haladnia, azaz sztrájkolva kel-
lene nem sztrájkolnia, és így tovább. 
Bizony, már az iskolák is bizonyítják: a nagy
romániai politikai abszurd – amelyben már
régóta követhetetlen, hogy a csoportérdekeken
túl melyik párt milyen ideológia nevében
szórja az észt, és ma, holnap vagy holnap-
után hol található a vonzások és taszítások
erõterében – rátelepedett a hétköznapokra, itt
okozva olyan kavarodást, amelyben egyetlen
dolog bizonyos: a bizonytalanság. A kor-
mány döntését majd így vagy úgy vélemé-
nyezi a gazdasági egyeztetõ tanács, felelõsség-
vállalással a Boc-kabinet lehet, hogy megbu-
kik, lehet hogy nem, lehetséges az országos
sztrájk május 31-én, de az is lehet, hogy csak
június elsején, persze, részben vagy teljesen el
is maradhat a napokban egyszer már bemu-
tatott, show-elemekkel tarkított bukaresti per-
formance. Az élet pedig megy tovább. Né-
hány ezernek úgy, mint eddig, néhány milli-
ónak pedig egyre lennebb csúszva a lejtõn. És
ez már több, mint abszurd. Ez tragédia. 

Román lapszemle

Teljes a zûrzavar

Székedi Ferenc

A román képviselõk  „lógnak” a legtöb-
bet az Európai Parlament üléseirõl. Ez
visszaüt teljesítményükre, ugyanis az in-
tézmény vezetõsége a szavazásokon való
részvételek és felszólalások számát veszi
figyelembe, amikor a jelentésfelelõsöket
kijelöli. (Jurnalul naþional) Az Egyesült
Arab Emírségek milliomos befektetõi a
magas adók és a túlburjánzott bürokrácia
miatt maradnak távol Romániától.
(Gândul) A U-Jolidon kolozsvári nõi
kézilabdacsapat nehezen tudja össze-
gyûjteni a BL-szerepléshez szükséges 700
ezer eurós büdzsét. A pénz erõsítésekre
és a legrangosabb európai sorozatban fel-
merülõ utazási költségek fedezéséhez
kell. (Gândul) Több mint száz méhraj
szállhatja meg Temesvárt a közeljövõ-
ben. A vadon élõ méheket megzavarták a
nagy esõzések, és nem tudták megtölteni
kaptáraikat mézzel. (Gândul)

Leszázalékolt Románia
Elfogadták az IMF-szándéklevelet, a bér- és nyugdíjcsökkentõ törvényeket

Fleischer Hilda

Az egészségügyben dolgozók
és a köztisztviselõk is csatla-

koznak szolidaritásból a tanügyi-
ek május 31-én kezdõdõ általános
sztrájkjához. Egy nappal késõbb a
két bukaresti közszállítási vállalat
– a Metrorex és a RATB –, illetve
a CFR alkalmazottai is beszün-
tetik a munkát, ezzel megbénítva
a fõvárost – jelentette be tegnap
Bogdan Hossu, az Alfa Cartel
szakszervezeti tömb vezetõje.
„Ha ez az átkozott törvényterve-
zet életbe lép, s a kormány felelõs-
séget is vállal érte, mindent megte-
szünk azért, hogy a legrövidebb
idõn belül akadályokat állítsunk
neki, ezért a sztrájkok mellett, jú-
nius elseje és negyedike között, az
ország tíz különbözõ megyéjében
a prefektúrák elõtt mindennap til-
takozó akciókat szervezünk” –
tette hozzá Marius Petcu, a
Sanitas vezetõje közvetlenül azu-
tán, hogy Emil Boc kormányfõ ki-
jelentette: a koalíció felelõsséget
vállal a megszorító intézkedéseket
tartalmazó törvényért. Hozzátet-
te, az általános sztrájk konkrét
idõpontjáról még nem döntöttek,
a dátum a bizalmatlansági indít-
vány benyújtásának dátumától
függ. „Ez lesz az egyetlen, és utol-
só pillanat, amikor mi, a szakszer-
vezetek még valamit mozdítha-
tunk” – mondta Petcu, hangsú-
lyozva, ezen a napon számítanak
majd mind a nyugdíjasok, mind a
civil szervezetek és a parlamenti
képviselõk támogatására is. „A bi-
zalmatlansági indítvány megsza-
vazása lesz az igazság pillanata,
hisz ott dõl majd el, hogy totalitá-

rius államban élünk, vagy pedig
olyan országban, amely az egész-
séges, demokratikus kommuniká-
ció híve” – fogalmazott Petcu,

akitõl megtudtuk, a tiltakozások-
kal párhuzamosan a szakszerve-
zetek élõ láncot alkotnak majd a
parlament épülete körül, és a sza-

vazás napján a szakszervezetiek a
parlamenti balkonról figyelik
majd, hogy miként szavaznak
„választottaik”. 

Hétfõtõl megbénul az ország

A szakszervezeti vezetõk tegnapi bejelentéseit
meg sem várva, a gyermekeik jövõjét féltõ kisma-
mák tegnap ismét utcára vonultak a gyermekneve-
lési támogatás csökkentése ellen tiltakozva. „A
kormány meggondolatlansága ellehetetleníti a
gyerekvállalást, egyik napról a másikra meggon-
dolásra kényszerítve azokat a fiatal párokat, aki-
ket foglalkoztat ez a gondolat” – fogalmazott la-
punknak Oana Bãluþã, egy, a nonprofit szférában
dolgozó anyuka, aki közel ötven másik kismamá-
val együtt a kormány épülete elõtt adott hangot
elégedetlenségének. A fekete karszalagokkal, a ba-
bakocsikon az SOS segélykiáltás feltüntetésével,

valamint a „A mai nap éhezõi, a holnap emigrán-
sai” feliratú táblákkal a Victoria térre érkezõ kis-
mamák a gyermeknevelési, illetve az újszülöttek-
nek járó pótlékok csökkentése ellen tiltakoztak.
„Amikor ezeket a pótlékokat, kiharcoltuk az volt
a célunk, hogy a gyermekeiket egyedül, esetleg
egy fizetésbõl nevelõ anyukákon segítsünk.
Amennyiben ezt az összeget most lecsökkentik, is-
mét az alacsony jövedelmûek lesznek az elsõszá-
mú áldozatok” – nyilatkozta Lavinia ªandru, an-
nak a törvénynek a kezdeményezõje, amely a szü-
lési szabadság idejére a korábbi fizetésük 85 száza-
lékát biztosította a kismamáknak. 

A gyes csökkentése ellehetetleníti a gyermekvállalást?
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Tavaly óta Románia szá-
mára létfontosságúvá

váltak a Nemzetközi Valuta-
alaptól (IMF), illetve más eu-
rópai testületektõl felvehetõ
kölcsönök, amelyek nélkül
az ország képtelen lenne
megbirkózni a lakosságot
mindinkább sújtó válsághely-
zettel. Románia ez alkalom-
mal csaknem 13 milliárd
eurós hitel folyósításában ál-
lapodott meg a nemzetközi
pénzintézettel, cserébe vi-
szont rendkívül kemény
megszorító intézkedéseket
kell gyakorlatba ültetnie.
Ezekrõl maga a román kor-
mány határozhatott, úgy-
mond a kisebbik rosszat, a bé-
rek, nyugdíjak, szociális jutta-
tások lefaragását választva.

A „béketábor” nem segít

Románia és az IMF kap-
csolatai 41 évvel ezelõtt, még
a Ceauºescu-rendszer idején
kezdõdtek el, az elsõ szerzõ-
dést a román kormány nevé-
ben Florea Dumitrescu akko-
ri pénzügyminiszter írta alá

1972. december 15-én, Wa-
shingtonban. A hidegháború
tombolásának körülményei
között a lépés nem kis vissz-
hangot váltott ki nemzetközi
körökben, a vasfüggöny
mindkét oldalán. Romániá-
ban azonban mindössze
szûkszavú hír számolt be a
történtekrõl, amelyet nem
követtek kommentárok.

Romániában már Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej idején
beindultak az elsõ, félszeg
gazdasági reformkísérletek,
amelyek némileg felerõsöd-
tek Ceauºescu hatalomra ke-
rülése után, annak az óvatos
próbálkozásnak a jegyében,
hogy az ország lazítson vala-
melyest a Szovjetuniótól való
függõségén. A hivatalos Bu-
karest ennek során minden
alkalommal a belügyekbe va-
ló be nem avatkozás elvének
kétélû fegyverét alkalmazta
(kétélû, mert ugyanerre hi-
vatkozva utasította el a Ro-
mánia demokratizálását ki-
kényszeríteni próbáló –
ugyancsak tapintatos – kül-
földi kísérleteket is. Ezzel
magyarázható Ceauºescu ar-
ra irányuló, mind erõteljeseb-

bé váló iparosítási törekvése
is, amivel a Romániának
agrárországi sorsot szánó
szovjet próbálkozásokat igye-
kezett ellensúlyozni. Mind-
ehhez pedig pénzre volt szük-
ség, amelyet ilyen körülmé-
nyek között aligha remélhe-
tett „béketáborbeli” szövetsé-
geseitõl. 

Az elsõ tárgyalások

Bukarest korábban meg-
próbálkozott azzal, hogy
kedvezményes feltételek kö-
zött kapjon szabadvaluta-köl-
csönt a Kölcsönös Gazdasági
Segítségnyújtási Tanács kere-
ti között mûködõ, Moszkvá-
ban székelõ Gazdasági
Együttmûködési Nemzetkö-
zi Banktól, ám elutasító vá-
laszt kapott, nem annyira po-
litikai okokból kifolyólag,
mint inkább a pénzintézet
készpénzhiánya miatt. Így
Bukarest számára az egyet-

len lehetõség a nyugati hitel-
felvétel maradt, bármennyire
is nem volt ez ínyére
Ceauºescunak.

Bukarest a nyugati világgal
való kapcsolatok bõvítését
meghirdetõ elve ürügyén
kezdett megbeszéléseket az
IMF-fel és a Világbankkal.
Utóbbi elnöke, Robert
McNamara már 1969-ben
Bukarestbe látogatott a ro-
mán külügyminiszter meghí-
vására. Ez alkalommal,
Ceauºescuval találkozva szü-
letett meg a döntés Románia
csatlakozási tárgyalásainak
beindításáról. Ennek nyo-
mán 1970-ben az IMF kül-
döttsége a román fõvárosban
megkezdte a folyamat techni-
kai elemeit tisztázó megbe-
széléseket. A román felet a
pénzügyi tárcavezetõ mellett
többek között helyettese,
Iulian Bituleanu, Nicolae
Ecobescu külügyminiszter-
helyettes képviselte, akik a

megbeszélések idején a Ro-
mán Nemzeti Bank valamint
az Állami Tervbizottság ve-
zetõivel is konzultáltak, illet-
ve a tárgyalások menetérõl
rendszeresen tájékoztatták
Ceauºescut és Ion Gheorghe
Maurer miniszterelnököt.

Aranyat érõ kamatláb

Az eszmecsere során a leg-
kényesebb kérdések egyike
Románia részvételi összegé-
nek nagysága, illetve annak
befizetési módja volt. Az
IMF megkövetelte a tagor-
szágoktól, hogy részvételi
hozzájárulásuk 90 százalékát
aranyban fizessék be. Ez
nagy áldozatot követelt Bu-
karesttõl, amelynek azonban
túl sok választási lehetõsége
nem volt, hiszen az IMF a vi-
lágpiaci kamatlábaknál jóval
kedvezõbb körülmények kö-
zött hitelez (ami a tavalyi ro-
mán kölcsönfelvételnél is
meghatározó szempont volt). 

A megbeszélések, nagy-
részt a román fél akadékos-
kodása miatt, csaknem két
évig elhúzódtak, mígnem
1972-ben megszülethetett a
csatlakozási megállapodás,
ám ezzel maga a folyamat
még nem zárult le: a román
kormány által aláírt, már
kész megegyezést meg kellett
vitatnia a Román Kommu-
nista Párt Politikai Irodájá-
nak is. Mivel – a ceauºescui
útmutatást követve – Maurer
rendkívül pozitívan vélemé-
nyezte a román tagságot, a

vezetõtestület olajozottan
mûködõ szavazógépe áldását
adta a megállapodásra. A
sajtó azonban egyetlen szó-
val sem számolt be az IMF-
küldöttség bukaresti tárgyalá-
sairól, még kevésbé Románia
tagságáról. 

Kudarcok, megszorítások

Románia azóta számos ké-
szenléti hitelmegállapodást
írt alá az IMF-fel, de 2000-ig
egyiknek sem sikerült eleget
tennie, így a nemzetközi
pénzintézet rendre megszakí-
totta a kölcsönök folyósítá-
sát. Az IMF-et a román naci-
onalista erõk minden alka-
lommal az ország kiszipolyo-
zásával, nyomorba döntésé-
vel vádolták. Az ilyen fel-
hangok most sem hiányoz-
nak, holott nyilvánvaló, hogy
az IMF-tõl és az európai
szervezetektõl érkezõ hitelek
nélkül Románia fizetésképte-
lenné vált volna. Ráadásul az
IMF vezetõi mindig – de kü-
lönösképpen most, a draszti-
kus megszorítások alkalmá-
val – nyomatékosan hangsú-
lyozták: õk minden alkalom-
mal csak a hitelfelvételhez
szükséges általános irányel-
veket fektetik le, a konkrét
megoldásokról a kormány
dönt. Így történt ez most is,
amikor a Boc-kabinet szaba-
don választotta az adóterhek
növelése helyett a költségve-
tési kiadások – vagyis a bé-
rek, nyugdíjak, szociális jut-
tatások – csökkentését. 

