
Perzselt a tûz Oslóban

Öt év után ismét dobogós helyet ért el Ro-
mánia az Eurovíziós Dalversenyen. Paula
Seling és Ovidiu Cernãuþeanu Playing with
Fire (Játék a tûzzel) címû dala harmadik he-
lyen zárt a norvég fõvárosban rendezett
döntõn. A nyertes, 28 év után második al-
kalommal Németország lett, amelyet a 19
éves Lena képviselt.

új magyar szó
2010. május 31., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1623 ▲
1 amerikai dollár 3,3541 ▼
100 magyar forint 1,5223 ▲

Ifjúsági lakások négymillióból

Csaknem nyolcmillió lejbõl épült országos
lakásügynökségi (ANL) ingatlant és egy
sportcsarnokot avattak fel Gyergyótöl-
gyesen a hétvégén. A 24 beköltözõ listája
még nem végleges, azon családok élveznek
elõnyt, amelyek több gyermeket nevelnek.

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Háttér 4
A politika nemcsak privilégium

„Ilyenkor az ember szívesebben ülne az el-
lenzék padjaiban. De a politika nemcsak
privilégium, nemcsak hatalomgyakorlás,
hanem nagyon nehéz felelõsség is.” Beszél-
getés Markó Béla miniszterelnök-helyettes-
sel, az RMDSZ elnökével.

Kétféle tömeg
Amit szombaton Orbán Viktor Budapes-
ten, azt az eszmetárs Traian Bãsescu Bu-
karestben már elmondta hat évvel ez-
elõtt; akkor is lelkesek voltak a tíz- meg

százezrek, megesett a jelké-
pekkel teli beszéd, ígéretek
és jókívánságok kenegették
a szíveket, megvolt szépen

a fenyegetõ mozzanat is,
utána – csak õ tudja, ho-
gyan – az elnök újabb

mandátumot szerzett,
és most itt állunk.Ágoston Hugó

Miniszterelnökké választotta
Orbán Viktort a köztársasági el-
nök javaslatára a budapesti Or-
szággyûlés szombaton; a mi-
niszterek kinevezésével megala-
kult a második Orbán-kabinet, a
rendszerváltás utáni kilencedik
kormány. A kormányfõ a vokso-
lást követõen a történelmi zász-

lók elõtt letette esküjét, majd az
új kabinet tagjaival együtt a Kos-
suth térre ment, ahol tízezrek
várták. Orbán beszédében úgy
fogalmazott, „nem babazsúrra”
készülnek, hanem küzdelemre
és munkára. A Kossuth téren fel-
szólalt Semjén Zsolt, a KDNP
elnöke is, aki szerint a kettõs ál-

lampolgárság megadásának
megteremtésével a magyar nem-
zet közjogi értelemben egyesült.
A miniszterelnök-helyettes ko-
rábban bejelentette; az új kor-
mány határozott szándéka,
hogy még a nyáron összehívja a
Magyar Állandó Értekezletet
(MÁÉRT). 2. és 4. oldal 

Orbán kezében a kormány

Ha azt szeretnénk, hogy a
fesztivál betöltse a neki szánt

feladatot és még elismertebb
nemzetközi rendezvénnyé vál-
jon, amely növelhetné Kolozs-
vár esélyét az Európa Kulturális
Fõvárosa versenyben, az eddigi-
eknél sokkal komolyabb, állan-
dó támogatást kell biztosítani –
errõl beszélt a közel másfélezer
résztvevõ elõtt Tudor Giurgiu a
9. Erdélyi Nemzetközi Film-
fesztivál (TIFF) péntek esti
megnyitóján.  A fesztiváligazga-
tó rámutatott arra, hogy a mû-
vészet szabadsága mellett idén
is szomorúan tapasztalta az
anyagi korlátozásokat, amelyek
egyre elviselhetetlenebbekké
válnak számára. 8. oldal

Ki menti meg 
a TIFF-et? 

Karácsonyi Zsigmond vezeti
hétvégétõl a Magyar Újság-

írók Romániai Egyesületét
(MÚRE). A szervezet hétvégi
tisztújító közgyûlésén Vajda
György, a marosvásárhelyi Nép-
újság és Gáspár Sándor, a maros-
vásárhelyi rádió munkatársa is
pályázott az elnöki tisztségre, ám
Karácsonyi már az elsõ forduló-
ban megszerezte a szavazatok
hetven százalékát. A MÚRE új
vezetõje lapunknak elmondta:
legfontosabb célkitûzésnek a terü-
leti szervezetek munkájának meg-
erõsítését tartja. A közgyûlés
Csép Sándort választotta meg az
audiovizuális sajtóért felelõs alel-
nöknek, az írott sajtóért Szekeres
Attila alelnök felel majd, a becsü-
letbíróság elnöke pedig Maksai
Magdolna lett. 2. oldal 

Karácsonyi 
a MÚRE-elnök

Orbán Viktor új magyar miniszterelnök a történelmi zászlók elõtt tette le az esküjét a parlamentben Fotó: MTI

A rendszerváltás óta eltelt
idõszak egyik legnagyobb

tiltakozóakció-sorozatával vála-
szolnak a hazai szakszerveze-
tek arra az intézkedéscsomagra,
amelyet tegnap esti ülésén ön-
tött törvény formájába a kor-
mány. A közalkalmazotti bérek
25, a nyugdíjak 15 százalékos
lefaragása miatt ma országszer-
te zárva tart számos közigazga-
tási és egészségügyi intézmény,
holnap a közszállítási vállala-
tok sztrájkja a fõvárost fogja
részben megbénítani. Elálltak
azonban idõközben munkabe-
szüntetési szándékaiktól a vas-
utasok, s a tanügyi szakszerve-
zetek mára beharangozott
sztrájkja – a pedagógusok ko-

rábbi fenyegetése ellenére –
nem érinti az érettségit. Daniel
Funeriu oktatási miniszter teg-
nap már biztosan állította: az
összes vizsgaközpontban fogad-
ják a maturandusokat. „A tilta-
kozás céljait elfogadjuk és fon-
tosnak tartjuk, ám a diákok elõ-
menetelét nem szeretnénk befo-
lyásolni. Nem sztrájktörõk va-
gyunk, hanem megfontolt taná-
rok” – nyilatkozta lapunknak
egy neve elhallgatását kérõ pe-
dagógus. A prefektusokkal tar-
tott távértekezleten Emil Boc
kormányfõ arra kérte a tanáro-
kat: „ne kompromittálják” a di-
ákok jövõjét a mára tervezett ál-
talános sztrájkban való részvé-
tellel. 3., 6., 7. oldal 

Sztrájk vagy sztrájktörés? 
Várhatóan ma kerülnek a parlamentbe a megszorító intézkedésekrõl szóló törvények

Boc tegnap arra kérte a tanárokat, tekintsenek el a sztrájktól Fotó: gov.ro
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Röviden

Vizsgálatot rendelt el Cseke Attila

Vizsgálatot indított az Egészségügyi Mi-
nisztérium annak a 9 éves gyereknek az
ügyében, aki kéztörés után életét vesztette,
Slatinán, az Olt Megyei Kórházban történt
kezelés során. Cseke Attila miniszter teg-
nap felszólította az Olt Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóságot és az orvosi Kamara
képviselõit, vizsgálják ki, történt-e orvosi
mulasztás. „Fel vagyok háborodva! Én nem
vagyok orvos, de nem tartom normálisnak,
hogy 2010-ben, civilizált országban, egy
gyermek vagy egy fiatal meghaljon egy tö-
rés következtében. Nem ennyit ér a romá-
niai egészségügyi rendszer” – nyilatkozta
Cseke Attila. 

Albánok csaptak össze 
szerbekkel Kosovska Mitrovicában

Könnyfakasztó gránátokat és paprikasprayt
vetettek be rohamrendõrök a koszovói
Kosovska Mitrovica városban tegnap, hogy
szétválasszák az albán és a szerb nemzeti-
ségû tüntetõket. Az észak-koszovói
Mitrovicát átszelõ, egyben az albán és a
szerb városrészt elválasztó Ibar folyó hídjá-
ra a NATO békefenntartó katonákat, az
Európai Unió koszovói rendõri és igazság-
ügyi missziója (EULEX) pedig mintegy öt-
ven rendõrt vezényelt ki. A híd felett heli-
kopterek és pilóta nélküli felderítõ repülõk
köröztek. Mintegy kétezer albán tüntetett
amiatt, hogy a szerbiai önkormányzati vá-
lasztások részeként a koszovói város észa-
ki, szerbek lakta felében is szavaztak a lako-
sok. Szerb ellentüntetõk százai köveket és
petárdákat dobáltak, ahogy a rendõrök és a
kéksisakosok megpróbálták távol tartani
egymástól a híd két oldalán tolongó szerbe-
ket és albánokat. 

Biztos többsége lehet 
a cseh jobboldalnak

Kényelmes többsége lesz a cseh képviselõ-
házban a nagy valószínûséggel az új kor-
mányt megalakító jobboldalnak, derült ki a
mandátumok végleges elosztásából. A vá-
lasztási adatokat feldolgozó cseh statiszti-
kai hivatal vasárnap reggel hozta nyilvános-
ságra a szavazás véglegesített eredményét.
A parlament alsóházába öt párt jutott be, a
Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) 22,08
százalékot, a Polgári Demokratikus Párt
(ODS) 20,22 százalékot, a Top 09 16,70
százalékot, a Cseh- és Morvaország Kom-
munista Pártja (KSCM) 11,27 százalékot, a
Közügyek (VV) pedig 10,88 százalékot
szerzett. 

Pakisztáni gépek 
támadtak az iszlamistákra

Pakisztáni harci gépek iszlamisták búvóhe-
lyeit támadták tegnap Északnyugat-Pakisz-
tánban, tizennyolc fegyverest megöltek, je-
lentette be egy kormányilletékes. A szom-
szédos Kurram törzsi területen iszlamista
fegyveresek egy személygépkocsira nyitot-
tak tüzet vasárnap. Két nõ meghalt, négyen
pedig megsebesültek, mondta Nazim Sah
helyi közigazgatási illetékes.

A kínai kormányfõ szerint el kell
kerülni a két Korea konfrontációját

A két Korea konfrontációjának elkerülését,
a Korea-félszigeten kialakult feszültség eny-
hítését sürgette tegnap Ven Csia-pao kínai
kormányfõ. Ven Csia-pao a hétvégén Ri
Mjong Bak dél-koreai elnökkel és
Hatojama Jukio japán kormányfõvel tartott
hármas csúcstalálkozót a dél-koreai
Csedzsu szigetén, elsõsorban gazdasági kér-
désekrõl, s ezt követõen tegnap tartott saj-
tóértekezletén érintette a Cshonan-inci-
denst. Szöul az észak-koreai hatóságokat
teszi felelõssé a Cshonan korvett március
végén a Sárga-tengeren történt elsüllyedésé-
ért. Észak-Korea újra és újra cáfolta a hajó
megtámadását. Tegnap tízezrek vonultak
fel Phenjan belvárosában, hogy elítéljék
Dél-Koreát és az Egyesült Államokat.

Fleischer Hilda

Karácsonyi Zsigmondot vá-
lasztották meg a Magyar Új-

ságírók Romániai Egyesületé-
nek (MÚRE) elnökévé a hétvégi
tisztújító közgyûlésen, amelyen
az egyesület fennállásának
húszéves évfordulóját is megün-
nepelte a 260 tagot számláló
szakmai szervezet. A tisztségre
Vajda György, a marosvásárhe-
lyi Népújság és Gáspár Sándor, a
marosvásárhelyi rádió munka-
társa is pályázott, ám Karácso-
nyi már az elsõ fordulóban meg-
szerezte a szavazatok hetven
százalékát. Ambrus Attila lekö-
szönõ elnök az alapszabály sze-
rint már nem jelentkezhetett új
mandátumra.

A MÚRE új vezetõje lapunk-
nak elmondta: legfontosabb cél-
kitûzésnek a területi szervezetek
munkájának megerõsítését tart-
ja. „Bukaresttõl Szatmárig, Te-
mesvártól Csíkszeredáig, Sepsi-
szentgyörgyig óriási területeken
fejtünk ki tevékenységeket, és
szükségesnek látom, hogy a fi-
ókszervezetek a jövõben hatéko-
nyabban mûködjenek, az újság-

íróknak szakmai és etikai képzé-
seket biztosítsanak” – fejtette ki
az ÚMSZ-nek Karácsonyi Zsig-
mond. 

A MÚRE közgyûlésén módo-
sult az alapszabály is: az igazga-
tótanács tagjainak számát tizen-
kilencrõl tizenötre csökkentet-
ték, megszüntették az ügyvezetõ
elnöki tisztséget, helyét az ügy-
vezetõ igazgató veszi át.  Amb-
rus Attila eddigi elnök a döntést

lapunknak azzal magyarázta,
hogy „a kétfejû vezetést, amely a
MÚRE-t húsz éven át jellemez-
te” már nem találták korszerû-
nek. „Úgy érzem, az elmúlt évek
alatt sikerült egy élõ, tartalom-
mal telített szervezetet felépíte-
nünk. Fontos kapcsolatokat épí-
tettünk ki magyarországi, vajda-
sági, kárpátaljai, és felvidéki kol-
légákkal, s ezekre a struktúrákra
építve, remélem, a jövõben nö-
vekedni fog az egyesület tagsá-
ga” – mondta  az ÚMSZ-nek a
leköszönõ elnök. 

A közgyûlés Csép Sándort vá-
lasztotta meg az audiovizuális
sajtóért felelõs alelnöknek, az
írott sajtóért Szekeres Attila al-
elnök felel majd, a becsületbíró-
ság elnöke pedig Maksai Mag-
dolna lett. 

A hétvégi rendezvény záróün-
nepségén átadták a Veszely Ká-
roly-díjakat. Az elismeréseket
Benkõ Levente, a Krónika napi-
lap újságírója (a kommunista
korszak bûneinek feltárásáért) és
a Bányavidéki Új Szó szerkesztõ-
sége (a máramarosi olvasók in-
formációs igényeinek kielégíté-
séért) kapta. 

Karácsonyi a MÚRE új elnöke

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Orbán Viktor miniszterel-
nökké választásával, a mi-

niszterek eskütételével, valamint
a kormányprogram elfogadásá-
val szombaton megalakult a má-
sodik Orbán-kormány Magyar-
országon. Az Országgyûlés kö-
zös szavazással döntött az új
kormányprogramról és a kor-
mányfõ megválasztásáról, ame-
lyet összesen 261 fideszes és
KDNP-s képviselõ támogatott.
Az ellenzék nemmel voksolt, 18
képviselõ pedig távol maradt a
szavazástól. 

Orbán Viktor: nem 
babazsúrra készülünk

Orbán Viktor a voksolást köve-
tõen a történelmi zászlók elõtt
letette esküjét, majd az új kabi-
net tagjaival együtt a Kossuth
térre ment, ahol tízezrek várták.
A kormányfõ beszédében úgy fo-
galmazott, „nem babazsúrra”
készülnek, hanem küzdelemre és
munkára. Azért dolgoznak

majd, hogy mindenkinek jobb le-
gyen Magyarországon élni. Or-
bán Viktor szerint a kormány fel-
adata az, hogy alapot építsen fa-
lak nélkül, az elmúlt nyolc évben
felhúzott falakat pedig porig fog-
ják rombolni, és gránitalapot épí-
tenek a helyükre. „Én maradok,
fent vagy lent, de mindig mara-
dok, mert ez nem jutalom, ha-
nem hûség kérdése. Engem min-
dig meg fogtok találni, a siker-
ben, a bajban, az örömben, a
munkában, és én az elkövetkezõ
négy évben is harcolni fogok ve-
letek, értetek, a hazámért” – zár-
ta a miniszterelnök.

Semjén: megmarad
a Szülõföld Alap

A Kossuth téren felszólalt
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
is, aki szerint a kettõs állampol-
gárság megadásának megterem-
tésével a magyar nemzet közjogi
értelemben egyesült. A politikus
kijelentette, a második Orbán-
kormány meg fog védeni min-
den magyar közösséget és em-

bert, bárhol éljen is a világban. A
miniszterelnök-helyettes még
csütörtökön, tárca nélküli mi-
niszterré való kinevezése után
bejelentette: az új kormány hatá-
rozott szándéka, hogy még a
nyáron összehívja a Magyar Ál-
landó Értekezletet (MÁÉRT).
„A MÁÉRT-re szükség van, ez
egy olyan intézményes forma,
amelyik kiválóan mûködött” –
mondta a politikus, majd hozzá-
tette, hogy a jelenleg mûködõ
Kárpát-medencei Magyar Kép-
viselõk Fórumát is fenn kívánják

tartani. „A kettõ nem áll egy-
mással szemben, más típusú kül-
detésük van, erõsítik egymást” –
vélekedett Semjén.

A politikus beszélt a pályázati
alapon évi kétmilliárd forint tá-
mogatást nyújtó Szülõföld Alap
megtartásáról, megerõsítésérõl
is, amelyben össze kellene vonni
a határon túli magyarságot illetõ
támogatásokat. A politikus
emellett nemzeti jogvédõ iroda
létrehozását kezdeményezi, fon-
tos célnak tekinti a határon túli
stratégiai intézmények stabil tá-
mogatását, és szorgalmazza,
hogy minden magyarországi ál-
talános iskolás iskolai kirándulás
keretében huzamosabb idõt ha-
táron túl töltsön, a határon túli
magyarok pedig minél nagyobb
számban jöhessenek Magyaror-
szágra.

Semjén szólt arról is, hogy –
mint azt korábban már lapunk is
jelezte – Répás Zsuzsa, a Fidesz
külügyi kabinetjének titkára ve-
zetésével önálló államtitkárság
foglalkozik majd a határon túli
magyarságot érintõ kérdésekkel.
„Az államtitkárságnak többnek
kell lennie, mint a határon túli
magyar szervezetek kifizetõhe-
lye, arra törekednek, hogy a he-
lyi szervezeteket, közösségeket
közvetlenül is támogassák, hogy
élõ kapocs legyen az anyaország
intézményrendszere és a hatá-
ron túli magyarság között” – fo-
galmazott. 

Orbán kezében a kormány

Családi fotó a Sándor-palotában: Sólyom László és Orbán Viktor az új magyar kormány tagjaival

Orbán Viktor leendõ miniszterelnöknek írt levélben tiltakozik, és
aláírásokat gyûjt Szõcs Géza, a kulturális ügyekért felelõs állam-
titkári poszt várományosa, mivel a tervek szerint a külföldi ma-
gyar kulturális intézeteket felügyelõ Balassi Intézet elkerülne a
kulturális tárcától – írta szombati számában a Népszabadság.
Szõcs Géza a lapnak elmondta, hogy egyelõre civilnek és nem

politikusnak tartja magát. Levelét magánlevélnek szánta, közlését
ezért helyteleníti. Szerinte a levél „technikai és gyakorlati, nem
politikai jellegû”. „Ez megfelel a megszokott és normális, kor-
mányzaton belüli érdekérvényesítõ technikának. Politikai üzene-
te nincs, túldimenzionálása helytelen és fölösleges, ezért nem is
kívánok többet mondani errõl” – tette hozzá.