1969–2010: Románia és az IMF 

Gyulay Zoltán

A nemzetközi környezet-
védelemben szinte kizá-

rólag a légszennyezés, a kibo-
csátott káros gázok mérséklé-
se kap fokozott hangsúlyt,
közben pedig elsikkad egy
olyan probléma, amely mind
gyakrabban közvetlenül is
károsítja az élõvilágot. Ez az
elszabaduló olaj.

Megkent ellenõrök

Nem nehéz megjósolni,
hogy a legutóbbi napok-he-
tek eseményeinek tükrében a
szakemberek és a közvéle-
mény bírálata a kõolajjal
kapcsolatos új szempontokat
érinti majd. A Mexikói-öböl-
ben már több mint egy hó-
napja egy mesterséges olajfú-
ró-szigetet ért mûszaki bal-
eset tán minden eddiginél
nagyobb ökológiai katasztró-
fát idézett elõ: naponta 15
millió liter kõolaj tódul 1600
méteres mélységben a ten-
gerbe, és ha sikerül is elfojta-

ni, a szivárgás még évekig el-
tarthat. A robbanás amiatt
következett be, mert egy csõ-
ben túlnyomás keletkezett,
és az üzemzavart nem tudták
idõben elhárítani, ráadásul
mára kiderült: megfelelõ „el-
lentételezésért” a Mexikói-
öbölbeli olajfúrásokat szabá-
lyozó amerikai nemzeti ás-
ványügyi hivatal ellenõrei
korábban évekig segítettek
az olajvállalatoknak kibújni
a szigorú ellenõrzés alól. Az
olajpestis fenyegeti a vízi és a
felszíni élõlényeket; a hatal-
mas úszó folt elérte a Missis-
sippi deltáját és gazdag mo-
csárvilágát. Ahány szakem-
ber, annyiféle megoldást ke-
res és javasol: egyesek a fod-
rászatok „melléktermékét”,
a levágott hajat gyûjtenék ös-
sze, s azzal itatná fkel az el-
szabadult naftát, mások ne-
héziszapot vetnének be ha-
sonló céllal, s vannak, akik
egyenesen felgyújtanák az
úszó olajat, ami persze jócs-
kán megnövelné a légszen-
nyezést. 

Balesetek sorozata

A napokban az Északi-ten-
geren csak hajszállal sikerült
elkerülni egy, a Mexikói-
öbölben történthez hasonló
újabb katasztrófát. A Statoil
norvég olajkonszern egyik
mesterséges olajfúró-szigetén
riadót rendeltek el, mert az
egyik fúróvezetékben bekö-
vetkezett nyomásváltozás
miatt a két biztonsági szellõz-
tetõ közül az egyiket le kellett
állítani. A személyzetet eva-
kuálták, a mûködtetõ szerint
nem szabadult el olaj.

A Szingapúri-szorosban
kedden ütközött össze egy
olajszállító és egy teherhajó,

a baleset következtében mint-
egy 2500 tonna olaj ömlött a
tengerbe, amely azóta már el-
ért egy tengeri támaszpontot.
A szingapúri hatóságok ri-
asztották az olajszennyezé-
sek eltávolításával foglalkozó
vállalatokat, hozzáláttak a
károk felszámolásához, és ér-
tesítették a balesetrõl a malaj-
ziai, valamint az indonéz ha-
tóságokat.

„Kiszámlázzák” a kárt

A sorozatos olajkatasztró-
fák ráirányítják a figyelmet
arra, hogy az olaj milyen ve-
szedelmeket rejt, méghozzá a
szó szoros és átvitt értelmé-

ben egyaránt. Ismét csak ki-
derül: a pénz diktál, márpe-
dig az olaj esetében hihetet-
len pénzekrõl van szó. S a
multik esetében minden
egyéb szempont másodlagos. 

Nem véletlen, hogy
Obama amerikai elnök és a
közvélemény a szerencsétle-
nül járt platformot üzemelte-
tõ British Petrolt teszi felelõs-
sé, és minden esély megvan
arra, hogy a szinte felmérhe-
tetlenül nagy kárt és elhárítá-
sának költségeit mintegy ki-
számlázzák a cégnek. A pia-
cok azonban máris jelzik: ha
ez megtörténik, eddig soha
nem látott mértékû olajár-
emelés várható.

Az elmúlt évtizedek 
nagy olajkatasztrófái

A kiömlött olaj mennyisé-
gét tekintve az eddigi legna-
gyobb katasztrófa 1979-ben
következett be: a karibi szi-
get, Tobago partjainál az
Atlantic Empress nevû
tankerbõl 287 ezer tonna
nyersolaj szabadult el. Az
1989-ben Alaszka déli partja-
inál balesetet szenvedett
Exxon Valdez tartályaiból ki-
folyt mintegy 40 ezer tonna
kõolaj hosszú éveken át káro-
sította az ökológiai rend-
szert. Európában 1978-ban
történt a legnagyobb követ-
kezményekkel járó katasztró-
fa, amikor az Amoco Cadiz
223 ezer tonna nyersolaja
szennyezte be a franciaorszá-
gi Bretagne strandjait. A né-
met partokat 1988-ban érte
az eddigi legnagyobb kataszt-
rófa: az Északi-tengerben
fekvõ Amrum szigeténél a
Pallas nevû fát szállító hajó
futott zátonyra, a léken ke-
resztül kiömlött 100 tonna
nehézolaj 16 ezer tengeri ma-
darat pusztított el. Tavaly
Ausztrália partjainál a
Montara nevû mesterséges
sziget gyulladt ki, és a baleset
következtében három hóna-
pon keresztül összesen 4500
tonna kõolaj került a Timor-
tengerbe, az úszó szõnyeg 20
ezer négyzetkilométerre ter-
jedt ki. 

Világtengerek szennyezése – olajozott folyamat

Égõ tengeri „olajvirág”: négy irányból folyt az oltás a Mexikói-öbölben

Egy hónap leforgása alatt több olaj-
katasztrófa is érte a világtengereket.
A balesetek ismételten ráirányítják 
a figyelmet a környezetvédelem egy
eleddig csupán kárelhárításban meg-
nyilvánuló, a megelõzést háttérbe 
helyezõ részletére.

Az utóbbi évtizedekben megszokhat-
tuk, hogy idõrõl-idõre Bukarestbe láto-
gat a Nemzetközi Valutaalap küldött-
sége, felméri az ország helyzetét, majd
a Bukaresttel egyeztetett intézkedések
elfogadásával némi kölcsönnel kihúz-
za az ország szekerét a kátyúból.

1972. december 15: az akkori pénzügyminiszter szerzõdik az IMF-fel
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A román kormányzat drasztikus megszorí-
tó intézkedései nyomán felmerül a kérdés:
hogyan jutottunk oda, ahová jutottunk?
Mi a magyarázata annak, hogy a tanügyi-
ek és egyéb közalkalmazotti kategóriák
számára beígért ötven százalékos vagy azt
megközelítõ fizetésemelési ígéretek nyo-
mán mára ugyanezeknek a kategóriáknak
javadalmazásuk huszonöt százalékos csök-
kentésével kell számolniuk? Amikor az
ígéretek elhangzottak az Amerikai Egye-
sült Államokban már kirobbant az ingat-
lanpiaci válság, nem volt titok, hogy ennek
hatásai elõbb-utóbb mihozzánk is begyû-
rûznek majd. Mi lehetett az oka annak,
hogy politikusaink és a mögöttük álló
szakemberek nem mérték föl az ország re-
ális helyzetét, hogy a válság kezelése he-

lyett gyakorlatilag annak
folyamatos elmélyítését
idézték elõ? 
Az okok nem mai kele-
tûek. A 89-es fordula-

tot követõ idõkben
minden lehetõségünk
megvolt arra, hogy az
országot bekapcsol-
juk a nemzetközi gaz-

daság vérkeringésébe, hogy a külföldi be-
ruházók számára kedvezõ közgazdasági
környezetet teremtsünk, hogy kialakítsuk
azt az infrastruktúrát, amely a gazdaság
gyors fellendítését lehetõvé tenné. Ehelyett
a román parlamentben hosszú-hosszú éve-
ken át gyakorlatilag egye-
bet sem hallottunk, mint a
magyar kérdést, Erdély el-
csatolásának veszélyét,
Harkov-jelentéseket. 
A román állampolgárok
fokozatosan elveszítették a
hitüket abban, hogy itt bármi is történhet,
ami a nyugathoz való tényleges felzárkóz-
tatást szolgálhatná. Így aztán, amikor a
Nyugat – fõként stratégiai megfontolások-
ból – úgy döntött, hogy hazánkat felveszi
a NATO-ba, majd az Európai Unióba, a
megnyíló határokon át munkavállalók mil-
lió hagyták el az országot. A fiatalabb
nemzedékek legjobb szakemberei teleped-
tek le – szándék szerint átmenetileg –
Nyugaton. A hazaáramló óriási pénzek
kezdetben még jót is tettek a nemzetgazda-
ságnak. A fizetõképes kereslet hirtelen
megugrott, s ez a nyugatiak számára is le-
hetõvé tette, hogy az országban mind több

árut értékesíthessenek. Az áruházláncok
megjelenése a pezsgõ fejlõdés látszatát kel-
tette, s a Nyugat éveken át boldogan finan-
szírozta a mámoros költekezéseinket. 
A nyugati vállalatok viszonylag kevés új
munkahelyet teremtettek, a Nyugatról be-

áramló árudömping azon-
ban a hazai árukat foko-
zatosan kiszorította a pi-
acról. A nyugati vállala-
tok általában jelentõs adó-
kedvezmények árán tele-
pedtek meg az országban,

s csak addig maradtak, amíg azok érvény-
ben voltak. Aztán szedték a sátorfájukat,
és másutt próbáltak szerencsét. Igaz, jöt-
tek helyettük újak, de joggal feltételezhet-
jük, hogy azok is csupán a kedvezmények
miatt választottak bennünket. Azaz, a ro-
mán állam túl nagy jövedelemhez nem jut
általuk. 
Az állami jövedelmek csökkenését, amit a
nyugaton dolgozó és ott fokozatosan meg-
telepedõ vendégmunkások átutalásainak
csökkenése is súlyosbított, csakis az állam
költségeinek mérséklése ellensúlyozhatta
volna. Az államapparátus ezzel szemben
folyamatosan bõvült, hiszen a pártoknak a

klientúrát ciklusról ciklusra jól kellett la-
katniuk. 
Hogy ezek a folyamatok elõbb-utóbb sú-
lyos válsághoz vezetnek, az senki számára
sem lehetett titok. A titok az, hogy miért
nem történt a válság kirobbanása óta eltelt
évek során gyakorlatilag semmi? 
A következmények bennünket, romániai
magyarokat a románságnál is súlyosabban
érintenek. A magyarok jól fizetett állások-
ból való kiszorítása vagy azoktól való tá-
voltartása már az ötvenes években meg-
kezdõdött. S a helyzet, bár az RMDSZ ré-
vén néhány vezetõ állás idõrõl-idõre szá-
munkra is hozzáférhetõvé vált, azóta sem
változott számottevõen. Következésként az
új intézkedések, amelyek elsõsorban a kis-
jövedelmûeket és a kisnyugdíjasokat érin-
tik a legfájdalmasabban, minket, magyaro-
kat hatványozottan sújtanak. 
Az RMDSZ kormányon van, de hogy mi
lesz ennek a kormányzásnak az ára, arra
gondolni is rossz. Márpedig nem lehet
nem gondolni. Az RMDSZ ugyanis foko-
zatosan arra kényszerül, hogy a csaknem
két évtizedes magyarellenesség gazdasági
következményeit végül is maga szentesítse.
A romániai magyarság számára is. 

Még most sem egészen világos elõttem, miért irtóztam annyira
a görög nyelvtõl, amelyet jókorán tanulnom kellett. A latint el-
lenben igen kedveltem, nem ugyan elemi, hanem magasabb fo-
kon. Mert az írás, olvasás, számolás elemi dolgainak tanulása a
latinban is éppen olyan visszataszító és terhes volt nekem, mint
az egész görög nyelv. De ennek is bûnös mivoltom és ingatag-
ságom volt a gyökere, mert test voltam és szellem, mely ide-
oda csapong és nem akar megállapodni (vö. Zsolt 77,39).
Hiszen világos, hogy alapvetõ mivoltomnál fogva sokkal hasz-
nosabb volt nekem az elemi oktatás, amellyel lassankint megta-
nultam s immár tökéletesen tudom olvasni a kezem ügyébe
akadó írást, s le tudom írni, amit csak akarok; – hasznosabb,
mondom, mint az a másik, amely rászorított, hogy a magam
ballépéseit elfelejtve Aeneas bolyongásait tartsam eszemben;
vagy versekben sirassam Dido szerelem-öngyilkos halálát: az
meg, hogy én magam, ráfelejtkezve e tanulmányokra, tõled
Uram, én életem, kihervadtam, nyomorult feledséggel könny
nélkül viseltem. (...)
Én, por most is, késõbb is, igen tökéletlen teremtményed vará-
zsában elhagytalak téged, annyira, hogy igen fájdalmasan ért
volna a tilalom: nem olvasni többé azt, ami mindig elérzéke-
nyített. S e betûket ostoba tartalmukkal sokkal nemesebbeknek
és hasznosabbaknak tartották, mint azokat, amelyekkel írni-ol-
vasni tanultunk!
Szólaljon meg, Uram, lelkemben a te igazságod és kiáltsa: „té-
vedtek, emberek; mindig sokkal értékesebb az elsõ oktatás!” 