Szõcs Géza tiltakozik Orbánnál

Fotó: MTI

ÚMSZ

„Az RMDSZ támogatja a
Magyar Koalíció Pártját

(MKP) a választási kampányban,
vezetõi részt vesznek a szlovákiai
magyar szervezet több választási
rendezvényén – adta hírül az Er-
délyi Magyar Televízió. Markó Béla
miniszterelnök-helyettes, szövet-
ség elnök az ETV-nek nyilatkoz-
va kifejtette, alapvetõen fontos,
hogy a határon túli magyar érdek-
védelmi szervezetek kiálljanak
egymás mellett, hiszen minden
kisebbségi magyar közösséget
érint az, ha egy országban erõsö-
dik a nacionalizmus. „Számít az,
hogy más magyar közösségekkel
mi van, és egyébként is, ránk is
kihat, ha valamelyik másik or-
szágban, erõsödik a nacionaliz-
mus. Tehát egyrészt nekünk meg
kell szólalnunk, másrészt pedig
meg kell mondanom, hogy en-
gem például a választási kam-
pányban Csáky Pálék meghívtak,
hogy néhány rendezvényen ve-
lük együtt vegyek részt és ezt meg
fogom tenni” – mondta a szövet-
ségi elnök.

ETV: Markó
segíti Csákyékat

Karácsonyi Zsigmond Fotó: Tofán Levente



M. Á. Zs.

Minden határidõ számításba
vétele mellett leghamarabb jú-

nius közepén hirdetheti ki Traian
Bãsescu államfõ azt a két tör-
vényt, amely az IMF-szándéknyi-
latkozatba rögzített megszorító
intézkedéseket emeli jogerõre.
Tegnap esti lapzártánkkor a kor-
mány még tárgyalta a közalkal-
mazotti bérek 25 százalékos és a
nyugdíjak 15 százalékos csökken-
tésérõl szóló két jogszabály-terve-
zetet, és várhatóan már ma be-
nyújtja a parlamentbe. Elképzel-
hetõ, hogy a házbizottság már
mára rendkívüli plenáris ülést hív
össze, ahol a kormány felelõsséget
vállalhat a két törvényért. Az el-
lenzék jelezte, hogy a felelõsség-
vállalást követõen, azonnal be-
nyújtja a már elkészített bizalmat-
lansági indítványt. A házszabály-
zat szerint a dokumentumot öt
nap múlva fel kell olvasni, majd
további három nap elteltével meg-
vitatják és szavaznak róla.
Amennyiben a bizalmatlansági
indítvány megbukik, az ellenzék-
nek három nap áll a rendelkezésé-
re ahhoz, hogy az Alkotmánybí-
róságon megtámadja a törvényt.
Ha a taláros testület nem talál ki-
vetnivalót a Boc-kormány által ki-
dolgozott dokumentumokban,
akkor kerül az államfõhöz a két
törvény kihirdetésre.

Vis maior ügy a válság 

A kormányülést megelõzõ
videokonferencián Emil Boc kor-
mányfõ alkotmányértelmezési
kiselõadást is tartott a prefektu-
soknak arról, hogy az alaptörvény
nemzetbiztonsági veszélyre vo-

natkozó 53. cikkelye miért alkal-
mazható a megszorító intézkedé-
seket törvényerõre emelõ jogsza-
bályok esetében. „Sok véleményt
hallottam azzal kapcsolatban,
hogy alkotmányos-e a két tör-
vény. Emlékeztetnék arra, hogy
tavaly, amikor háromnapos kény-
szerszabadságra küldtük a közal-
kalmazottakat, ugyanerre a cik-
kelyre hivatkoztunk, és a taláros
testület nem talált kivetnivalót
benne” – fejtegette Boc. Hozzátet-
te: az Alkotmánybíróság értelme-
zésében a megszorítás nem sérti
az állampolgári jogokat, ugyanis
a világméretû gazdasági válságra
adott hatékony válasz nélkül ve-
szélybe kerülhet az ország gazda-

sági stabilitása és ekként nemzet-
biztonsága is. 

Levágás után 
bérkiegészítés?

A miniszterelnök arra szólította
fel a prefektusokat, hogy támad-
ják meg közigazgatási bíróságon
azokat a határozatokat, amelye-
ket a polgármesteri hivatalok
azért hoztak, hogy „kicselezzék”
a 25 százalékos bércsökkentést.
Mint kiszivárgott, egyes helyi ta-
nácsok épp akkora bérkiegészítést
szavaztak meg munkatársaiknak,
amennyivel csökkennének a bérek
a kormány által hozott megszorí-
tó intézkedések következtében. 

Kockán a kormány sorsa?

Elena Udrea régiófejlesztési és
turisztikai miniszter szerint ha a
kormány által hozott megszorító
intézkedések nem váltják be a
hozzájuk fûzött reményeket, a
Boc-kabinetnek testületileg le kell
mondania. „Széles körû vita fo-
lyik arról, hogy milyen jellegû in-
tézkedésekkel lehet kezelni a gaz-
dasági válságot. A rendelkezésre
álló adatok és a szakértõink által
elvégzett elemzések ismeretében
döntöttünk a bér- és nyugdíjcsök-
kentés mellett. Ha idõvel kiderül,
hogy rossz „kezelést” választot-
tunk, akkor le kell mondanunk” –
fejtette ki Udrea. 
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Bizonyára sok szívet megdo-
bogtatott Orbán Viktor régi-
új miniszterelnök metaforák-
kal és hasonlatokkal teletûz-

delt szónoklata a Kossuth
téren. A téren, amelyet „fel-
szabadítottak” a hatalmas
tömeg számára – a felsza-
badítást persze megkönnyí-
tette, hogy az emberek ez-

úttal gyõzelmet ünnepelni, nem randalírozni
jöttek. A triumfalista rendezvény, a képes be-
széd, az emelkedett szöveg a szívnek szólt,
amely oly könnyen hangolható reményre, és
amely nem mellékesen bosszút is vár. Kevés-
bé vár programot, nem lehet a szívet konkré-
tumokkal terhelni. 
Ennek megfelelõen megint csak nem tudtunk
meg semmi kézzelfoghatót a kormányfõ be-
szédébõl, legfeljebb annyit, hogy a kõmûve-
seknek egy darabig jól megy majd a dolguk:
nekik lesz munkájuk az Új Magyarországon,
hiszen a nemzeti kormány gránitalapokat
készül építeni a jövõ számára, ezzel szemben,
illetve ugyanakkor lerombolja a nyolc évvel
ezelõtt felépített falakat. Megindító volt az is,
hogy az új kormány elõveszi azokat, akik az
elmúlt nyolc évben megosztották az országot,
remélhetõleg saját magát is, hiszen ebben a
megosztásban eléggé benne volt. Ennél is ma-
gasabb politikai szinten érdekes a „forrada-
lom” Kossuth téren is érintett elmélete: a
múlt rendszert mindenestõl eltörlõ kétharma-
dos fordulat nagy problematikussága azon-
ban, hogy az elmúlt húsz évben Orbán Vik-
tor és a Fidesz fontos, olykor kormányzó ele-
me volt ennek a rendszernek. 
De nem baj, a tömeg azt hallotta, amit hal-
lani akart – reménykedjünk mi is, hogy az
ország, ez a gránitalapzaton párnák közt fek-
võ beteg meggyógyul, a magyar név megint
szép lesz, fõleg ha kivándorló zsidó tudósok
újabb dicsõséget szereznek a fajunknak, dol-
gos, rendszeretõ, önzetlen népünknek, ámen.
A tömeg a fõszereplõ ezekben a napokban
Romániában is. Amit szombaton Orbán
Viktor Budapesten, azt az eszmetárs Traian
Bãsescu Bukarestben már elmondta hat évvel
ezelõtt; akkor is lelkesek voltak a tíz- meg
százezrek, megesett a jelképekkel teli beszéd,
ígéretek és jókívánságok kenegették a szíveket
(„Éljetek jól!”, sugározta az elnök), megvolt
szépen a fenyegetõ mozzanat is („Karóra, fi-
úk!”, egyáltalán nem a pontos idõre utalva),
utána – csak õ tudja, hogyan – az elnök
újabb mandátumot szerzett, és most itt ál-
lunk. Románia városaiban a tömegek a meg-
szorítások és megfosztottságok ellen, a kor-
mány ellen, Traian Bãsescu és Emil Boc el-
len lázadoznak munkabeszüntetésekkel és ne-
hezen megjósolható kimenetelû tiltakozó tün-
tetésekkel. Ahogy az egyik banki vezetõ meg-
fogalmazta: Románia ostromállapotban van,
a kormányzat, a válság és a tömegek hárma-
sában mindenki mindenkit ostromol. A tö-
megek pedig nem a szív, hanem a gyomor
jussát követelik. 
Szív ott, gyomor itt... Hátha ott is, itt is: sze-
rephez jut majd az ész is.

Román lapszemle

Kétféle tömeg

Ágoston
Hugó

Nem alakíthatók át utasszállításra a
nagy raktérrel ellátott mikrobuszok, je-
lentette be Tudorel Calapod, a Román
Gépjármû-lajstromozási Hivatal vezetõ-
je (Evenimentul zilei) Európában két
olyan állatidomár van, aki szibériai tigri-
seket tud szelídíteni. Mioara Igna és
Adrian Radu román idomárok eddig öt
ragadozó nagymacskát változtattak
„szelíd cicává” a bukaresti Globus Cir-
kusz porondján. (Adevãrul) A World
Wide Fund jelentése szerint hatszázmil-
lió fát vágnak ki évente, hogy elegendõ
üzemanyagot nyerjenek a cigarettaszárí-
táshoz. A helyzet még elkeserítõbb, ha
azt is figyelembe vesszük, hogy minden
nyolcadik fát a cigaretta-elõállítás miatt
vágnak ki, számításba véve a cigaretta-
papírt, a csomagoláshoz szükséges dobo-
zok és kartonok gyártását, valamint a
népszerûsítõ plakátokat. (Curentul)

Kezdõdik a „krízisbál”

ÚMSZ

Egy, Hargita, Kovászna és
Maros megye román lakossá-

gát képviselõ érdekvédelmi szerve-
zet panaszt tett a kormánynál ami-
att, hogy egy sürgõsségi rendelet-
ben megjelenik a Székelyföld meg-
nevezés. A Illyefalva község címe-
rét jóváhagyó rendelet május 11-
én jelent meg a Hivatalos Közlöny-
ben. A rendelet leírja, mit ábrázol
a címer, és megállapítja, hogy „az
ezüst határkõ Székelyföld és a
Barcaság határát jelképezi”. Ta-
más Sándor, a Kovászna Megyei
Tanács elnöke egy korábbi nyilat-
kozatában kifejtette: a kormány-
határozat szövege azért fontos,
mert mindeddig a hatóságok két-
ségbe vonták a magyar többségû
történelmi régió létezését, amelyet
következetesen „úgynevezett Szé-
kelyföldként” emleget. A szerve-
zet szerint a rendeletben használt
terminológia alkotmányellenes,
úgy vélik, a Székelyföld megneve-
zés figyelmen kívül hagyja a há-
rom megye 40 százaléknyi román
nemzetiségû lakosságát. A szerve-
zet a határ szó használatát is kifo-
gásolja, mert az a román értelme-
zõ szótár szerint két országot egy-
mástól elválasztó vonalat jelent.
Szerintük a kormányhatározat el-
lentmond az alkotmány elsõ cik-
kelyének, amely kimondja, hogy
Románia egységes és oszthatatlan
nemzetállam. 

Székelyföld
románul is

Cs. P. T.

Az eddigi jelek szerint a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) és a

Szociáldemokrata Párt (PSD) egy-
ségesen lép ugyan ma fel a parla-
mentben a kormány ellen a bizal-
matlansági indítvány benyújtása-
kor, ám politikusaik hétvégi kije-
lentései arról árulkodnak, hogy a
két ellenzéki alakulat kapcsolata –
legalábbis a nyilatkozatok szintjén
– távolról sem felhõtlen. 

Victor Ponta, a PSD elnöke
szombaton ismét határozottan el-
vetette azt az elképzelést, hogy a
liberálisok és a szociáldemokraták
pártszövetséget alkotva együtt in-
duljanak a 2012-es választásokon.
Amint beszámoltunk róla, a

Miron Mitrea szociáldemokrata
szenátortól származó javaslattól
korábban a liberálisok is elhatáro-
lódtak. 

Pártja Vaslui megyei szerveze-
tének értekezletén Ponta hangsú-
lyozta: nem PSD–PNL-, hanem
PSD–PSD-szövetséget akar a kö-
vetkezõ választásokra. „Egyedül
kell küzdenünk a szavazatokért,

ahogyan 2004-ben is tettük. Nem
akarok többé háttéralkukat né-
hány tisztség kedvéért. Ezért nem
szövetkezünk más pártokkal” –
mondta a politikus. A pártelnök
megragadta az alkalmat, hogy csí-
põs megjegyzéseket tegyen elõdjé-
re, Mircea Geoanára, aki hétvé-
gén kijelentette: a PSD-nek és a
PNL-nek együtt kellene majd kor-
mányoznia. „Az öngólok miatt
veszítettünk a választásokon, s az
öngólokba besegített a szél is” –
jelentette ki Ponta, utalva arra,
hogy államfõjelöltként Mircea
Geoanã a választások elõestéjén
meglátogatta otthonában Sorin
Ovidiu Vîntut („vînt” magyarul
szelet jelent – szerk. megj.), s így ér-
tékes szavazatokat veszített.

A hétvégén a liberális politiku-
sok is ismételten elutasították a
szövetséget a szociáldemokraták-
kal. „A PNL olyan a PSD és a
PD-L között, mint Jézus a latrok
között. Két év múlva nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy két
rossz közül válasszunk” – jelentet-
te ki Ludovic Orban, a képviselõ-
ház liberális alelnöke. 

Ellenzék: se veled, de nélküled

A kormány tegnap este tárgyalta a megszorító intézkedéseket törvényerõre emelõ két jogszabályt Fotó: gov.ro

Referendumot szeretne a PSD
A szociáldemokraták azt fontolgatják, hogy felkérik az államfõt:
írjon ki referendumot a kormány megszorító intézkedéseirõl. A
kezdeményezésrõl ma dönt a PSD vezetõsége. „A lakosságnak
népszavazáson kellene választ adnia arra a kérdésre, hogy Traian
Bãsescu intézkedései vagy az ellenzék javaslatai felelnek-e meg
jobban az ország gazdaságának talpra állítására” – jelentette ki a
hétvégén Victor Ponta PSD-elnök. 

Ludovic Orban és Victor Ponta egyetértettek: nem szövetkeznek Fotók: Tofán Levente
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Salamon Márton László

Amikor az RMDSZ koa-
lícióra lépett az akkor már
egy éve kormányzó Demok-
rata-Liberális Párttal, ön
úgy fogalmazott: a szövet-
ség „menet közben szállt fel
a vonatra”. Lehet, hogy
nem jó vonatra szálltak fel? 
– Nem, én nem gondolom
azt, hogy irányt tévesztet-
tünk volna. Akkor sem volt
más alternatíva, és most
sincs. Legfeljebb csak azon
gondolkozhatunk, hogy sza-
bad-e vállalnunk ilyen nehéz
idõszakban a kormányzást,
annál is inkább, hogy egy ko-
alícióban nem mi döntünk,
csupán befolyásolni tudjuk
azt, hogy mi történik a kor-
mányban. A mostani meg-
szorító intézkesdéseket sem
tudtuk megváltoztatni, mert
nincs ahogyan: ha a költség-
vetést nem hozzuk egyen-
súlyba, a gazdaság összeom-
lik. De azt mi alakítottuk
úgy, hosszú vitákkal, hogy a
minimálnyugdíjhoz ne nyúl-
junk hozzá, és azt is, hogy
ezek az intézkedések határ-
idõsek legyenek, tehát hogy
csak december 31-ig marad-
janak életben. Erre nekem
sokan legyintettek, hogy hát
az mit számít? Nagyon sokat
számít: több mint hétszáz-
ezer ember van Romániában,
aki minimálnyugdíjat kap,
350 lejt. És ehhez hozzá kell
adni még azokat, akiknek a
levágás után 350 lej alá csök-
kenne a nyugdíjuk. Ez az in-
tézkedés tehát több mint egy-
millió embert érint. Abba
sem egyeztem bele, hogy uta-
zási kedvezményeket, in-
gyenjegyeket megszüntes-
sünk, ragaszkodtam, hogy
hogy ezekhez ne nyúljunk
hozzá, és végül is nem nyúl-
tunk. De beszélhetünk egye-
bekrõl is: decentralizációról,
refomról, költségvetési intéz-
mények átszervezésérõl.

Beszéljünk...
– Nos, rengeteget beszélünk
arról, hogy az államappará-
tus fel van duzzasztva, hogy
túl sok az ügynökség, ható-
ság, dekoncentrált igazgató-
ság. Ennek a dolognak idõrõl
idõre nekifutnak a különbözõ
kormányok, de általában
semmi nem lesz a lecsökken-
tésbõl, összevonásból, sõt:
egy-egy ilyen kampány után
általában arra ébredünk,
hogy szinte több van belõlük,
mint azelõtt. Ami az általá-
nos reformot illeti, nélkülünk
néhány decentralizációs dön-
tés nem születne meg. Bár a
Demokrata-Liberális Párt
nyilatkozatokban, program-
jában decentralizációpárti,
nagyok a visszahúzó erõk,
nagyon nehéz elfogadtatni a
decentralizáció gondolatát,
például az egészségügyben.
Polgármesterek ellenkeznek,
megyei önkorámyzatok ellen-
keznek, itt a kormányon belül
is nagyon sokan próbálnak
akadályokat gördíteni. Nem
akarom elkiabálni, de most
már egyenesbe kerültünk, és
bízok benne, hogy a decentra-
lizációt végig tudjuk vinni.
De nagyon  nehéz volt, és
nélkülünk – ezt biztosra állí-
tom – nem történt volna meg. 

Csak május 6-án, az ál-
lamfõ bejelentésébõl tudtuk
meg, milyen nagy a baj. Az
RMDSZ gazdasági szakem-
berei mennyit tudtak errõl,
önt mennyire tájékoztatták?
– Mi a kormányon belül bizo-
nyos területeken nem va-
gyunk jelen a kellõ súllyal.
Ilyen a pénzügyminisztérium
is. De szerintem magának a
pénzügyminiszternek sem
volt meg bizonyos ideig min-
den információja, el kellett
telnie két-három hónapnak a
költségvetési évbõl, amíg ki-
derült, hogyan állunk a nem-
zeti össztermékkel, az állam-
kasszába mennyi pénz jön,

be, és ez arányában mennyit
jelent a tavalyi évhez képest.
Amíg tehát a pontos diagnó-
zist fel lehetett állítani. Persze
a Nemzetközi Valutaalappal
való tárgyalások is rákénysz-
erítették a kormánybeli kollé-
gáinkat, hogy leplezetlenül
szembenézzenek a helyzettel.
Nem arról van szó, hogy az
IMF jobban tudná, mi van
Romániában, hanem arról,
hogy ez a tárgyalás egyértel-
mû kényszert jelent, hogy
mindenki kitegye a kártyákat
az asztalra. A jelenlegi hely-
zet két okra vezethetõ vissza.
Az egyik belsõ: jelentõs refor-
mokat nem hajtottak végre, s
az infrastruktúrát sem fejlesz-
tettük. Másrészt a költségve-
tési apparátust indokolatlanul
felduzzasztották, 2004 óta jó-
val több mint százezerrel gya-
rapodott a költségvetési intéz-
ményekben dolgozók létszá-
ma, és a decentralizáció sem
ment végbe. De csupán belsõ
elemzéssel nem lehet pontos
konklúziókra jutni, mivel-
hogy a válság egész Európá-
ban tartós maradt.