Szent Ágoston vallomásai. Fordította: Dr. Vass József

Kis magyar paradoxon
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Három nyelven miséztek pünkösdkor a felsõvisói
római katolikus templomban. A budapesti kirán-
dulókkal éppen akkor értünk oda, amikor a német
hívõk a szép népviseletbe öltözött Nagykároly
környéki sváb-magyar vendégekkel bevonultak.
Míg a misére elõénekeltek, halkan beszélgettünk
néhány helybelivel. Elmondták, hogy ez már a
második mise, az elõbb magyarul, a német után
pedig románul emlékeznek a szentlélek kitöltésére.
S ez Visón minden jelentõsebb ünnep alkalmával
így szokás. A templomot a magyarok, pontosab-
ban a magyar kormány segítségével építették egy-
koron, de az etnikai arányok változása és a katoli-
kus vallás egyetemessége okán egy idõ óta három
népcsoport használja. S ez így van rendjén még
akkor is, ha a dolog nem tetszik éppen mindenki-
nek – mondja az egyik helybeli magyar hívõ. 
A panorámás busszal már Borsa felé tartunk, ami-
kor az egyik vendég hozzám fordul: „Na ezt nem
érti Pesten több nagyokos, hogy lehet így is, nor-
mális módon élni, egy templomban három nyel-
ven énekelni és imádkozni, anélkül, hogy egymás
érdekét sértenétek. Szinte hallom, hogy a botcsi-
nálta nemzetvédõ ordítozik: mit keresnek az olá-
hok a magyar pénzbõl épült templomban! Az ilye-
nek nem hallják meg az idõk szavát és nem élik át
a keresztényi testvériség érzését!” 
A nálunk is jól ismert OTP Bank pesti munkatár-
sainak és nyugdíjasainak egy csoportja volt kíván-
csi Máramaros magyar-román-zsidó-német lakos-
ságának értékeire, s persze a sebes patakokkal
szabdalt, néhol a svájci Alpokat idézõ hegyi tájai-
ra. Az utat szervezõ dr. Ádám Ernõné külön kér-
te, hogy a máramarosi román népmûvészet leg-
markánsabb vidékén, az Iza-völgyében többet is
elidõzzenek. 
Nem bánták meg. A régi fatemplomok és faragott
kapuk, a még élõ népviselet (a fekete-piros katrin-
cák, pörge szalmakalapok, arasznyi-széles bõrtü-
szõk és hasonlók) mellett a szívélyes fogadtatás,
valamint az õszinte kitárulkozás is fölötte tetszett
nekik. (Mellesleg egy pompás népi lakodalom va-
lósággal elbûvölte õket.) Dragomirestfalván, ahol
egykor Bartók Béla eredeti román kolindákot
gyûjtött, a görög-katolikus pap hosszan elbeszélge-
tett velünk. A mi nyelvünkön említette, mennyire
örül, hogy mostanában mind több magyar vendé-

get fogadhat.
A négynapos kirándulás végén Ádám
Ernõné így szólt: „Sokat jártam a
Székelyföldön és máshol is, ahol na-

gyobb számban élnek magyarok, de
úgy érzem, ahhoz, hogy jól megért-
sük Erdélyt, és az elõítéleteket le-
bontsuk, a szórványt és benne a ro-
mánságot is meg kell ismernünk.”

Mennyire igaza van!Sike Lajos
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A következmények ben-
nünket, romániai magya-
rokat a románságnál is
súlyosabban érintenek.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A nagymesterek intelligensebben tévednek,
mint ahogy másoknak igazuk van.” 

Mérõ László

Mélypont

Az elsõ oktatás

Erdélyt érteniA nap címe. Az elnök a demokrata-liberá-
lisok kezébe adja a közszolgálati televízi-
ót, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az Evz cikke arról szól,
hogy Traian Basescu szabad utat adott
egykori párttársainak, hogy „a TVR-t a
pozitív üzenetek szószékévé tegyék”, miu-
tán „a pédéléseket idegesíti, hogy ízekre
szedik õket a tévémûsorokban”. Boldog
ország, amelynek elnöke maga dönti el,
hogy kinek a kezébe kerül a tájékoztatás
(és a befolyásolás és a manipuláció és a di-
verzió) legfontosabb eszköze. Ahogyan az
utóbbi idõben annyit hallottuk a közmédi-
ákkal kapcsolatban: legfontosabb a depoli-
tizálásuk! Igaz is, minek javasoljanak a
pártok tagokat a vezetõtanácsokba, ami-
kor ott van az UJ (az Univerzális Játékos).

Azért túl a nehezén... Ismét a kérdés,
amely több kommentátort foglalkoztat: si-
kerül-e Traian Bãsescunak átvinni a meg-
szorító intézkedéseket, s hogy ezáltal
„megváltónak” tüntesse fel magát? Helye-
sen, de kétszínûen és túl késõn címmel Ioana
Ene a román lapokat összesítõ portálon a
következõ erõs képpel indít: „Mint a
kuplerájosnõ, akit hirtelen megszállt a
jámborság, és felrója alkalmazottainak,
hogy nem szüzek, Traian Bãsescu felszólí-
totta a demokrata-liberális vezetõket, hogy
vegyék ki ujjaikat a mézesbödönbõl.” Ez
valami olyas dolgot jelent, hogy eddig le-
hetett, de most már nem, kész, gata. Meg-
indító spontán elvszerûség! Szegény gaz-
dagok! Még szerencse, hogy a kampány-
pénzeket rekuperálták.

Bip-bip. Az immár az Adevãrul csapatát
erõsítõ Ion Barbu szenzációs újabb mon-
danivalója (karikatúra formájában), termé-
szetesen az egyik (a kicsi, a szemüveges)
mondja a másiknak (a nagynak): „És
hogy lássák azok ott a Nemzetközi Valu-
taalapnál, hogy mennyire takarékosko-
dunk, nem levelet küldünk nekik, hanem
csak egy SMS-t.” Szándék-SMS a világ
urainak!

A nap álhíre. Szolidaritásból az általános
sztrájkolókkal az ellenzék szintén beszün-
teti a munkát, vagyis a megszorító intéz-
kedések elleni politikai tiltakozást. 



Korlát a büntetõkamatra

A fogyasztókra késedelmes
fizetés miatt kivetett bünte-
tések nem haladhatják meg
a felhalmozott tartozás két-
szeresét – errõl fogadott el
egy kezdeményezést a sze-
nátus tegnap. Egyes ügyfe-
leket a kilakoltatás és laká-
suk elárverezése fenyegeti,
mert hosszú ideje nem fi-
zettek a  telefon-, televízió-
és internetszolgáltatóknak. 

A kamatadó hozománya

A kamatok megadóztatásá-
ból 217 millió lejt, az egy-
séges 16 százalékos adó-
kulcsnak a tõzsdei ügyle-
tekre való kiterjesztésébõl
pedig 145 millió lejt kíván
„betakarítani” idén a kor-
mány. Ezeket a becsléseket
a sürgõsségi kormányren-
delet tervezetében lehet ol-
vasni, amely az adótör-
vénykönyv módosítását irá-
nyozza elõ. 

Marad a lejárfolyam

Az euró árfolyama a 4,1 és
4,3 lejes keretek között ma-
rad egyelõre – vélekedett
egy bukaresti rendezvényen
Dominic Bruynseels, a Ro-
mán Kereskedelmi Bank
vezetõje. Elõrejelzését arra
a megfigyelésre építette,
hogy a fenti küszöböt a ro-
mán pénznem – amely év
eleje óta egy százalékot
erõsödött az euróhoz ké-
pest – az elmúlt hat hónap-
ban sem lépte át. 

Mindent az euróért

Minden erejével támogatja
Németország az eurót – je-
lentette ki Angela Merkel
kancellár tegnap egy közel-

keleti látogatáson, miután
többen is Berlin hozzáállá-
sát kifogásolták arra hivat-
kozva, hogy nem tesz ele-
get a közös pénznem érde-
kében. Arra is kitért, hogy
meg kell teremteni az
egyensúlyt az Európai Unió
erõsebb és gyengébb tagál-
lamai között. 

Bankszanálási alap

Bankszanálási alapok háló-
zatának létrehozását java-
solja az unióban az Euró-
pai Bizottság, hogy „a jö-
võbeni bankcsõdök ne az
adófizetõket terheljék, és
ne rengessék meg a gazda-
ságokat.” Az MTI beszá-
molójából kiderül: olyan
rendszer kiépítését javasol-
ják, amelyben a válságok
terheit a jövõben a pénz-
ügyi szektor állja.

G. M.

A költségvetési kiigazí-
tás „el-ke-rül-he-tet-len

volt”, s minél tovább ha-
lasztjuk, annál fájdalmasab-
bak lesznek az intézkedések
– errõl beszélt egy tegnapi,
gazdasági témájú konferen-
cián Mugur Isãrescu, a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR)
kormányzója. „A recesszió-
ból való kilábalás lassúnak
bizonyul, mert a gazdaság-
ösztönzõ mozgástér igen
szûk. Idõt és türelmet igé-
nyel egy alapvetõen fogyasz-
tásorientált modellrõl áttérni
a befektetés- és exportalapú
rendszerre, fenntartható fo-
gyasztással” – magyarázta a
központi bank vezére. A ki-
igazítások „nehezek lesznek
és fájdalmasak” szociális
szempontból, de „az csak
egy illúzió, hogy magasabb
államháztartási hiány mel-
lett jobb megoldást lehetne
találni”. Most „a nyugdíja-
kat és fizetéseket kell csök-
kenteni”. 

Jöhet az adóemelés

Isãrescu  szerint – aki azt
hangsúlyozta, hogy Románi-
ában nem alacsonyak a ter-
hek és a 19 százalékos áfa
(TVA)  „sem kicsi” – az adó-
emelés önmagában nem len-
ne hatékony a kiadási oldal
masszív átalakítása nélkül. A
következõ években aktuálissá
válhat az adóemelés, de az

adózók körének kiszélesíté-
sére van elõbb szükség,
egyébként nem lenne értelme
a tehernövelésnek – magya-
rázta a szakember. A kor-
mányzó emlékeztetett arra,
hogy a ’90-es években 2,2
adófizetõre jutott egy nyug-
díjas vagy munkanélküli,
esetleg fogyatékkal élõ. Ma
0,8 dolgozóra jut egy „mun-
kátlan” polgár. Ezt az arányt
mindenképpen javítani kell,
különben elviselhetetlenek
lesznek a dolgozókra háruló
terhek, romba dõlhet a gaz-
daság – figyelmeztetett a
szakember. 

Csak ábránd volt

„A sok adónem és a hiá-
nyos törvények megnehezítik
a gazdaság kibontakozását,
viszont bátorítják az adócsa-

lást” – mondta Mugur Isã-
rescu.  Negatív példaként
említette azokat a szociális
támogatásokat, amelyek fel-
tétele, hogy a segély igénybe-
vétele idején a kedvezménye-

zettnek ne legyen munkavi-
szonya. Ezért ezeket az em-
bereket „feketén alkalmaz-
zák”. Hozzátette: az adózá-
son kívül esõ gazdaság Ro-
mániában a GDP 20–25 szá-
zalékára tehetõ. „Amikor be-
léptünk az EU-ba azt hittük,
hogy úgyis élhetünk, mint a
közösség fejlettebb tagjai.
Mindez ábránd volt csupán”
– tette hozzá Isãrescu.

Késve jött lépések

A bankelnök szerint a
strukturális reformokat évrõl
évre elodázták, még
2008–2009-ben is ezt tették –
mondván, hogy választási év
van. Az adórendszert „kivé-
telek díszítik”, az ebbõl szár-
mazó bevételkiesés pedig na-
gyon érzékenyen érinti a
költségvetést. A földekre vo-
natkozó alacsony, vagy ép-
penséggel ki sem vetett adók
hajtották az égig az ingatlan-
árakat korábban. „2000-ben
javasoltuk a földadó beveze-
tését, de azt mondták, válasz-
tási év van, nem lehet.” 
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Románia hosszú távon uniós átlagon fe-
lüli gazdasági növekedést könyvelhet el a
kiigazítási folyamatnak köszönhetõen,
ám ezentúl a bõvülést nem a hitelek fûtik
majd, mint a múltban – mondta Steven
van Groningen, a romániai Raiffeisen
Bank igazgatója. „A befektetõk még min-
dig látnak az országban hosszú távon
perspektívát” – jelentette ki Groningen a

Pénzügyi Fórum 2010 elnevezésû konfe-
rencián. Azt is kifejtette, hogy a bizalom
és a hiteligénylések megcsappanása miatt
visszaestek a hitelkihelyezések. „A megol-
dás nem az, hogy ráparancsolunk a ban-
kokra, kölcsönözzenek. Több mindent
meg kellene változtatni a gazdaság min-
den szintjén, hogy lendületet kapjon az or-
szág” – vélte az elõadó. 

A jövõ sokkal fényesebb a jelennél

„Nincs más választás”
Mugur Isãrescu: az adóemelés csak akkor hozna a konyhára, ha nõne az adóalap

ÚMSZ

Az euróövezetben nem
valószínû második re-

cesszió, ugyanis az adósság-
csökkentõ intézkedések gaz-
dasági növekedést rontó ha-
tását ellensúlyozhatja az ex-
port növekedése, a gyengébb
euró segítségével. Így véleke-
dett Pier Carlo Padoan, a
Gazdasági Együttmûködés
és Fejlesztés Szervezetének
(OECD) fõ közgazdásza az
MTI által idézett nyilatkoza-
tában. Padoan tegnap kiadott
elemzésében leszögezte,
hogy az euróövezeti orszá-
goknak folytatniuk kell ál-
lamháztartásuk rendbehoza-
talát, azt össze kell kötniük
növekedést ösztönzõ refor-
mokkal a nyugdíjrendszerek-
ben, a munka- és egyéb pia-
cokon, és együttmûködéssel
kell meggyõzniük a kétkedõ
tõkepiacokat arról, hogy stra-
tégiájuk hiteles.