Azóta is talány, hogy mi-
ért Traian Bãsescu jelentette

be a megszorító intézkedé-
seket, és nem a kormány?
– Valóban, õ képviselte a koa-
líciós tárgyalásokon is a leg-
nagyobb vehemenciával és a
legkevesebb kétellyel ezt az
alternatívát. Azt hiszem, arra
gondolt, hogy õ jobban el
tudja fogadtatni ezeket a ne-
héz intézkedéseket, mert-
hogy az õ támogatottsága,
népszerûsége nagyobb.

Eközben mintha kissé el-
sikkadna a tanügyi törvény.
– Szeretném, ha a pedagógu-
saink, a szülõk és az egész ro-
mániai magyar térsadalom
átérezné a törvény rendkívüli
fontosságát. És most elsõsor-
ban nem is az anyanyelvû ok-
tatás bõvítésére gondolok,
hanem a decentralizációra
vonatkozó részre. Húsz éven
át küzdöttünk azért, hogy a
rólunk szóló döntéseket mi
hozzuk meg, ne mások a fe-
jünk felett. Ez maga az auto-
nómia, ami megszerezhetõ
egycsapásra – de ezt most
elég nehezen tudom elképzel-
ni –, és megszerezhetõ úgy,
hogy a különbözõ területe-
ken fokozatosan kialakítjuk a
magunk autonómiáját. Ez a

törvény arról rendelkezik,
hogy az iskolákról a helyi kö-
zösség képviselõi düntsenek.
Tudom, hogy a sokféle baj,
nyomorúság ezt a dolgot elfö-
di, de nekünk látnunk kell,
hogy mi ezért küzdöttünk, és
senki nem fogja helyettünk
megcsinálni. Arról nem is be-
szélve, hogy a törvény teljes
körû anyanyelvi oktatást biz-
tosít, kiiktatva a még meglevõ
diszkriminatív intézkedé-
seket. Ezeknek a kérdéseknek
a fontosságát, az ezzel kap-
csolatos érzékenységet egy-
két román politikus jobban
megérezte, mint a mi magyar
közvéleményünk. Nem volt
olyan pozitív a magyar reak-
ció, mint amilyen hangos volt
a tiltakozás a másik oldalról.

Magyarországon az új,
Fidesz-többségû parlament
elsõ dolga volt a kettõs ál-
lampolgárságra vonatkozó
törvény elfogadása. Ön sze-
rint jó döntés volt?
– Taktikailag azt mindenképp
jónak tartom, hogy most fo-
gadták el a törvényt, de csak
késõbb lép érvénybe. Ezáltal
szétválasztódik az elfogadás
és az alkalmazás pillanata,

tompul a sokkhatás. Egyéb-
ként Romániában sem lehet
kizárni, hogy ultranacional-
ista politikusok elkezdik kam-
pányszerûen támadni a ket-
tõs állampolgárságot, de je-
lenleg sem politikai, sem mo-
rális, sem jogi alap nincs arra,
hogy valaki ezt igazán meg-
kérdõjelezze, minthogy Ro-
mánia a moldovai románok-
nak hasonló módon ad ál-
lampolgárságot. Szlovákiá-
ban fog még okozni feszültsé-
geket az ügy, de bízok abban,
hogy Románia bölcsebb lesz. 

Ön kérni fogja a magyar
állampolgárságot?
– Megmondom õszintén, Ro-
mánia miniszterelnök-helyet-
teseként nekem most nem ez
a legnagyobb problémám.

Innen, az irodájából kitû-
nõ rálátás nyílik a Victoriei
térre. Milyen érzés, amikor
ott lent több tízezer ember
tüntet, követeli a kormány
lemondását? Mi fordul meg
ilyenkor a fejében?
– Én sokféle tömegmegmoz-
dulást megértem már. Maros-
vásárhelyen, 1990-ben többet
is, aztán ugyancsak 1990-ben,
1991-ben, majd 1999-ben Bu-
karestben a bányászmegmoz-
dulásokat. Persze minden
tüntetés más, és én a barikád-
nak hol ezen, hol azon a z ol-
dalán álltam. Nehéz pillana-
tok ezek, én magam is kap-
tam néhány telefonhívást
hozzám közel álló emberek-
tõl, akiket elkeserítettek a ter-
vezett megszorítások. Ilyen-
kor az ember szívesebben ül-
ne az ellenzék padjaiban, és
hagyná másokra ezt a nép-
szerûtlen feladatot. De ha va-
laki politikára vállalkozik, be-
le kell számítania, hogy lehet-
nek nehéz, emberpróbáló pil-
lanatok. A politika nemcsak
privilégium, nemcsak hata-
lomgyakorlás, hanem na-
gyon nehéz felelõsség is. 

„A politika nemcsak privilégium” 

Gyulay Zoltán

Amikor Nagy Imrét, az
1956-os forradalom ki-

végzett miniszterelnökét és
mártírtársait 1989. június 16-
án újratemették, gyújtó han-
gú beszédével egy torzonborz
fiatalember hívta fel magára a
figyelmet. A Hõsök terén
jelen levõk és az eseményt a
televízió képernyõjén figye-
lemmel kísérõk is úgy gon-
dolták: szokatlan a hangnem.

„Úgy alakult”

Valóban szokatlan volt,
mert az éppen végóráit élõ
„puha diktatúrában” – úgy-
mond – közmegegyezés tár-
gya volt, hogy az „ideiglene-

sen Magyarországon állomá-
sozó” szovjet csapatok ügyét
nem firtatjuk. Még élt a vala-
ha mindenható pártfõtitkár,
Kádár János, és nem volt „il-
domos” ilyen kérdésekrõl be-
szélni, sem ilyen „prózai”
dolgokkal megsérteni egy
megkésett kegyeleti szertartás
méltóságát. Orbán Viktor –
az a bizonyos torzonborz fia-
talember – mégis megtette, a
közvélemény pedig, nemcsak
a hivatalos, felszisszent. A
negyven év langymeleg vi-
szonyai között szocializáló-
dottaknak amúgy is furcsa
volt, hogy a párt ifjúsági szer-
vezete, a Kommunista Ifjúsá-
gi Szövetség (KISZ) konku-
renciát – „alternatívát” – kap-
jon egy alulról szervezõdõ

társulatban, a vélt vagy valós
reformerek ugyanis belülrõl
keresték a megújulás formáit.
Szó sem volt még többpárt-
rendszerrõl (hisz Kádár nem
is olyan régen fejtette ki egy
nyugati televíziónak: „törté-
nelmileg úgy alakult, hogy
Magyarországon egypárt-
rendszer van”), a pluralizmus
szellemét a palackból kienge-
dõ társasági törvény csak ez-
után született meg. De a
KISZ-szel szemben egyete-
misták egy csoportja – köztük
Orbán Viktor – mégis meg-
alakította a Fiatal Demokra-
ták Szövetségét: a Fideszt.

Atya–fiú kapcsolat

A „liberalizmus” a szocia-
lista érában szitokszónak szá-
mított, Orbánék pedig liberá-
lis elveket vallottak. Ez min-
denképp meghatározta hoz-
záállásukat az elnyomó rend-
szerhez, a fél évvel késõbb
megalakult (de mára a parla-
mentbõl is kiesve szilánkjaira

hullt) Szabad Demokraták
Szövetsége (SZDSZ) bennük
vélte megtalálni természetes
szövetségesét. A Fidesz azon-
ban a saját hangját kereste.

Ez a hang olykor még túl-
ságosan nyers volt. Az 1990-
ben megválasztott elsõ de-
mokratikus Országgyûlésben
mindenki megrökönyödött,
amikor az addig soha nem lá-
tott mértékû, és a kormány
által az utolsó pillanatig taga-
dott, mégis végrehajtott ben-
zináremelés ürügyén kirob-
bant, az országot napokra
megbénító taxisblokád után,
az akkor már mindenki szá-
mára nyilvánvalóan súlyos
beteg miniszterelnököt Or-
bán Viktor egyszerûen leha-
zugozta. Antall József azon-
ban elegánsan csak annyit
mondott: „Tetszettek volna
megnyerni a választásokat!”
(tévesen kanonizálódott a
„tetszettek volna forradalmat
csinálni” formula). A két po-
litikus viszonya – mondják –
a színfalak mögött amolyan

atya–fiú kapcsolattá érett, s
bár soha nem fogjuk megtud-
ni, hogyan is történt, állítólag
azonban Antall a halálos
ágyán is utoljára Orbánnal
beszélt, hogy vigyázzon  vagy
az országra, vagy a pártjára,
esetleg mindkettõre.

Szavak és tettek

A Fidesz látványos eltávo-
lodása az SZDSZ-tõl ekkor-
tól számítható. Bár a párt
1994-ben is gyengén szerepelt
a választásokon, 1998-ra már
megerõsödött annyira, hogy
koalícióban ugyan, de az ak-
kor 35 éves Orbán Viktor ala-
kíthasson kormányt. Paradox
módon csak ebben az idõ-
szakban nem volt elnöke a Fi-
desznek, ezt a funkciót átme-
netileg átadta, hogy a 2002-
ben bekövetkezett választási
vereség után visszavegye.
Mára õ lett a saját pártját leg-
hosszabb ideje irányító politi-
kus, az összes többi szervezet
már legalább hat személyt el-

fogyasztott (az SZDSZ más-
félszer annyit is).

Mintha az édesapja bányá-
jából nyert dolomitból farag-
ták volna, a szombaton nyolc
év után másodjára is beikta-
tott miniszterelnök kormá-
nyon és ellenzékben is állta
az ütéseket, az õt és hozzátar-
tozóit ért támadásokat. Öt-
gyermekes apaként családja
gyarapodásával párhuzamo-
san jutott el a jobboldali érté-
kek mind erõteljesebb hang-
súlyozásáig, bár ha belegon-
dolunk, a szovjet csapatok ki-
vonásának követelésétõl nem
is olyan kacskaringós az idá-
ig vezetõ út. Az ellenzékbe
szorult baloldal azzal is vá-
dolta, hogy õ ássa a nemzetet
megosztó árkokat. Idei két-
harmados választási gyõzel-
me óta éppen ezért folyama-
tosan a „háromharmadot”, a
nemzeti megegyezést szor-
galmazza. Szavak és tettek –
negyven plusz húsz év után
elérkezett az idõ, hogy a ket-
tõ fedje egymást. 

A lázadóból lett konzervatív miniszterelnök
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Magyarország legfiatalabb miniszterel-
nöke volt 1998-ban, s a rendszerváltás
óta neki sikerült elõször ellenzékben
töltött nyolc év után visszaszereznie a
bársonyszéket: õ Orbán Viktor.

Markó Béla miniszterelnök-helyettessel, az RMDSZ elnökével a kormánypalotában beszélgettünk



Igyekszem megérteni a kormányt. Ugyan
mire is gondolhatott, amikor – a miniszter-
elnök révén – azt mondta, hogy a megszo-
rító intézkedések jogalapját az Alkotmány
53-ik cikkelye képezi, amely nemzetbizton-
sági, közbiztonsági, katasztrófaelhárítási
okokból lehetõvé teszi bizonyos állampol-
gári jogok ideiglenes korlátozását.
Próbálok eligazodni. Miféle nemzetbizton-
sági kockázata lehet a szigorú takarékossá-
gi intézkedések be nem vezetésének (a ter-
mészeti katasztrófát és a közrendi okokat
talán szükségtelen is elemezni, hiszen fel
sem merülhetnek). Az egyetlen racionális
magyarázat az lehet, a kormány tisztában
van azzal, hogy az általa hozott rendelke-
zések sértik az alapvetõ emberi jogokat,
ezért még azok bevezetése elõtt hivatkozik

az állampolgári jogok gya-
korlásának a korlátozását
lehetõvé tevõ alkotmányos
rendelkezésre, hogy elejét
vegye egy esetleges alkot-
mányossági óvásnak. Et-

tõl kezdve azonban a
kormányzati logika
nehezen követhetõ, és
csak gyarló feltétele-

zéseinkre hagyatkozhatunk. A legkézenfek-
võbbnek az tetszik, hogy amennyiben a
megszorítások alkalmazását az igazság-
szolgáltatás megakadályozná, az az ország
fizetésképtelenségét vonná maga után, ami-
nek megjósolhatatlan gazdasági, sõt politi-
kai következményei lehet-
nek, veszélybe kerülhet az
ország szuverenitása. 
Ez az érvrendszer azon-
ban hibás. A költségvetés
egyensúlyának a vissza-
fordíthatatlan megbomlá-
sa valóban elvezethet az államcsõdhöz,
azonban a kormánynak az a feladata,
hogy az egyensúlyt az állampolgári jogok
megsértése nélkül állítsa helyre. A jelen
helyzetben a kormány elõtt több lehetõség
is áll, amelyek közül a bér- és nyugdíj-
csökkentés csak az egyik (s valószínûleg
nem is a legcélravezetõbb). Ha az az Al-
kotmánybíróság az ellenzék megkeresését
(amelynek benyújtását Victor Ponta, a
Szociáldemokrata Párt elnöke már kilátás-
ba helyezte) elutasítaná, ez azt jelentené,
hogy vagy maga is vállalja a kormány
gazdaságpolitikai opcióját, vagy pedig
nem lát más kiutat az államcsõddel szem-

ben. A taláros testület mindkét esetben
rendkívül súlyosan megsértené tulajdon
jogállását és átlépné törvényes hatáskörét. 
További érv a nemzetbiztonsági szem-
pontokra hivatkozó jogsértés alkotmányel-
lenessége mellett az, amit Adrian Nãstase

volt miniszterelnök ismer-
tetett saját blogján. A kor-
mány tavaly szeptember-
ben, amikor felelõsségvál-
lalással fogadta el a
2009/329-es törvényt,
már szintén nemzetbiz-

tonsági okokkal indokolta a fizetések
csökkentését, illetve a létszámleépítést az
állami szférában. Márpedig az Alkotmány
53-as cikkelye egyértelmûen kimondja,
hogy az állampolgári jogokat csak rendkí-
vüli esetekben lehet korlátozni, és a korlá-
tozásokat nem lehet megismételni vagy
meghosszabbítani. Tehát a kormány ezt a
lehetõségét már eljátszotta. 
Harmadrészt meg kell említeni Valentin
Stan politikai elemzõ észrevételét, aki azon
jogelvet hangoztatva cáfolja a kormány hi-
vatkozásának alkotmányosságát, hogy sen-
ki sem hivatkozhat saját vétkességére
(nemo auditur propriam turpitudem alle-

gans). Vagyis a kormányt nem mentesíti az
emberi jogok betartásának kötelezettsége
alól, ha ezek korlátozására saját hozzá
nem értésére hivatkozik (amellyel nem tud-
ta kezelni a válságot). 
A felsorolt érvek súlya mellett az már ügy-
védi kekeckedésnek tetszik, amire
Alexandru Athanasiu volt munkaügyi mi-
niszter mutatott rá egy televíziós mûsor-
ban: az Alkotmány az állampolgári jogok
gyakorlásának korlátozását teszi lehetõvé,
viszont a nyugdíj és a bérek lefaragása ma-
gának a jognak a megvonását jelentené. 
Mindazonáltal olyan érzésem van, hogy a
kormány mégsem alaptalanul hivatkozik
az alaptörvény 53-as cikkelyére. 2007-ben
pont Traian Bãsescu terjesztette be azt a
nemzetbiztonsági stratégiát, amelynek
egyik eleme az volt, hogy a rossz kor-
mányzás nemzetbiztonsági kockázatot je-
lent. Ha ezt elfogadjuk, akkor az Alkot-
mány 53-as cikkelye épp azt a lehetõséget
teremti meg, hogy a parlament megvonja a
kormány törvénykezési jogát abban az
esetben, ha annak mûködése nemzetbiz-
tonsági kockázatot jelent. 
A jövõ héten, a bizalmatlansági indítvány
tárgyalása során, erre meg is lesz az esély. 

E HÓ 28-ÁN BALKÁNI VACSORAEST, MINDEN KEDVES
VENDÉGÜNKET SZERETETTEL VÁRJUK. HANGULA-
TOS BOLGÁR NÉPZENE, EREDETI BOLGÁR ÉTELEK!
Csodálkozott. Amióta itt lakott, még sosem vállalkozott ilyesféle
vendégcsábításra a jellegtelen, gyors rántott húsokra, sertésflek-
kenekre és sörözésekre berendezkedett üzemegység.
Újra olvasta a szolgáltatóház névtelen éttermének kirakatába ló-
gatott csiricsáré táblát, és azt gondolta: nahát. Elõkotorta felsõ
zsebébõl szíj nélküli Pobjeda karóráját, és meggyõzõdött arról,
amit amúgy is tudott: 28-a van. Még délelõtt beírt valamit az
asztalánálló elõjegyzési naptárba, s rögzõdött benne a dátum
alatti kék betûs név: Vencel. 28-a, Vencel napja, nyolc óra.
Visszacsúsztatta a karórát, és lenyomta a fémkeretes üvegajtó ki-
lincsét. A félig nyitott ajtóban megállt egy pillanatra. Nem volna
jobb visszafordulni? Odafent a hatodik emelet hatvanhatban ren-
delkezésére áll minden, hogy összeüsse az ilyenkor szokásos
gyors rántottát, melyet csak a naponta váltakozó parizer, olasz
szalámi vagy sajtfélék tettek változatossá. Idõnként egy-egy kon-
zervbõl elõbányászott bab- vagy borsófõzeléket dúsított fel két
tojással, a további ízesítés végett tubusos mustárral, majonézzel
kente meg az unalmas ételt vastagon, végül hangzatos és egzoti-
kus neveket adományozott a szikkatag lepénynek. (...)
Balkáni vacsoraest... Régi ízt kóstolgatott az ajka. Bulgária,
Aranyhomok, szakszervezeti beutaló, pohár és tál az asztalon,
fanyar, vörös bor Várna hõségtõl izzó fõterén, és... és micsoda?
Saláta lett volna?