Az euró 14 százalékkal
gyengült a dollárhoz képest,
a tavalyi év vége óta. Ebbõl
az európai exportõrök külö-
nösen a nagy gazdasági nö-
vekedésû ázsiai országokkal
folytatott kereskedelemben
profitálhatnak. Az OECD fõ
közgazdásza szerint a gyen-
gébb euró „üdvös fejlemény

rövid és középtávon, miután
az euró korábban egy ideig
túlértékelt volt, a kínai jüan
pedig alulértékelt.” Miköz-
ben a fejlesztési szervezet
nem látja olyan tragikusnak
a közösségi pénznem gyen-

gülését, piaci szereplõk a na-
pokban hisztérikusan reagál-
tak a témában megjelent hí-
rekre, ami a tõzsdéket világ-
szerte alaposan megrázta. A
japán befektetõk például
egyáltalán nem bíznak a 750

milliárd eurós euróövezeti
stabilitási garanciacsomag
hatékonyságában. Az uniós
kötvények helyett már in-
kább az amerikai adósságpa-
pírokat tartják vonzó befek-
tetési célpontnak – áll az
egyik vezetõ londoni befek-
tetési bank tegnapi felméré-
sében.

A brit szakértõi közössé-
gen belül sem mindenki bízik
abban, hogy – legalábbis Gö-
rögország esetében – a men-
tõcsomag sikerrel jár. Az
Economist Intelligence Unit,
a világ legnagyobb, nem be-
fektetési banki jellegû gazda-
ságelemzõ cége júniusra szó-
ló legfrissebb világgazdasági
prognózisát Londonban már
hozzáférhetõvé tette. Ebben
azt írta: éppen a hatalmas gö-
rög kiadáscsökkentési tervek
miatt a görög hazai összter-
mék (GDP) olyan mértékû
visszaesésétõl lehet tartani,
hogy az ebbõl eredõ állam-
háztartási jövedelemkiesés
semlegesítheti a konszolidá-
ciós erõfeszítések hatásait.
További aggodalom forrása a
lakossági tiltakozás, ami a
kormányzati eltökéltség
gyengüléséhez vezethet. A
ház szerint ez az euróövezet
más „perifériális” gazdasága-
ira is igaz. 

Az eurógyengülés elõnyei
Ázsiai országokba exportáló cégek profitálhatnak az olcsóbb uniós pénzbõl

Röviden

ÚMSZ

Csupán ötszázalékos
áfát kell fizetniük azok-

nak a panziósoknak, vendég-
lõsöknek és menedékház-tu-
lajdonosoknak, akik kizáró-
lag saját termelésû és készíté-
sû ételekkel és italokkal szol-
gálják ki vendégeiket – áll ab-
ban a törvénytervezetben,
amelyet tegnap fogadott el a
szenátus. A jogszabályt a
képviselõháznak is jóvá kell
még hagynia ahhoz, hogy ér-
vénybe lépjen. A tervezet de-
mokrata-liberális elõterjesz-
tõi eredetileg teljes áfa-
mentességet biztosítottak
volna ezeknek a cégeknek,
amelyek a faluturizmusban
kapnak nagy szerepet. A
kormány néhány hónappal
ezelõtt még kifejezetten erre
a szektorra „szabott” meg-
szorításokban gondolkodott.
Egy, a vendéglõsöket és a
panziókat sújtó átalányadó
bevezetését helyezték kilátás-
ba. Az indoklás szerint a
vendéglátói területen „virág-
zik” a legintenzívebben a fe-
ketegazdaság, ezért fokozot-
tabb szigorúságra van szük-
ség. Az új teherfajta eredeti-
leg a minimáladót váltotta
volna ki, amelynek eltörlését
elõbb megígérték, majd ké-
sõbbre halasztották a döntés-
hozók. 

Kisebb áfa 

a panzióknak

„Folytatni kell a strukturá-
lis reformokat. Növeljék a
termelékenységet és az át-
szervezéseket piacorientál-
tan hajtsák végre” – aján-
lotta Romániának Buka-
restben Nouriel Roubini vi-
lágszerte ismert New York-
i közgazdász. Szerinte az
euróövezet nem fog felsza-

kadni, de elképzelhetõ,
hogy egyes országok lemor-
zsolódnak a közösségi
pénznem klubjából. „Az
euró további esése várható
a dollárral szemben” – tette
hozzá Roubini, aki azt is el-
ismerte, hogy „nem prófé-
ta, csak különbözõ forgató-
könyveket elemez.”

Roubini: nem fog felszakadni az eurózóna

Mugur Isãrescu jegybankelnök szerint most a nyugdíjakat és fizetéseket kell csökkenteni Fotó: Mediafax
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HIRDETÉS

Folytatás az 1. oldalról

A Kolozs megyei tanfelügye-
lõség fõként finanszírozási ne-
hézségekre hivatkozva utasí-
totta el az iskola és a Báthory
Szülõi Szövetség kérését,
hogy az osztályokat tovább
mûködtessék. A felajánlott
megoldás szerint a szóban
forgó gyerekeket vagy normál
osztályba, vagy súlyosan fo-
gyatékos gyerekeket foglal-
koztató osztályba kellene be-
írat, tudhattuk meg a Báthory
Szülõi Szövetség sajtótájékoz-
tatóján. A szakemberek egy-
öntetû véleménye szerint
egyik megoldás sem lenne jó
számukra, és a mostani a leg-
eredményesebb oktatási mód-
szer, mivel egyszerre valósítja
meg a személyre szabott spe-
ciális nevelést és integrációt,
ugyanis több extrakurri-
kuláris tevékenységet a speci-
ális igényû gyerekek együtt
folytatnak a többiekkel. 

Egy kis történelem

A speciális oktatási vonal
létszükségletként, lelkes szak-
emberek kezdeményezésére
jött létre a Báthory Gimnázi-
umban, ezelõtt tizennégy év-
vel, 1996-ban. „Amikor az
RMDSZ Tanügyi Szakosztá-
lya indítványozta a magyar
nyelvû speciális oktatás elin-
dítását, az iskolánk volt az
egyedüli, amely igennel vála-
szolt, zöld utat nyitva ezzel a
különleges igényû gyerekek
fejlõdésének, tanulási lehetõ-
ségeinek”– mondta lapunk-
nak Albert-Nagy Erika, a
Pszichopedagógiai Katedra
felelõse. Kezdetben egyetlen
elemi osztállyal indult az ok-
tatás, majd a 2007-2008-as
tanév befejeztével már a har-
madik VIII. osztály került ki
az iskolából. A hagyomá-
nyostól eltérõen az oktatás
differenciált formában törté-

nik, ami annyit jelent, hogy a
legtöbb esetben a tanterv
egyénre, illetve kis csoportok-
ra szabott, de minden eset-
ben a nemzeti kerettanterv
követelményeit követi, osz-
tály- és képességszintet szem
elõtt tartva. 

Felszámolás elõtt

„Január végén minden is-
kolaigazgató összeállítja a kö-
vetkezõ tanévre szóló beisko-
lázási tervet, amikor az isko-
lánk igazgatója elment ezzel
a tanfelügyelõségre, akkor azt
mondták, a speciális osztá-
lyokat vegye ki a beiskolázási
tervbõl, mert különben nem
veszik el a beiskolázási ter-
vet” – tudtuk meg Albert-
Nagy Erikától a mostani fel-
számolási indítvány elsõ
mozzanatait. Akkor az igaz-
gatónk arra kényszerült,
hogy ott helyben újranyom-
tassa az anyagot, a mi osztá-
lyaink nélkül, hogy le tudja
adni a beiskolázási tervet. Az

iskola másnap írt egy hivata-
los átiratot a tanfelügyelõség-
nek, hogy engedélyezzék a
speciális osztályok visszahe-
lyezését is a beiskolázási terv-
be. Akkor kaptunk harminc
napra rá egy levelet a tanfel-
ügyelõségtõl, hogy õk azt ja-
vasolják, a gyerekeket osszuk
szét, akik értelmesebbek irat-
kozzanak be a normál osztá-
lyokba, a fogyatékosabbak
pedig menjenek fel a Hallás-
sérültek 2-es Számú Intézeté-
be, mert ott is van kisegítõ
osztály. De egyik sem jó meg-
oldás, mert a hallássérültek
iskolájában erõsen sérült gye-
rekekkel foglalkoznak, a nor-
mál osztályokban lévõ köve-
telményeket meg nem tudják
teljesíteni. A tanfelügyelõség
értesítõjében ráadásul nincs
hivatkozás egyetlen törvényre
sem. Csak annyi az indoklás,
hogy nincs rá pénz.

Ezt a helyzetet senki nem
tudta elfogadni, sem a tanári
kar, sem az igazgató, sem a
szülõk. Egy újabb kérést

adott le az iskola vezetõsége,
egy vaskos indoklási dosszié
kíséretében, amelyben min-
den egyes gyerekre nézve
szakszerû indoklás a fejlõdési
igényeire vonatkozóan, a
gyermekjogvédelem iratai,
amellyel õk ide küldik hoz-
zánk ezeket a speciális igényû
gyerekeket. Ekkor már a szü-
lõk is elindultak, tiltakoztak,
kérvényeztek, az iskola igaz-
gatója úgyszintén, de erre a
második kérésre is ugyanaz
az elutasító válasz érkezett:
nincs pénz, és a gyerekeket
szét kell osztani különbözõ
osztályokba.

Abszurd helyzet

„A helyzet abszurd –
mondta lapunknak Daray At-
tila a szülõi szövetség képvi-
selõjeként –, mert a tanfel-
ügyelõség kezdetben arra hi-
vatkozott, nincs pénz az osz-
tályok fenntartására, mert ke-
vés a gyerek, és minden osz-
tályban két pedagógus van.

Utána azonban kiderült,
hogy a speciális igényû gyere-
kek oktatása nem a városi ta-
nács fennhatósága alá tarto-
zik, hanem a megyei tanács
hatásköre. A megyei tanács
támogatná a Báthoryban mû-
ködõ speciális osztályokat,
csakhogy a tanfelügyelõség ki
kellene utalja ezt a feladat-
kört a megyei tanácsnak. És
ezt a rendeletet nem akarják
már megírni a tanfelügyelõsé-
gen. Mert õk már kétszer uta-
sították az osztályok megszû-
nését, most már nem változ-
tatnak az állásukon.”

Király: nem pénzkérdés

Király András tanügyi ál-
lamtitkár lapunk megkeresé-
sére elmondta, tud kolozsvá-
ri helyzetrõl. „Tímár Ágnes,
a Báthory Líceum igazgatója
személyesen megkeresett, õ
maga is volt Kolozsváron, az
említett osztályokban. Vilá-
gossá vált számunkra, hogy
nem pénzkérdés miatt akar-
ják megszüntetni ezeket az
osztályokat” – jelentette ki az
államtitkár. Mint elárulta, a
Kolozs megyei tanfelügyelõ-
ségen van néhány ellenzõje a
dolognak, éspedig a román
szaktanfelügyelõ és a fõtan-
felügyelõ egyik helyettese. A
fõtanfelügyelõ és annak ma-
gyar helyettese, Péter Tünde
támogatólag állnak hozzá.

„Az év elején elfogadták
azt, hogy csökkenteni kell a
tanügyi állások számát, és jó
lehetõségnek tûnt, hogy
nyolc állást lehet felszámolni
egyszerre. De hát miért ép-
pen azt számoljuk fel, ami jól
mûködik? Ráadásul arról is
tudunk, hogy ugyancsak Ko-
lozsváron osztályokat adtak
még pluszba, tehát nem min-
denhol érvényesült annyira
az állások csökkentésének
szempontja” – tette hozzá
Király András. 

Speciális osztályellenségek  

A speciális oktatási vonal létszükségletként jött létre a kolozsvári Báthory István Gimnáziumban

Villamosok karamboloztak
ÚMSZ

Összeütközött tegnap két
villamos Temesváron. A

balesetben tizenheten sérül-
tek meg, köztük egy idõs fér-
fi súlyosabban. „Az áldoza-
tok közül a legtöbben kéz-,
láb- és fejsérüléseket szenved-
tek, de egyikük állapota sem
életveszélyes. Egy részük
kórházi ápolásra is szorul” –
közölte a Temes Megyei Kór-

ház szóvivõje. A temesvári
rendõrség tájékoztatása sze-
rint a balesetet az egyik villa-
mos tapasztalatlan vezetõje
okozta. „A villamos vezetõje
nem adott elsõbbséget a
szembõl jövõ jármûnek. Az
ütközés egy rossz manõver
eredménye volt” – mondta
Emil Andrei rendõrségi szó-
vivõ. A helyszínelés miatt
órákig szünetelt a forgalom
Temesvár központjában. 

Röviden

Jogászképzés
indul a Sapientián

A Romániai Felsõoktatási
Minõségbiztosítási Hatóság
(ARACIS) jóváhagyta a Ko-
lozsvár helyszínnel induló jo-
gászképzés elindítását a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen. A ha-
tóság döntésének következté-
ben a Természettudományi
és Mûvészeti Kar 2010 júliu-
sában felvételit hirdet erre az
újonnan induló szakra is. Az
ARACIS által jóváhagyott, a
2010-2011-es tanévben meg-
hirdethetõ helyek száma
negyven. Mint ismert, a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem jelenleg
intézményi akkreditációra
vár. A felsõoktatási intéz-
mény több szakja már meg-
kapta az akkreditációt az
ARACIS-tól. 

Tûz a Vörös Sárkányban

Életét vesztette egy 24 éves
tûzoltó abban a tûzesetben,
amely tegnap hajnalban tört
ki a bukaresti Dragonul
Roºu (Vörös Sárkány) kínai
piacon. Az erõs szél és a sok
gyúlékony anyag miatt a tûz
gyorsan terjedt, s annak elle-
nére, hogy 120 tûzoltót és 25
autót vezényeltek ki a hely-
színre, nyolc órát vett igény-
be a lángolt terjedésének
megakadályozása, az oltás
pedig délutánig tartott. Mint-
egy 1000 négyzetméter terü-
let égett porig, a kár 10 mil-
lió euró. A tûzoltóra az
egyik pavilon tetõszerkezete
zuhant rá az oltási mûvele-
tek alatt. Amikor észlelte a
veszélyt, a fiatalember kilök-
te a társát a zuhanó tetõ alól,
ám saját életét már nem tud-
ta megmenteni. Összesen to-
vábbi hét tûzoltót kellett kór-
házba szállítani; egyikük bõr-
felülete 50 százalékán szen-
vedett égési sebeket, a többie-
ket füstmérgezéssel ápolják. 
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A temesvári balesetben tizenheten sérültek meg Fotó: Mediafax
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Elhunyt Jean Constantin

Konstancai otthonában érte
a halál a szívproblémákkal
küzdõ Jean Constantin ro-
mán színészt tegnap. A köz-
ismert színész 1928 augusz-
tus 21-én születetett a Kon-
stanca megyei Techirghiol-
ban. Színészként 1957-ben
mutatkozott be a konstancai
Állami Színházban. Karri-
erje során több mint 50
filmben játszott. A ’70-es
években a B(rigada) D(iverse)
címû komédiasorozattal ko-
moly hírnévre tett szert.
Legutóbb a Hogyan éltem
meg a világvégét (2006), a
Roming (2007) és a Sergiu
Nico-laescu által rendezett
A túlélõ (2008) címû filmek-
ben játszott.

A szaxofoné a fõszerep

Jankó Zsolt vezényel, és
Réman Zoltán szaxofonos
szólista mûködik közre a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia mai szimfonikus kon-
certjén. Mûsoron: H. Villa-
Lobos: Fantázia szopránszaxo-
fonra és zenekarra, D. Mil-
haud: Scaramouche, op. 165 –
altszaxofonra és zenekarra,
F. Schubert: V., B-dúr szimfó-
nia, D. 485, R. Wagner: Trisz-
tán és Izolda – Elõjáték és
Izolda halála.

Hóstáti felvételek 
az Ecsetgyárban

Feleki Károly Hóstátról ké-
szített fényképeit mutatják
be a kolozsvári Ecsetgyár-
ban május 29-én. A Képzõ-
mûvészeti Egyetem fotóta-
gozatának tanszékvezetõ ta-
nára Hóstát. 1979–1984 cí-
mû kiállítás képeivel tette
halhatatlanná a földészek
mindennapjait.

Röviden

Pataki Zoltán

Képzõmûvészeti kiállítá-
sok, zenei események,

könyvbemutatók és szakmai
beszélgetések teszik teljessé
a Temesváron negyedszer
megszervezett színházi ta-
lálkozó kínálatát.

Mindenki 
másképp csinálja

A klasszikus drámák rend-
hagyó értelmezése és a kor-
társ mûvek „hagyományos”
interpretálása egyaránt he-
lyet kap a negyedik TESZT –
Temesvári Eurorégiós Szín-
házi Találkozó programjá-
ban. A Kortársaink, a klasz-
szikusok elnevezésû feszti-
vált a Bárka színház 12 éve
játszott, több mint 260 elõ-
adást megért kultikus
Mrozek: Mulatság címû elõ-
adása nyitotta. Vasárnap két
klasszikus színmû egyálta-
lán nem szokványos elõadá-
sát láthatták a nézõk:
Shakespeare Szentivánéji
álom címû darabját a Babeº-
Bolyai Tudományegyetem
Színház és Televízió Kará-
nak végzõsei mutatták be
Albu István rendezésében,
modernizált és többszörösen
a feje tetejére állított válto-
zatban, a Nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház La-

dányi Andrea rendezõ-kore-
ográfus látványos táncjáté-
kával (tunde@csongor.hu),
Vörösmarty Mihály Csongor
és Tünde címû darabjának
cyber-térbe helyezett, XXI.
századi változatával képvi-
seltette magát a fesztiválon.
Hétfõn este a legtöbbet ját-
szott kortárs magyar dara-
bot, az Ibusárt láthatta a
nagyérdemû a zalaegerszegi
Griff Bábszínház társulatá-
nak zseniális bábjáték válto-
zatában. Vasárnap és hétfõn
is menetrendszerûen indult a
színház mögötti parkolóból

a mady-baby címû monodrá-
mának mozgó színteret biz-
tosító kisbusz, amelyben
Borbély B. Emília játszotta el
Gianina Cãrbunariu kortárs
darabját.

Képzõmûvészek 
TESZT-je

„Off ” rendezvényekben is
bõvelkedik a TESZT: hétfõn
nyílt meg a színház elõcsar-
nokában hét fiatal képzõ-
mûvész – Banga Szilárd,
Benedek Levente, Bûte Ar-
nold László, Cristina Pe-

cherle, Koncság Ádám,
Nagy József és Prezsmer
Róbert – újrahasznosítható
anyagokból készült installá-
cióit bemutató képzõmûvé-
szeti kiállítása. A tárlatot
stílusosan öt ifjú zenész gi-
tárhangversenyének szüne-
tében nyitotta meg Balázs
Attila temesvári direktor,
aki az ÚMSZ-nek elmondta:
„Szeretném, ha a képzõmû-
vészek a jövõben is kreatív
ötleteikkel egészítenék ki a
TESZT-et, ugyanakkor job-
ban megerõsíteném a feszti-
vál zenei vonalát is, a szín-
házhoz kötõdõ zenei esemé-
nyeket foglalva a találkozó
programjába. Idén színházi
témájú könyveket árusító
standunk is mûködik. A
TESZT-bõl a színházi elõ-
adások nem hiányozhatnak,
de ebbe a szinkretikus irány-
ba fejlõdhetne, hogy a szín-

házhoz kötõdõ különbözõ
mûvészeti ágakat is magá-
hoz tudja ölelni. Örülök,
hogy a fesztiválunk már be-
vonult a színházi köztudat-
ba: ha azt mondom TESZT,
azonnal rávágják Temesvár.”

Kulisszatitkok 
karnyújtásnyira

Az idei TESZT újdonsá-
gai közül érdemes kiemelni
az elõadások után megszer-
vezett közönségtalálkozó-
kat. A Griff-esek fergeteges
Ibusárját is egy ilyen találko-
zó követte, ahol a közönség
kitartóbb része közelebbrõl
is megismerhette a zalaeger-
szegi társulat igazgatóját és
zenei vezetõjét, Horváth
Károlyt, betekintést nyert az
elõadás születésének és
színpadra állításának kulisz-
szatitkaiba. Megtudtuk,
hogy a rendezõ Lõrincz
Zsuzsa és a fõszereplõ Ko-
vács Olga egyaránt ifjúkori
szerelmének tartja az Ibu-
sárt, hogy a színészek, ami-
kor éppen nem látszottak,
alulról a bábokat mozgat-
ták, miközben háton fekve
élõben énekelték a „husz-
erett” fülbemászó dalait. 

A TESZT kedden és szer-
dán a házigazda társulat két
sikeres elõadásával, Csehov
Cseresznyéskertjével és Tom
Stoppard Rosencrantz és
Guildenstern halott címû
UNITER-díjas elõadásával
folytatódott. Mindkét elõ-
adást témába illõ szakmai
konferenciával „melegítet-
ték be” a szervezõk, Ilie
Gyurcsik és Upor László vi-
taindító elõadásaival. 

Kánya Gyöngyvér, Budapest

„Mindig európai kontex-
tusról beszélünk, meg

nemzetköziségrõl, holott én
úgy gondolom, hogy ez
nem egyértelmûen csak
Nyugat-Európát jelenti.
Pont az az izgalmas, hogy
egymás mellett levõ két or-
szágról van szó, ahol egy-
más mellett élõ képzõmûvé-
szek dolgoznak. Az õ mun-
káikat kellene párhuzamo-
san, egymás mellé állítva
bemutatni” – fejtette ki la-
punknak Szücs György, a
Magyar Nemzeti Galéria
(MNG) fõigazgató – helyet-
tese annak kapcsán, hogy az
intézmény kiállítási tervei
között Erdély is szerepel. 

„Az intézmény neve azért
Magyar Nemzeti Galéria,
mert mi nem egy országha-
tárokon belüli, országos mú-
zeum akarunk csak lenni,
hanem az egész magyar
nemzet kulturális örökségé-
ben gondolkodunk” – nyilat-
kozta az Új Magyar Szónak a
fõigazgató-helyettes, aki
mint elmondta jövõben a

Galéria közép-európai kap-
csolatainak erõsítése a cél.
„Nem feltétlenül Erdély te-
rületén, vagy csak felvidéki
városi múzeumokban szán-
dékozunk kiállítani, hanem
például a Bukaresti Nemzeti
Múzeumban is” – folytatta
Szücs, aki kollégájával Boros
Judittal együtt éppen Sepsi-
szentgyörgyre, a Gyárfás Je-
nõ Képtárba készül. „Itt jú-
nius 3-án Háromszék máig
kevésbé ismert festõmûvé-
sze, az Imecsfalván született
Mágori Varga Béla mûveibõl
nyílik egy konferenciával
egybekötött kiállítás. Mi ezt
a konferenciát használjuk fel
arra, hogy pár napra átmen-
jünk Bukarestbe, és a régi
kapcsolatainkat egy kicsit új-
raélesszük. Leginkább a Bu-
karesti Nemzeti Múzeum-
mal szeretnénk egy közös ki-
állítást megszervezni, egy
olyan tárlatot, amely bemu-
tatásra kerülhetne a román
és a magyar fõvárosban is” –
mondta a jövõrõl Szücs. Bo-
ros Judit reményei szerint ki-
állítás a XIX. századi Párizst
megjárt román illetve ma-

gyar mûvészeket állítaná
párba, vagyis megnézné,
hogy a francia hatás hogyan
jelenik meg a kétféle kultúrá-
ban. „A kiállításra hosszas
elõkészületek után, tehát
nem jövõre, hanem a követ-
kezõ évek valamelyikében
kerülhet sor” – tette hozzá a
fõigazgató-helyettes. 

Az MNG nem ismeretlen
a székelyföldi közönség kö-
rében, hiszen jelenleg a Csíki
Székely Múzeum Barabás,
Munkácsy, Szinyei és kortár-
saik címû kiállításon látható
a Galéria 19. századi magyar
festészeti gyûjteményének
ötven darabja. A két intéz-
mény kapcsolata azonban
még 2007-ben Gyarmati
Zsolt igazgató felkérésére
kezdõdött, egy Munkácsy
Mihály kiállítással. „A csík-
szeredai Csíki Székely Mú-
zeumban rendezett kiállítá-
saink mindig nagyszámú lá-
togatót vonzanak. A Mun-
kácsy-kiállítást 62 ezren lát-
ták, a jelenlegirõl még nem
kaptunk információt, de kí-
váncsian várjuk” – zárta a
fõigazgató-helyettes. 
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Antal Erika

Marosvásárhely 16–17–
18. századi hétköznapjai,

a polgárait leginkább foglal-
koztató eseményei, gazda-
sági, társadalmi életképei
kerekednek ki abból a
kétkötetes munkából, amely
a napokban jelent meg a
Mentor kiadó gondozásá-
ban, az Erdélyi ritkaságok
címû sorozatban.

Sebestyén Mihály törté-
nész, író olyan, a korábbi
századokban élt marosvá-
sárhelyi szerzõk kéziratait
gyûjtötte össze, akik egy
személy kivételével városi
polgárok voltak, napközben
a megélhetésért dolgoztak,
este pedig leültek és megír-
ták mindazt, ami velük tör-
tént. A kétkötetes munka
Borsos Sebestyén városbíró
munkájával kezdõdik, de
megtalálhatóak benne Nagy
Szabó Ferenc, a Szabó Céh
céhmestere írása, Enyedi
Lakatos Márton, Bélteki
Nagy Zsigmond orvos,
Borosnyai Lukács Márton
természetrajz tanár, Petri
Nagy György, Rosnyai Dá-
vid és fia, egy ismeretlen
ötvösmester, valamint az

egyetlen fõrangú ember
Toldalagi Mihály feljegyzé-
sei is. A szerzõk a családról,
házasságról és gyermekvál-
lalásról, mesterségrõl, meg-
rendelésekrõl, betegségek-
rõl, pestisjárványról, polgár-
mester-választásról, a hata-
lomért folyó acsarkodások-
ról írtak. Mindez a törté-
nész számára adalék Maros-
vásárhely történetéhez, az
irodalomkedvelõnek szóra-
koztató olvasmány a városi
pletykákról, eseményekrõl.