Békés Pál: Balkáni vacsora 

Az 53-as csapdája
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Alulírott Bogdán Tibor, állampolgári kötelességem
teljes tudatában felhívom az illetékes hatóságok fi-
gyelmét arra, hogy nagyrészt öntudatlanul ugyan, de
éveken át magam is hozzájárultam az ország amúgy
sem rózsás helyzetén tovább rontó adócsaláshoz. An-
nak érdekében, hogy elaltassam a hatóságok figyel-
mét, álnok módon mindig idõben és maradéktalanul
kifizettem az adókat valamennyi jövedelmem után,
majd ily módon megtévesztve õket, megmaradt pén-
zem nem kevés részén orvul csempészárukat vásárol-
tam. Így például alkalmanként jelentõsebb, félkilós-ki-
lós tételekben szereztem be kínai fokhagymát, hason-
ló mennyiségekben szállítottam haza banánt, de oly-
kor még egy-egy ananászra is rávetemedtem. 
Mentségemül hozhatom fel, hogy nem tudtam azt,
hogy csempészáruról van szó. Fogalmam sem volt
róla, hogy a kínai fokhagymát a Moldovai Köztársa-
ságon keresztül juttatta be az országba a fokhagyma-
maffia (nem dadogok, na!), aminthogy arról sem
volt tudomásom, hogy a bûnös könnyedséggel a
szatyromba pakolt banánt meg ananászt észak-euró-
pai országokból csempészték be mihozzánk. Elisme-
rem, az nem mentség, hogy mindezt Traian Bãsescu
csak mostanság tárta fel elõttünk, hiszen, valljuk
meg férfiasan, az államfõi közlés nélkül is illett vol-
na tudnom, hogy Észak-Európában nem terem meg
ilyenfajta portéka. 
Ezennel töredelmesen beismerem azt is: úgyszintén
Traian Bãsescu államfõnek kellett felvilágosítania en-
gem arról, hogy a feketézést, a csempésztevékenysé-
get és az adócsalást támogattam valahányszor csak a
piacon nyakló nélkül vásároltam zöldhagymát, burgo-
nyát, zellert, petrezselymet, kaprot és egyéb hasonló
terméket, anélkül, hogy a kofáktól egyszer is számlát
kértem volna. Ebben természetesen nem kis mérték-
ben közrejátszott az is, hogy nevezett kofáknál soha
nem láttam pénztárgépet, no de hát ez sem enyhít bû-
nös vétkességemen, amellyel jelenlegi, súlyos helyze-
tébe juttattam az országot. 
Mindezek után csak remélni tudom, hogy mulasztá-
som nem jóvátehetetlen. Én, a magam részérõl, megfo-
gadom, hogy a jövõben vásárlás elõtt mindig gondosan
kiderítem majd a fokhagyma útját a földtõl a szatyro-
mig, írásos igazolást kérek a banán és ananász szárma-
zási helyérõl, kizárva a vásárlás szempontjából a balti

és skandináv államokat, továbbá Skóci-
át és Írországot (különös tekintettel
Észak-Írországra), és minden szál
petrezselyem (kapor stb.) után szám-

lát kérek a piaci árustól, vállalva akár
annak ódiumát is, hogy közderût
keltek a kofák sorában. 
Ami, gondterhelt világunkban,

akár még erény is lehet. Bogdán Tibor
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A kormányt nem mente-
síti kötelezettsége alól,
ha a saját hozzá nem 
értésére hivatkozik.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A siker nem rontott el. Mindig is 
elviselhetetlen voltam.” Fran Lebowitz

Szóbeszéd

Régi és új ízek

Feljelentem 
önmagam

A hétvége címe. A gazdaság összeomlik,
az állam költekezik, Adevãrul.

Magyarázat. Különösen a helyhatóságok
kiadásai növekedtek: országos átlagban
13,5 százalékkal. A költekezés megfékezé-
sének képtelensége a megszorításokat is
hatékonytalanná teszi: a deficit egyre nõ.
Ne gondoljuk azonban, hogy ennek a szo-
morú állapotnak és folyamatnak nincsenek
meg a vámszedõi. A legzseniálisabb húzás-
ra Dolj megyében figyelt fel az Adevãrul, itt
a tanács – „a költségvetési pofátlanság
csimborasszójaként” – külön pótlékot írt ki
a megszorításokra. Vagyis amit a Boc-kor-
mány bércsökkentés formájában elvesz, azt
dolgozói számára a tanács „kompenzálja”,
megtéríti, visszaadja, kipótolja, hogy végül
a jövedelmeik mégse csökkenjenek. A mód-
szert széles körben alkalmazni kellene! 

Szabadon, mint a légy. A legfõbb ügyész-
ség úgy döntött, hogy Mona Muscã egykori
demokrata-liberális (vagy liberális demokra-
ta), még egykoribb liberális képviselõ nem
követett el csalást, azaz nem készakarva
nyilatkozta hamisan, hogy nem mûködött
együtt a Szekuritátéval. Együttmûködése
tény, de – ezek szerint – nem igen tudta,
mit csinál. Ha már a politikai életbõl kiszo-
rult (nem úgy, mint más besúgók, akik vi-
dáman élnek), legalább nem kell börtönbe
mennie. Megkönnyebbültünk.

Voltak a hálón. Juszt sem nevezzük meg a
forrásunkat, de a nagy hírt elmondjuk: a
(volt) Realitateás Rãzvan Dumitrescu és a
volt Adevãrulos Bogdan Chiriac online-
hírújságot fog szerkeszteni, amelynek neve
decenews lesz. A fantáziadús cím arra is
utal, hogy a híreket magyarázatok, kom-
mentárok kísérik majd. Kíváncsian várjuk,
bár elektronikus lapokat nem szemlézünk
(ha nem muszáj). 

Majd viszonozzák. Remek észrevétel a ro-
mán demokráciáról a Dilema Veche innen-
onnan rovatában: május 14-én a csendõrség
védte a kormányt a rendõrség tiltakozó
gyûlésén. 

A nap álhíre. A sikeres Eurovíziós szerep-
lést követõen többen azt követelik, hogy
Boc helyét Ovi, Elena Udrea helyét pedig
Paula Seling vegye át.



Hírösszefoglaló

Két számjegyû infláció-
hoz vezetett volna a

Nemzetközi Valutaalap
(IMF) által javasolt áfaeme-
lés (TVA) 19 százalékról 24-
re, minek következtében Ro-
mánia „Európa feketebá-
rányává vált volna” – nyilat-
kozta a hétvégén Adrian
Vasilescu, a központi bank
tanácsadója, aki szerint Bu-
karest ezzel „elásta volna
magát” a külföldi pénzpia-
cok elõtt. Azt is hozzátette,
hogy egy masszívabb pénz-
romlás hosszú évekkel kitol-
hatja a recesszióból való ki-
lábalás idõpontját. Az elsza-
ladt infláció az egész lakos-
ság vásárlóerejét visszavet-
né, így nagyobb károkat
okozna a gazdaságban, mint
a bérek és a nyugdíjak csök-
kentése. 

Választási fogás?

Dominique Strauss-Kahn,
az IMF vezérigazgatója, a
franciaországi elnökválasztá-
sok egyik lehetséges jelöltje
egy televíziós mûsorban
nemrég arról nyilatkozott,
hogy a jövedelemcsökkenté-
sek helyett a Valutaalap az
adókulcsok növelését javasol-
ta. Adrian Vasilescu ezt a
megszólalást politikai-válasz-
tási üzengetésnek minõsítet-
te. A jegybank tanácsadója,
miközben kiállt a bejelentett
megszorító intézkedések
szükségessége mellett, azt el-
ismerte, hogy ezek nem ele-
gendõek a válság kezelésé-
hez. Ugyanakkor arra is ki-
tért, hogy „szerencsésebb ké-
sõbbre hagyni a kilábalást,
mint elszenvedni egy olyan
gazdasági rövidzárlatot,
amely lángra gyújtaná Ro-

mániát, úgy, ahogy Görögor-
szágban ez elõfordult”. 

Van még remény

A borús elõrejelzéseket
meghazudtolóan optimistán
fogalmazott a kilátásokkal
kapcsolatban Adriean
Videanu gazdasági miniszter,
aki szerint még idén lendüle-
tet kaphat a gazdaság, ha a
kormány képes hatékonyan
kommunikálni a gazdasági
és szociális partnerekkel, il-
letve a bankok újraindítják a
hitelezést. A pénzintézetek-
nek szerinte kulcsszerepe len-
ne a fellendítésben, ugyanis
számos cég azért nem tudja
felhasználni az európai uniós
forrásokat, mert nem jut fi-

nanszírozáshoz. Videanu ar-
ra is kitért, hogy a kormány-
nak azokat kell helyzetbe
hoznia, akiktõl a gazdasági
növekedés újraindítását re-
mélheti, mégpedig a kis- és
közepes vállalkozásokat. 

Kimerült a kassza

A gazdasági tárca vezetõje
a kis- és középvállalatok kép-
viselõinek tartott elõadásá-
ban utalt arra, hogy a kor-
mány pénzügyi keretének
nagy részét kimerítette, az
eddigieknél nagyobb befekte-
tésekre nem futja. A még ren-
delkezésre álló forrásokat
olyan csatornák felé irányít-
ják – magyarázta Videanu –,
amelyek többszörösen jóté-

kony hatást fejtenek ki a gaz-
daságban, mint például az
Elsõ ház program. 

Bocnak befellegzik?