„Kár, hogy Jókainak nem
kerültek a kezébe ezek az
írások, mert inspirálódha-
tott volna belõlük” – mond-
ta a kötet összeállítója, Se-
bestyén Mihály. A gyûjte-
ményt Gálfalvi Ágnes szer-
kesztette, aki a bemutatón a
régi szövegeknek a filológiai
szabályok szerinti gondozá-
sáról beszélt, Káli Király Ist-
ván, a Mentor kiadó igazga-
tója pedig az Erdélyi ritka-
ságok sorozat jelentõségét
hangsúlyozta. 

„Mûvészetek, egyesüljetek!”
A színházhoz kötõdõ mûvészeti ágakat is keblére ölelné a temesvári TESZT

A hétköznapok krónikáiKépzõmûvészet 
a nemzetiség szellemében

Sárbogárdi Jolán (Kovács Olga) az Ibusár bábjátékban. Nagy sikere volt a kortárs mûnek a TESZT-en

Sebestyén Mihály a hétköznapi emberek írásait gyûjtötte

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata új bemutatóval
lép, ezúttal elsõsorban a gyermekközön-
ség elé: Carlo Collodi Pinokkió címû tan-
meséjének színpadi változatát mutatja be
B. Fülöp Erzsébet rendezésében. A bemu-

tatót június 1-jén, gyermeknapon tartják
marosvásárhelyi nyári színpadon, kedve-
zõtlen idõjárás esetén a Nemzeti Színház
nagytermében. A zenés darabra az ünnep
alkalmából a gyermekek szimbolikus áron,
1 lejes jeggyel ülhetnek be. (Antal Erika)

Pinokkió-premier gyermeknapon, Marosvásárhelyen

A szerzõ felvétele
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Románia médiája megállíthatatla-
nul csúszik a bulvárosodás felé. A
Gyõzike, Fekete Pákó, és egyéb ef-
fajta médiasztárok valószínûleg mi-
nálunk is nagyon jól be tudnának
illeszkedni a palettába, az OTV, a
Pro TV vagy szinte bármely tévé-
csatorna kínálatába. A bulvármé-
dia nem javítani akar, nem oktató
szándékkal teszi közzé cikkeit, adá-
sait, hanem azért, hogy ijesztõ vagy
éppen „nyálasan romantikus” híre-
ivel sok, legtöbbször valamilyen te-
kintetben frusztrált, nézõt/olvasót
vonzzon magához. Az olvasó/nézõ
ugyanis szeret azonosulni azzal,
amit olvas/néz. A bulvármédia pe-
dig sarkított infókat közöl: szerinte
egy esemény vagy nagyon jó, vagy
irtózatosan rossz. A háttérrõl, az
okokról azonban mindig vajmi ke-

veset tudunk meg, és az is általában
hamis. Valamiért nem „kapósak”
manapság az olyan médiaorgánu-
mok, adások, amelyek azt várják el
a fogyasztóiktól, hogy legyenek tu-
datosak, mûveltek és erkölcsösek.
„Mindent és semmit” sem akarunk
tudni a világunkról. Nem értjük,
nem tudjuk, hogy miért történik az,
ami történik, mert a médianyilvá-
nosság elõl gondosan el vannak zár-
va a fontos értesülések, viszont az
így keletkezett hír-ûrt ugyancsak
hatalmas mûgonddal feltöltik az
olyan hírek, amelyek a teljesség lát-
szatát keltik, de tulajdonképpen
csak csillogó valami, amivel több-
kevesebb ideig lekötjük magunkat.
Még az olyan, ideológiailag semle-
ges területet, mint a sportújságírás
is elárasztotta már a szenny. Többet

olvasunk például a focisták nemi
életérõl, mint az általuk alkalma-
zott edzéstechnikákról, és már Ro-
mániában is van olyan sportmûsor,
amelyben a bemondónõk vetkõzés
közben ismertetik a... focisták nemi
életét... Tehát a test és lélek nemese-
dését szolgáló sport is a kiegyensú-
lyozottságot nélkülözõ média prédá-
jává vált, amely az elégedetlen em-
berek lelki sérülékenységét kihasz-
nálva növeli a nézettségét. A sport-
újságírás, amely a sport iránti ér-
deklõdést kellene felkeltse így tulaj-
donképpen teljesen eltereli arról, és
elõtérbe állítja a... focisták nemi éle-
tét, és egyéb „hasznos” értesülése-
ket. A mai sportújságírás nem a
test és lélek kinevelését szolgáló fizi-
kai/szellemi tevékenységekrõl szól,
hanem a sportélet szereplõinek ma-

gánéleti botlásairól. Nem csoda, ha
ilyen média mellett többen választ-
ják a tévé elõtti, chipses-sörös dõzsö-
lést, mint mondjuk egy tájfutó-ver-
senyen való részvételt. Romániában
nagy arányban fordulnak elõ cu-
korbetegek és túlsúlyos emberek,
akiknek jó lenne sportolni (legfõ-
képp megelõzés céljából). De õk in-
kább a bulvárhírek fogyasztását és
a tévé elõtt ülve való meghízást vá-
lasztják. A sportmédia romlását
csak egyféleképpen lehet visszafordí-
tani, ha újra nemessé tesszük a
sportot, és nem érdekcsoportok un-
dorító marakodásának folyamata-
ként tekintünk rá. Máskülönben ez
érvényes a politikára és a közigaz-
gatásra is.

Péter Árpád

Médiagnózis

Sportból ûzni a bulvárt

Postafiók

Farkas István

Elfogadta tegnap a szenátus
szakbizottsága a Román Tele-

vízió Társaság (SRTV) és a Ro-
mán Rádiótársaság (SRR) politi-
kamentesítésére vonatkozó tör-
vényt, tudtuk meg lapzártakor
Raluca Turcantól. A PD-L-s kép-
viselõ részletekkel nem szolgált,
ugyanis a bizottság ülése még ja-
vában zajlott. Az ülés pikantériá-
ja, hogy a szociáldemokrata
Sergiu Nicolaescu kitessékelte a
terembõl a sajtó, a civil szerveze-
tek, valamint a szakszervezetek
képviselõit. 

Bãsescu visszakozik

A törvény elfogadásának
elõzménye, hogy Traian
Bãsescu államfõ kedd este zöld
utat adott a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) politikusa-
inak, megengedve nekik, hogy
„a pozitív üzenetek szószékévé
tegyék a TVR-t”. Az államfõ
azután döntött így, hogy koráb-
bi pártjának Beszterce-Naszód
megyei elnöke, Ioan Oltean azt
sérelmezte, hogy a párt nem
rendelkezik „megfelelõ kommu-
nikációs mozgatórugókkal”, így
a mogulok tévéi ízekre szedik a
politikusait. Az államfõ bejelen-
tésén felbátorodva Silviu
Prigoanã kijelentette: „Véget
kell vetni annak, hogy a Boc-
kormány miniszterei a mogulok
tévéibe tömjék a közpénzeket”.

„Visszavonom az állásponto-
mat. (Bãsescu korábban támo-
gatta a politikamentesítést –
szerk. megj.) Nekünk is szüksé-
günk van egy kommunikációs
csatornára” – hangsúlyozta a
PD-L-s politikusoknak az ál-
lamfõ, aki pálfordulását azzal
indokolta, hogy bebizonyoso-
dott elõtte, a parlament tagjai
képtelenek adott idõn belül mó-
dosítani a közmédiumok mûkö-
dési törvényét. Bãsescu elmond-
ta, azt szeretné, hogy a közmé-
diumok élére a régi törvény
alapján a lehetõ legrövidebb
idõn belül neveznének ki vezetõ-
ket –, ha már a két ház képtelen

záros határidõn belül megalkot-
ni és elfogadni egy törvényt. De-
mokrata-liberális források sze-
rint a párt továbbra is Robert
Turcescu újságírót javasolja a
SRTV élére. 

Turcan: objektív tévé kell

Nagyjából egy héttel ezelõtt
Raluca Turcan, a képviselõház
kulturális és médiaszakbi-
zottságának elnöke blogbeje-
gyezésében azt írta, hogy az
„agyaglábakon álló TVR-
kolosszus” válaszúthoz érkezett:
„Ahhoz, hogy az intézmény
fennmaradjon, akár az új, akár a

régi törvény alapján nevesíteni
kell a köztévé élére”. A képviselõ
lapunknak nem kívánta kom-
mentálni az államfõ kijelentését,
viszont megjegyezte „az állam-
polgároknak szükségük van az
objektív tájékoztatásra, amit a
kormány garantálhat”.

Április 9-én Victor Ponta, a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke a Mediafaxnak azt nyilat-
kozta, „a PSD akkor is kitart a
SRTV és a SRR politikamentesí-
tése mellett, ha Emil Boc mi-
niszterelnök egy hónap múlva
meggondolja magát, és mégis
visszahelyezné a közmédiumo-
kat a politika kupolája alá”. 

Az izlandi politikai állapotok kifigurázására
létrehozott Legjobb Párt nyerheti meg szom-
baton a helyhatósági választást a szigetor-
szág fõvárosában. A közvélemény-kutatások
szerint Jón Gnorr komikus protestpártja a
szavazatok 44 százalékára számíthat
Reykjavíkban. Ez azt jelenti, hogy a komi-
kus csapata nyolc önkormányzati képviselõi
helyet szerezhet meg a tizenötbõl. A Legjobb
Párt népszerûsége azóta szédítõ sebességgel
emelkedett. A közvélemény-kutatók március
végén még csak 13 százalékos támogatottsá-
got mértek a pártnak, egy hónappal késõbb
már 24 százalékot, május közepén pedig 36
százalékot. A hagyományos pártok vezetõi
abban bíznak, hogy az urnáknál a válasz-
adók meggondolják magukat és végül in-
kább rájuk szavaznak. 
Különben szórhatják a hamut a fejükre.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

HIRDETÉS

Oltyán László emlékdíj negyedszer

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
hagyományos gyergyószárhegyi táborában
idén is sor kerül az Oltyán László Emlék-
díj átadására. A marosvásárhelyi újságíró-
ról elnevezett díjra szeptember 10-ig vár-
ják a jelentkezõket, akik három riportot
küldhetnek a szervezõknek. Tavaly az
ÚMSZ volt munkatársa, Csíbi Márta kap-
ta az elismerést. 

Elnöki tévé lesz a TVR?

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
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tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Nemzetközi Transzilvánia Alapítvány:
csontváz a szekrényben?

Az 1989-es rendszerváltás után számos ala-
pítvány látott napvilágot határon innen és
túl. Ezek kisebb-nagyobb eredményekkel te-
vékenykedtek. Ilyen alapítvány volt a Nem-
zetközi Transzilvánia Alapítvány is. Sajnos
ez az alapítvány tiszavirág életû volt, csõdbe
ment. A mai napig sem lehet tudni, hogy mi
is volt az alapítvány felszámolásának valós
oka. Az egyszerû laikus ember felfogása sze-
rint addig ameddig az alapítvány létezett, és
aki az alapítvány közelébe jutott, az vett be-
lõle, sajnos aki távol volt tõle (akikért ez az
alapítvány tulajdonképpen létezett), ezeknek
nem jutott semmi. Az RMDSZ országos ve-
zetõsége is vizsgálatot kezdeményezett az
alapítvánnyal kapcsolatban. (…) Az ügyet
az RMDSZ a Marosvásárhelyen tartott V.
kongresszusán akarta tisztázni, de közben
történt valami, így elnapolódott az ügy ki-
vizsgálása, a közvélemény a mai napig nem
tud semmit e pénzek sorsáról. Annyi év
után ideje lenne, hogy az RMDSZ vezetõsé-
ge öntsön tiszta vizet a pohárba, derítsen
fényt a valós igazságra, mert a magyarsá-
gunk becsületérõl van szó. Maradok tiszte-
lettel,

Lakatos József nyugdíjas, Szilágysomlyó

Kánya Gyöngyvér

Lerágott körmök, az arcokra
fagyott mosoly, örömköny-

nyek, üdvrivalgás és csalódás –
röviden így lehetne jellemezni an-
nak a tizenhét országnak a reak-
cióját, akik a kedd esti elsõ elõ-
döntõben megméretették magu-
kat az Eurovíziós Dalverseny os-
lói színpadán. Közülük tízen –
Moldova, Fehéroroszország,
Oroszország, Görögország,
Bosznia-Hercegovina, Portugá-
lia, Szerbia, Izland, Belgium és
Albánia – már nyugodtak lehet-
nek a döntõvel kapcsolatban, míg
hét ország – köztük a fogadóiro-
dák szerint esélyesnek tartott

Szlovákia versenyzõje, nehezen
emésztette meg a vereséget. Az
élet ennek ellenére a Telenor Aré-
nában egy percre sem állt meg,
tegnap már a ma esti második
elõdöntõ fellépõi tartották úgyne-
vezett „ruhás fõpróbájukat”. 

Természetesen Románia képvi-
selõi Paula Seling és Ovi is szín-
padra léptek, pontosabban elfog-
lalták helyüket a Paula férje által
tervezett átlátszó zongora mö-
gött. A páros ma este tízedikként,
a legesélytelenebbnek tartott Hol-
landia után lép színpadra, s ha
hinni lehet a fogadóirodák tippje-
inek, akkor be is éneklik magukat
a 25 országot felvonultató szom-
bat esti a döntõbe. 

Ma este éget a tûz Oslóban

„Keresztapák”. Az államfõ „házitévéje”, a B1TV mintájára a PD-L párttévéjévé alakítja a TVR-t? 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Beszélő emlékhá-
zak
10.10 Carlo és vendégei
10.45 Mikszáth Kálmán -
Hagyományok és értékek
11.20 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Anziksz
15.40 Nyelvében él a
nemzet
16.25 Néprajzi kincseink
16.55 Mi vagyunk az
unió
17.15 TÉRkép ráadás
17.45 Beavatás
18.00 Kikötő
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mesel
20.00 Szent Péter eser-
nyője (magyar-csehszl.
játékf., 1958)
21.25 Híradó, Sport
21.40 Megállítjuk 1 mil-
lióért
21.45 Váltó
22.00 Oltalmazó ég (an-
gol-olasz f. dráma, 1990)
0.15 Kikötő (ism.)
0.45 Kikötő - Friss (ism.)
0.55 Váczi Eszter és a
Szörp (koncertf.)
1.25 Olasz regény (fran-
cia-olasz rom. dráma,
2004)

DUNA TV, 22.00
Oltalmazó ég

1947 - A Moresby házaspár, Port és Kit számára a menekü-
lés, a kaland jelentheti a kiutat hétköznapjaik válságából. El-
határozzák, hogy egzotikus utazásra mennek Afrikába, hogy
végre tartalommal töltsék meg kiüresedett kapcsolatukat.
Az egyhangú, kegyetlen sivatagi táj, az idegen életstílus
azonban épp ellenkezőleg hat rájuk, mint ahogy várták.

m1, 22.30
Beszterce ostroma

Pongrácz István, Nedec várának az ura furcsa ember. Nem
szereti saját korát, ezért középkori várúrnak képzeli magát.
Környezete is elfogadja hóbortját, és ezzel mintegy lovat ad-
nak a gróf alá. Mint évszázadokkal azelőtt, hadjáratot indít
az engedetlen város, Beszterce ellen. A komoly városatyák
nagy zavarukban egy “túszt” ajánlanak fel a gőgös hadve-
zérnek: Apolkát, a város árváját.

m2, 23.05
Férfititkok

Egy 5 fős iskolai baráti társaság hosszú idő után újra össze-
jön volt tanáruk temetésén. Azt követően tanáruk óceánpar-
ton lévő házában töltenek el együtt egy kalandos hétvégét,
ahol sok elvarratlan múltbéli esemény tör felszínre. A lá-
nyok, a szörf és a hullámok idilli terepén jellemük minden ap-
ró rezdülései megmutatkoznak: az élet, a szerelem, a barát-
ság, a becsület fogalmáról és fontosságáról.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Nyugat 100
11.45 Magyar évszázad-
ok
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyarországi
néptáncok
15.00 Rajnán innen, Du-
nán túl...
15.30 Hétmérföld
16.05 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány
19.50 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 24 (amerikai sor.)
23.05 Férfititkok (auszt.
f. dráma)
0.40 McLeod lányai (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.40 Alaszka aranya
(am. kalandf., 1998)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (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 sor.)
22.20 CSI. A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána. RTL-hírek
1.15 Reflektor - Sztár-
magazin
1.35 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (am. akció
sor.)
2.45 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.35 Teleshop
12.05 Jövőre veled ugyan-
itt (am. vígj., 1978)
14.15 Kvízió - Telefonos já-
ték
15.45 Lassie (am.-kan.
sor.)
16.15 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A játék-
show
21.15 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.25 Trauma (am. akció
sor.)
0.25 A férjem védelmében
(am. sor.)
Közben. Kenósorsolás
1.25 Bajnokok Ligája ma-
gazin
1.55 Tények Este Hírműsor
2.25 EZO.TV
3.15 Gyilkos körök (francia
sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Negyedik (ism.)
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet 
(ism.)
15.30 Iskolapélda 
(ism.)
16.05 BBC Reporters A
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

9.25 Gyilkos sorok
10.25 Smallville 11.15
Szívek szállodája 12.10
Feleségcsere 13.00 Se-
gítség, szülő vagyok!
14.00 A médium 15.00
A médium 16.00 CSI
17.00 Ki ez a lány? (sor.)
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Feleségcse-
re 19.55 Ki ez a lány?
(sor.) 20.55 Jóbarátok
(sor.) 20.25 Egy kapcso-
lat szabályai (sor.) 21.25
CSI 22.20 Fejvadászat
(am.-kan. f.)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Floyd
Mayweather - Oscar De
La Hoya 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
máció (live) Vali Moraru-
val 20.00 American Glad-
iators 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Póker Világ-
bajnokság - World Poker
Tour 0.00 Playboy: A leg-
szebb ajándék   

8.15 Kaméleonok (soro-
zat) 9.45 Maria Mercedes
(sorozat) 11.15 Predeszti-
náltak (sorozat) 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (sorozat) 16.30
Maria Mercedes (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sor.) 19.30 Kaméleonok
(sor.) 20.30 Lányok a pác-
ban (am. romant. vígj.,
2006) 22.30 Viperafészek
(sorozat)  

8.10 Becsületes tolvajok
(amerikai akcióf.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A Midsomer gyilkosságok
(krimisorozat) 15.00
Díszkíséret (amerikai
vígj.) 16.55 Tüzes jég
(amerikai akcióf.) 18.35
Kaméleon - A rejtelmek
szigete (amerikai ak-
cióthrill.) 20.15 Nagy zűr
kis Kínában (amerikai
vígj.) 22.10 Tűz a mély-
ben (amerikai akcióf.)
0.05 Halott ember ritkán
táncol (amerikai akcióf.)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Importált vej (soro-
zat) 9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.15 Legyél
az enyém 15.00 Árulás a
családban (sorozat)
16.30 Terefere Bahmu-
val 18.45 A nap híre
19.00 D-Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 23.00 A
néma tanú (német-angol-
amerikai-orosz thriller)
1.00 Horrortár - Ször-
nyek szülője (amerikai
horror, 2001)   

9.00 Nyughatatlan Jordan
(sorozat) 10.00 Kisvárosi
gyilkosságok (sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 13.00
Őrangyal (sorozat) 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus 15.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sorozat) 17.00
Lángoló szívek (amerikai
rom. dráma) 19.00 Nyug-
hatatlan Jordan (amerikai
sorozat) 20.00 Nash
Bridges 21.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 22.00
Esküdt ellenségek (sor.) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-ma-
gyar filmsor.)
11.00 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.35 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.30 McLeod lányai
(ausztrál sorozat)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő
22.00 Az Este - Péntek
22.30 Beszterce ostroma
(magyar f., 1948)
0.00 Prizma
0.15 Hírek
0.25 Memento
0.35 Teadélután (ism.)
1.25 Nappali (ism.) Köz-
életi szórakoztató maga-
zin

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 A klíma lehet ok a
háborúra?
11.15 100%-os jótállás
12.15 A mágikus szem
(ism.)
12.50 A palota ékköve
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
14.50 A Delta emberei
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Leománia
17.50 TIFF beszámoló
17.55 Az új Dél-Afrika
fele
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.10 Egyszer az életben
23.00 CSI. A helyszíne-
lők (amerikai-kanadai
filmsorozat)
0.00 Hírek, sport
0.15 Bent (angol-japán
romantikus dráma,
1997)
2.05 A mágikus szem
(ism.)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Pont. És mindent
előlről (amerikai zenés
dráma, 2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes (ism.)
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport
20.30 A Pusztító (ameri-
kai akciófilm, 1993)

23.00 Életveszély (A
Hádész-faktor) (amerikai
akcióthriller, 2006)
2.45 Cuenta atrás, azaz a
visszaszámlálás (spanyol
krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (sor.)
12.00 Reality show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mindhalálig (ameri-
kai akciófilm, 1996)

22.30 A 2.0-es hálózat
(amerikai akciófilm,
2006)
Sz.: Jean-Claude Van
Damme, Natasha Hen-
stridge
1.00 A pokol tornácán
(amerikai akciófilm,
1968)

6.00 Shinzo (sor.)
6.30 Lilo és Stitch (anim.
sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(am. sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo
9.30 Senki sem tökéletes
10.00 Apák és kicsik
10.30 McBride: Gyilkos-
ságra hangolva (amerikai
krimi, 2005)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(am. sor.)
15.15 Sport, diéta és egy
sztár
16.00 Oliver Twist (angol
filmdráma, 1999), 4. rész
18.00 Hírek 19.00 Sport
19.30 Szindbád - A hét ten-
ger legendája (amerikai
animációs film)
21.30 Mr. 3000 (amerikai
vígjáték, 2004)

23.15 A szerződés (am.
thriller, 1999)
1.30 Oliver Twist (angol
filmdráma, 1999) (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Mocsári favágók -
Pénznyelő
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Skócia
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag – Madárra-
komány
18.00 Amcsi motorok -
Klipsch

19.00 A legnagyobb min-
dent visz
20.00 A túlélés törvényei
- Szahara
21.00 Hogyan készült?
Golfütő, ostya, drót, kábel,
vonatkerék
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 Rács mögött kül-
földön - Kolumbia
23.30 A világ legkövérebb
embere házasodik
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát - Hajótörés

5.25 Hírek
7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
7.55 Győztesek
8.10 A csillagok utján
(kanadai-német sor.)
9.50 Ismerd meg a romá-
nokat
10.00 Hírek
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia sorozat)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport
12.45 Két dojnázó (ism.)
13.15 A románok hagyo-
mánya (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Wild Cart (am.
sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Párizsi jóbarátok
(francia sorozat)
18.45 Lehet, hogy nem
tudtad
19.00 Esély és esélyte-
lenség
20.00 Női röpladba baj-
nokság
22.00 Hírek, Sport
23.00 A Húsvét misztéri-
uma (dok. f.)
0.10 Egyeseknek ez tet-
szik...
1.30 Űrbázis végveszély-
ben (am. akcióf.) 
(ism.)

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00
Déli harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés    

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-
óra 17.30 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató mű-
sor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2010. május 28.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Hella nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Hella név a Heléna
egyik változata, amely egy
görög eredetû nõi név,
pontos jelentése vitás, ta-
lán fényes, sugárzó. Való-
színûleg a görög heliosz
(nap) szó származéka.
Holnap Csanád, illetve
Emil napja lesz.

Évfordulók
• 1564-ben hunyt el Kálvin
János francia reformátor
• 1581-ben hunyt el Bátho-
ry Kristóf erdélyi fejedelem
• 1948-ban született Pres-
ser Gábor zenész, énekes
• 1981-ben hunyt el Pi-
linszky János katolikus,
magyar, Kossuth-díjas köl-
tõ, mûfordító 

Vicc
– Hogy van a feleséged?
– Beteg.
– És veszélyes?
– Ilyenkor nem, csak ha
egészséges.

Recept
Erdélyi gulyásleves
Hozzávalók: 2,5 kg birka-

hús (combja), fél kg leves-
zöldség, 2 fej hagyma, 10 ge-
rezd fokhagyma, 1 ek. egész
bors, 2 fej kelkáposzta, 1,2
kg burgonya, borsikafû, ma-
joránna, kömény, 3-4 babér-
levél, 2 ek. vágott zöldpetre-
zselyem, 4 dkg só.
Elkészítése: A húst megsza-
badítjuk a faggyútól és az
inaktól, megmossuk, majd
forró ecetes vízzel leforráz-
zuk. 6-8 percig forró vízben
áztatjuk, majd apró kockák-
ra vágjuk. 4 liter hideg víz-
ben fõni tesszük. Mikor fel-
forrt, beletesszük a gézbe
kötött fûszernövényeket, a
tisztított hagymát és a fok-
hagymát, sózzuk, és alig zu-
bogva fõni hagyjuk. Eköz-
ben megtisztítjuk a leves-
zöldséget, ujjnyi darabokra
vágjuk, és a levesbe tesszük.
Mikor a hús és a zöldségek
félpuhára fõttek, beletesz-
szük a feldarabolt burgo-
nyát és a 8 részre vágott kel-
káposztát. A levest nem sza-
bad keverni. Ha megfõtt a
leves, kivesszük a gézcsoma-
got, a levest megszórjuk
zöldpetrezselyemmel, for-
rón tálaljuk.

2010. május 27., csütörtök   www.maszol.ro

Minden bolond tud ítélkezni,
panaszkodni és kritizálni. És
a legtöbb meg is teszi. Ezért
bolondok. A bolondság nem is
annyira valaminek a hiánya,
mint inkább egy értelmetlen
többlet, illetve valaminek az
értelmetlenül való használata.
A bolond tehát ítélkezik, kriti-
zál és panaszkodik, mert úgy
gondolja, hogy õ azt megtehe-

ti, neki ahhoz joga van. És vé-
gül is van is. A bölcs is szokott
ítéleteket hozni, ritkán ugyan,
de panaszkodni is, és végképpen
nagyon ritkán, de talán még
kritizálni is. Csakhogy a bölcs
mindig tudja a dolgok helyét,
idejét és módját, míg a bolond
ellenõrzés nélkül osztja meg a
világgal mindazt, ami bolond
fejében megfordul.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Munkája hatékonyságára össz-
pontosítson! Legyen körültekintõ
és figyelmes társaival. Figyeljen
oda minden apró történésre. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ne akarjon mindennel gyorsan
végezni, mert könnyen hibázhat.
Mások bonyodalmait ne vegye
szívére. Jogaihoz ragaszkodjon.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Tervezze meg céljait! Oldja meg
a régóta húzódó ügyeit, ne halo-
gassa. Annyi kötelezettséget vál-
laljon, amennyit könnyen elbír.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Még a teliholdnak sem sikerül
Önt kibillenteni a megszokott ke-
rékvágásból. A munkában –
éppúgy, mint a magánéletében –
nem kell változásoktól tartania.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Lendülete akkor is továbbviszi,
amikor csökken az energiája.
Szerencse, hogy ilyen tulajdon-
sággal bír, és hogy annyi mun-
kát fektetett az elõkészületekbe.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Fölösleges volt tegnap féltékeny-
kednie. Csupán az irigyei igye-
keztek megtorpedózni a magán-
életét. Ma már minden megy a
maga útján.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az átszervezések Önt is érinthe-
tik. Csodákban ne reményked-
jen, inkább költözzön együtt a
hivatalával, ha erre módja lesz.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Anyagi helyzete egy kicsit ve-
gyes, érheti kellemes meglepetés,
de apróbb bosszúság is. Ha szük-
séges, környezete kisegíti az át-
meneti gondokból.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy érzi magát, mintha folya-
matosan akadályba ütközne.
Néhány régi gond újra jelentke-
zik. Érdemes most harcba bo-
csátkozni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyszerû ötleteit valósítsa meg!
Ne csak a saját elképzeléseire ala-
pozza terveit, fogadjon el jó taná-
csot. Érzelmeit olyanokra ne pa-
zarolja, akik nem érdemlik meg.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Törekedjen a harmonikus légkör
kialakítására. Igyekezzen együtt-
mûködni másokkal és objektíven
ítélni a dolgokat. Szenvedélyes
szerelemrõl ábrándozik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Igyekezzen elkerülni a vitás
helyzeteket. Ne keveredjen is-
meretségbe gyanús emberekkel.
Az érzelmi kötõdést fontosnak
tartja.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Legyõzték Dél-Koreát a magyarok

Magyarország nõi asztalitenisz-válogatott-
ja 3-1-re legyõzte tegnap Dél-Korea leg-
jobbjait a Moszkvában zajló világbajnok-
ság C csoportjának negyedik fordulójába.
Ma a franciákkal csapnak össze. A D elõje-
lû hatosban szereplõ romániaiak sima 3-0
arányú vereséget szenvedtek Japántól, míg
ma a házigazda oroszokkal mérkõznek
meg. A férfiaknál továbbra is nyeretlenek a
trikolórok, tegnap a csehekkel szemben
maradtak alul 3-1-re. Ma a svédekkel mér-
kõznek meg a B csoportban. A magyar fér-
fiak tegnap 3-1-re kikaptak a németektõl a
C csoportban, de miután a japánok legyõz-
ték a spanyolokat, a horvátok pedig a dá-
nokat, így a magyarok 1989 után ismét a
legjobb tizenkettõ közé jutottak.

Marad a Liga I-ben az Internaþional

Megkapta az élvonalbeli induláshoz szük-
séges licencet a Curtea de Argeº-i
Internaþional futballcsapata, így az jövõre
is a Liga I-ben szerepelhet. A csapat az
idén a 14. helyen zárt, s céljaik szerint a
következõ idényben is bennmaradnak a
legjobbak között.

Románia maradt a huszonnyolcadik

Románia továbbra is a 28. helyen áll a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfris-
sebb világranglistáján. Magyarország egy he-
lyet visszacsúszva csak az 57. a rangsorban.
Az élen nem történt változás, ott továbbra is
Brazília, Spanyolország, Portugália, Hollan-
dia, Olaszország, Németország, Argentína,
Anglia a sorrend, míg a 9-10. helyeken Hor-
vátország helyet cserélt a franciákkal.

Párizsban lesz a cselgáncs-vb

A párizsi Bercy-csarnokban rendezik meg
a jövõ évi cselgáncs-világbajnokságot – ezt
a francia szövetség jelentette be tegnap. A
világversenyt augusztus 23. és 28. között
rendezik meg a francia fõvárosban, amely
korábban kétszer adott otthont a világbaj-
nokságnak (1979 és 1997).

Pályabringás nyert a Girón

Az Olasz kerékpáros körverseny (Giro
d’Italia) 17., Brunico és Pejo Terme közötti
173 kilométeres szakaszát meglepetésre a 28
éves francia Damien Monier (Cofidis) nyerte
meg, 4.29.19 órás eredménnyel. A kerekes-
nek országúton eddig nem volt jelentõsebb
sikere, eddig csupán pályán jeleskedett.

Képernyõn a kajak-kenu Világkupa

A magyar közszolgálati televízió élõben
közvetíti a hétvégi kajak-kenu Világkupa
döntõit Szegedrõl. A tornán harmincöt or-

szág képviselteti magát. Érdekesség, hogy
a két olimpiai bajnok, Janics Natasa
(képünkön) és Kovács Katalin vasárnap
egymás ellen fog versenyezni.

Trombetta váltja Sabãut?

Labdarúgás

ÚMSZ

„Úgy döntöttem, hogy visz-
szavonulok a Temesvári FC

vezetõedzõi tisztségébõl” – jelen-
tette be tegnap lemondását Ioan
Ovidiu Sabãu, aki már a labdarú-
gó-bajnokság vége felé többször
megpedzette, hogy távozni akar.
A szakember a tavaly nyáron ér-
kezett a Béga-partiak élvonalbeli
csapatához, amely azóta tizenöt
gyõzelmet, tizennégy döntetlent
és öt elveszített mérkõzést jegy-
zett a hétvégén befejezõdött liga
I-es szezonban. Sabãu az ötödik
helyre vezényelte a gárdát, ám a
szurkolók hevesen támadták az
utóbbi idõszakban, s korábbi nyi-
latkozatai alapján elsõsorban ez
motiválta döntése meghozatalá-
ban. „Iancu úrral (szerk. megj.:
Marian Iancu, a klub fõrészvé-
nyese) is közöltem, s õ nagyon jól
megértett engem. Nem akarom
Temesváron folytatni” – mondta
tegnap a tréner.

Sabãu távozásával máris a le-
endõ utódot keresik, s miután
Iancu pénzügyi okok miatt nem
tudott megegyezni Victor
Piþurcával, legújabban a napok
óta Romániában tartózkodó
Maurizio Trombetta neve me-
rült fel a Poli potenciális tréne-
reként. A Kolozsvári CFR volt
szakvezetõjének kinevezését
már kész tényként közölte teg-
nap a Prosport címû sportnapi-
lap internetes oldala, de a klub-
tól érkezett reakciók alapján
még csak most kezdik meg a tár-
gyalásokat ezen a téren. Újság-

írói kérdésre Trombetta sem
adott egyértelmû választ, kije-
lentette: „Ha a Temesvár nem
mond semmit, akkor én sem.”

A Temesvári FC tulajdonosa
sajnálja Sabãu távozását. „Tisz-
teletreméltó személy és sajná-
lom, hogy nem tudtuk itt tarta-
ni. Vérbeli profi, remélem, hogy
nem fogjuk visszasírni” – nyilat-
kozta tegnap Iancu.

Edzõ kerestetik a bukaresti
nagycsapatoknál is, közülük a
Rapid és a Dinamo Ioan
Andonén marakodik. Noha a
vasutasok marasztalják a szak-
embert, õ legutóbb úgy nyilat-
kozott: „Copos úr (szerk. megj.:
George Copos, a klub fõrészvé-
nyese) nem ajánlott semmit.
Milyen szerzõdéshosszabbítást

írjak alá? Úgy érzem, hogy a
Dinamónál jobban akarnak.”
Victor Becali, a szakember ügy-
nöke is úgy fogalmazott, hogy
Andone – aki korábban már baj-
noki címig vezényelte a Dina-
mót – jelenleg közelebb áll a
„kutyákhoz”.

A Steauánál, mint ismert,
nem tartanak tovább igényt
Mihai Stoichiþã munkájára, így
az edzõ egyre közelebb kerül a
ciprusi Anorthoszisz Fama-
gusztához. George Becali, a bu-
karesti klub tulajdonosa, mint
ismert, Piþurcát szeretné a csa-
pat élére. 

Ioan Ovidiu Sabãunak elege lett a szurkolói kritikából, s tegnap felállt a Temesvári FC kispadjáról

Dorinel Munteanu, a Galaci Oþelul futballcsa-
patának edzõjét hivatta be tegnap az Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) ügyész-
sége kihallgatásra. A trénert a Piteºti-i Argeº
FC tulajdonosa, Cornel Penescu vádolta meg
azzal, hogy még amikor az õ csapatát edzette
nem játszott tisztességesen egy Steaua elleni
bajnoki mérkõzésen. A szakember viszont azt

mondta: „Azért hívtak be, hogy nyilatkozatot
tegyek a Penescu-ügyben. Sem tanúként, sem
vádlottként nem szerepelek ebben az ügyben.
Meg is lepett, hogy ennyi idõ után behívtak, de
nem hiszem, hogy bármi közöm lenne ebben.”
Cornel Penescut, mint ismert, többek között az-
zal vádolja a DNA, hogy több Liga I-es mérkõ-
zésen lefizette a játékvezetõket.

Fotó: Mediafax

Kihallgatta Dorinel Munteanut a DNA

Ioan Ovidiu Sabãu lemondott tegnap a Te-
mesvári FC élvonalbeli futballcsapatának
vezetõedzõi tisztségérõl, s lehetséges utód-
jaként Maurizio Trombetta neve merült
fel. Eközben Ioan Andone, a Rapid
trénere egyre közelebb kerül a Dinamó-
hoz, állítása szerint a vasutasok nem tettek
neki egyértelmû ajánlatot a folytatásra.

Dulgheru tovább menetel, 
Szávay Ágnest kiejtették
Tenisz

Hírösszefoglaló

Alexandra Dulgheru egy-
elõre megállíthatatlannak

tûnik a francia nyílt teniszbaj-
nokságon, tegnap 6-4, 6-2-re le-
gyõzte a svájci színekben ver-
senyzõ Bacsinszky Tímeát, s ez-
zel továbbjutott a Roland
Garros harmadik körébe, ahol a
Caroline Wozniacki–Tathiana
Garbin-meccs gyõztesével talál-
kozik. A 31. helyen rangsorolt
román sportoló pályafutása har-
madik Grand Slam tornáján
szerepel, ám eddig még soha
nem jutott tovább az elsõ kör-
bõl. Ezzel szemben Raluca-
Ioana Olaru az ukrán Olga
Szavcsukkal párban is kiesett a
franciaországi viadalon, kettejü-
ket az amerikai-holland-duó,
Vania King és Michaella
Krajicek gyõzte le 6-4, 6-3-ra.
Gallovits Edináék lapzártánk

után léptek pályára. A magyar-
országi Szávay Ágnes két sima
játszmában 6-1, 6-2-re kikapott
a 19. helyen kiemelt orosz
Nagyja Petrovától, s így kiesett
az egyéni versenybõl. 

A favoritok közül eddig a má-
sodik helyen kiemelt amerikai
Venus Williams is simán jutott
tovább (6-2, 6-4-re gyõzte le a
spanyol Arantxa Parra
Santoniát), eddig csak az orosz
Dinara Szafina korai búcsúja je-
lentett igazi meglepetést. Az ki-
lencedik helyen kiemelt orosz
sportolót a japán Date Krumm
gyõzte le 3-6, 6-4, 7-5-re.

A férfiaknál is többnyire a pa-
pírforma érvényesült: az elsõ
helyen kiemelt címvédõ Roger
Federer, a svéd Robin Söderling
és a francia Jo-Wilfried Tsonga
is továbbjutott a második kör-
bõl, míg a spanyol Rafael Nadal
az elsõ fordulónál tartott, ahol
6-2, 6-2, 6-2-re verte a szabad-
kártyás Gianni Minát. 

Bukarestbe jön Jimmy White
Sznúker

V. Ny. R.

„A gazdasági válság ellené-
re rekordnak számító har-

mincegy ország képviselteti
magát az Európa-bajnoksá-
gon” – mondta lapunknak a
szervezõk részérõl Dragoº
Cozmaciuc szövetségi edzõ a
ma kezdõdõ kontinensviadal-
ról. Merthogy a bukaresti Rin
Grand szálloda a Romániában
eddig valaha rendezett legjelen-
tõsebb sznúkertornának ad ott-
hont. Több mint száz sportoló
ragad dákót, hogy a június ötö-
dikéig tartó verseny fináléjáig
jusson. Naponta reggel kilenc
és este kilenc óra között folya-
matosan rendezik a meccseket,
felnõtt nõi, férfi és veterán kate-
góriában, s ezekre a belépés in-
gyenes. Csak majd a június 5-i
gálamérkõzésekre kérnek el
pénzt a belépõkre, amikor is a
legendás Jimmy White tart be-
mutatót. „Lehetõségünk adó-
dott több hazai játékost is bene-

veznünk, ami jó lehetõség a jö-
võre nézve” – magyarázta elé-
gedetten Cozmaciuc. Mivel a
romániai sznúkerszövetség
csak alig három éve alakult,
Francisc Tobã, a szervezet el-
nöke komoly teljesítménynek
tartja, hogy máris ilyen rangos
viadalt rendezhetnek. Tájékoz-
tatása szerint a torna költségve-
tése mintegy 80 ezer euróra
rúg, s ebbõl csak tízezret kaptak
az államkasszából. A konti-
nensviadal alkalmával James
Leacy, az Európai Biliárd és
Sznúkeregyesület alelnöke is
Bukarestbe érkezett, sajtótájé-
koztatóján pedig elismeréssel
nyilatkozott az itteni helyzet-
rõl. Szerinte irigylésre méltó a
romániai központ, s reméli,
hogy néhány éven belül egyre
több hazai sportoló vesz majd
részt a magasabb szintû verse-
nyeken. Az Európa-bajnokság
hivatalos megnyitója ma 10
órakor lesz, s ezzel egy idõben
tartják a tegnapi lapzártánk
után befejezõdött Rin Grand
Open viadal díjkiosztóját is. 
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