Miközben a kormány és a
jegybank egymással karöltve
igyekszik elfogadtatni a ki-
adáscsökkentést a lakosság-
gal, az egyik  londoni elõre-
jelzés a Boc-kabinet alkonyát
jósolta elemzésében. A
Marketer Global tanulmá-
nyában megállapította, hogy
a megszorítások felelõsség-
vállalással történõ elfogadása
után Traian Bãsescu államel-
nök lecseréli minisztereit, s a
válságkezelés fõ kommuni-
kátora marad továbbra is. A
feltörekvõ országok kockáza-
ti tényezõit vizsgáló intézet
szerint Romániában jelenleg
a legnagyobb veszélyt az je-
lenti a gazdaság számára,
hogy a döntéshozók képtele-
nek gyakorlatba ültetni a ta-
karékossági csomagot. Mivel
a kiadáscsökkentés a masszív
társadalmi ellenállás miatt
„megpuhulhat”, szeptember-
tõl kezdõdõen az egységes
adókulcs és az áfa emelésére
számítanak. A londoni elem-
zés az állami szektor elbocsá-
tásaival tovább duzzadó
munkanélküliséget jelöli meg
a gazdaság másik fõbb koc-
kázati tényezõjének.  
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Röviden Adóemelés: üres duma?
Vasilescu: az IMF-vezér politikai nyilatkozatot tett a román bevételnövelésrõl

Munkatársunktól

Összesen négymillió le-
jes befektetésbõl 24 laká-

sos országos lakásügynöksé-
gi (ANL) ingatlant adtak át

a hétvégén a Hargita megyei
Gyergyótölgyesen. „A 3,7
millió lejes kormánytámo-
gatás mellé az önkormány-
zat önrészként 300 ezer lejt
pótolt be, a villany, víz és

csatornarendszert építette
ki” – mondta Csibi László
alpolgármester. Az 52
igénylõ közül azok élveznek
elõnyt az egy-, két- vagy há-
romszobás lakrészek kiuta-
lásakor, akiknek tölgyesi ál-
landó munkahelyük van, és
több gyermeket nevelnek. A
beköltözõk listája még nem
végleges, a bérleti díj megál-
lapítása is hátra van. 

Szintén tegnap egy 150 fé-
rõhelyes sportcsarnokot is
felavattak a településen,
amely 3,4 millió lejes kor-
mánypénzbõl és 300 ezer le-

jes önkormányzati önrész-
bõl valósult meg másfél év
alatt. Az állandó melegvíz-
szolgáltatással is ellátott
sportcentrumot a gyer-
gyótölgyesi iskolák ingyene-
sen használhatják. 

„Tiszteletre méltó a gyer-
gyótölgyesi példa, ahol egy
román polgármester és egy
magyar alpolgármester –
Toader Ungureanu, illetve
Csibi László – közösen ér-
nek el eredményeket” –
hangsúlyozta az átadáson
Moldován József. A távköz-
lési államtitkár az ünnepsé-
gen kifejtette, egyre több er-
délyi és székelyföldi telepü-
lésen jelennek meg hasonló
beruházások, amelyeknek
biztosítéka az RMDSZ kor-
mányzati jelenléte.

A Tãriceanu-kormány
idején, Borbély László fej-
lesztési minisztersége alatt
kapott zöld utat a két tölgye-
si befektetés – fejtette ki be-
szédében Mircea Duºa Har-
gita megyei szociáldemok-
rata párti képviselõ, a parla-
ment alsóházának alelnöke.
A lakásokat 1988-ban kezd-
ték építeni, majd 1990 után
félbemaradtak; az ANL
2004-ben vette át az épüle-
tet. Mint lapunk legutóbbi
számában beszámoltunk ró-
la, az ilyen építkezések a
megszorító intézkedéseket
kiegészítõ gazdaságélénkítõ
program részei, amelyekrõl
bõvebben ma ül le tárgyalni
a kormány. 

Közéleti aranybánya

Tíz- és húszezer lej közötti
havi keresettel büszkélked-
het néhány államtitkár –
derült ki a gazdasági, illetve
a közigazgatási minisztériu-
mok által közzétett nyilat-
kozatokból. Bár a tárcák al-
kalmazottainak jelentõs há-
nyada 4000 lejnél nagyobb
alapfizetést visz haza, so-
kan különbözõ pótlékokkal
tovább sokszorozzák az
összeget.

Olvadó magánnyugdíj

Egymilliárd euróra növek-
szik vesztesége 2017-ig a
kötelezõ magánnyugdíj-biz-
tosítási alapnak, mivel nem
tartották be a hozzájárulá-
sok emelésének ütemtervét.
Tavaly és idén már 200 mil-
lió eurót bukott az ötmillió
résztvevõ – mutatott rá köz-
leményében a romániai ma-
gánnyugdíjakat képviselõ
szövetség (APAPR).

Elmosott turizmus

Miután 2008-ban százmil-
lió euró nyereségre tettek
szert a román tengerpart
vendéglátói, idén már en-
nek az összegnek 80 száza-
lékával is elégedettek lenné-
nek – írta a Capital.ro. Bár
az eddigi foglalások enyhe,
14 százalékos növekedést
mutatnak 2009-hez képest,
a legoptimistábbak is stag-
nálással számolnak.

Hazatérõ Mol-papírok

A távozó és az új magyar
kormány képviselõi is tár-
gyaltak már annak érdeké-
ben, hogy az állam megvá-
sárolja az orosz Szurgutnyef-
tyegasnál lévõ Mol-részvé-
nyeket – írta egyik budapesti
napilap. Bár a magyar állam
a 400 milliárd forintos vétel-
árat csak kölcsönnel teremt-
hetné elõ, a lap szerint ez
megtérülne, mivel nyeresé-
ges cégbe fektetnék.

Fitch-spanyolcsizma

A lehetõ legjobb, AAA
államadósi besorolást AA
Pluszra rontotta Spanyolor-
szág esetében a Fitch Ra-
tings hitelminõsítõ, amely
szerint az ország gazdasági
kiigazítása nehéz folyamat
lesz – írta az MTI.  Az
elemzõ szerint a fellendülés
legnagyobb hátráltatója a
munkapiac rugalmatlansá-
ga, valamint a helyi és regi-
onális takarékbankok átala-
kítása.

Visszaesik London?

Mivel az euróövezeti válság
és következményei rontják
a brit gazdaságnövekedési
kilátásokat, nem kizárt,
hogy az épp fellendülõ gaz-
daság visszasüllyed a re-
cesszióba – áll a Brit Keres-
kedelmi Kamarák legújabb
elõrejelzésében. Bár a
GDP-emelkedés idei muta-
tóját egyrõl 1,3 százalékra
emelték, a középtávú rizi-
kók miatt rontottak a jövõ
évi elõrejelzésen.

Vasilescu: el kell kerülni a rövidzárlatot, a kilábalás másodlagos

ÚMSZ

Szófia kifelé tart a válság-
ból: Simeon Djankov,

Bulgária pénzügyminisztere
bejelentette a krízis végét –
közölte az Adevãrul az egyik
helyi hírügynökség tudósítá-
sát. Djankov, aki egyben a
miniszterelnök-helyettes is, a
Radio Dariknak adott interjú-
ban nagyon optimistán nyi-
latkozott az állami bevételek
tekintetében. Szerinte meg-
állt az ipari termelés hanyat-
lása, nõ az export hatodik
hónapja, a munkanélküliség
tíz százalék alá esett, és az ál-
lamháztartási hiány az ütem-
tervnél alacsonyabban ala-
kul; s mindez a Nemzetközi
Valutaalap nélkül. Az Euró-
pai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank nem ennyire derûlátó,
elõrejelzésén, igaz, javított,
de akárcsak Romániának, a
bolgároknak is enyhe vissza-
esést jósol idénre. Az MTI a
hétvégén beszámolt arról,
hogy Bulgáriában az idén is
nagyjából annyi külföldi mû-
ködõ tõkére számítanak,
mint a tavalyi, igen gyenge
évben, azaz hárommilliárd
euróra. A gazdasági válság
miatt 2009-ben több mint a
felére esett ez a mutató az
elõzõ évhez képest. A kor-
mány szándéka szerint be-
fektetési kedvezményben ré-
szesülhetnek azok a cégek,
amelyek legalább 100 millió
levát (hozzávetõleg 63 millió
dollárt) fektetnek egy-egy
projektbe, és 200 munkahe-
lyet hoznak létre. 

Bolgár siker?

A jövedelemcsökkentések alternatí-
vája, az adóemelés Romániát 
Európa „feketebárányává tette vol-
na” – jelentette ki Adrian Vasilescu,
a központi bank tanácsadója. Miköz-
ben a gazdasági tárcavezetõ lát még
esélyt idénre a kilábalásra, londoni
elemzõk a kormány menesztésével
számolnak.

Toader Ungureanu, Moldován József, Csibi László és Petres Sándor, a Hargita megyei tanács alelnöke

Csaknem nyolcmillió lejbõl épült or-
szágos lakásügynökségi (ANL) ingat-
lant és egy sportcsarnokot avattak fel
Gyergyótölgyesen a hétvégén. A 24
beköltözõ listája még nem végleges,
azon családok élveznek elõnyt, ame-
lyek több gyermeket nevelnek.

Ifjúsági lakások négymillióból
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Kovács Zsolt, Baló Levente

Sehol nem lesznek fenn-
akadások a mai érettségi

vizsgán – erõsítette meg
Daniel Funeriu oktatásügyi
miniszter a hétvégén, miután
az elmúlt napokban folyama-
tosan egyeztettek a megyei
tanfelügyelõségek képviselõi-
vel. A mára tervezett általá-
nos sztrájk azt a kétszázezer
maturandust érinti a legérzé-
kenyebben, akiknek az idei
vizsgarend értelmében május
31-én kezdõdik az idegen
nyelvi készségeket felmérõ
vizsgája. A tanügyminiszter
minden megyében „forró
drótos” telefon mûködtetését
kérte a tanfelügyelõségektõl,
hogy a szülõk és a diákok fo-
lyamatosan tájékozódhassa-
nak az érettségi központok
mûködésérõl. Pénteken a tár-
cavezetõ azt állította, a vizs-
gáztatók 77 százaléka dolgo-
zik, azokból a központokból
pedig, ahol mégis felfüggesz-
tik a sztrájk miatt az érettsé-
git, átirányítják a diákokat a
mûködõ központokba. Teg-
nap Daniel Funeriu már biz-
tosan állította: sikerült meg-
egyezni, és az összes vizsga-
központban fogadják a matu-
randusokat. 

„Ez csak fõpróba”

A pedagógusok munkabe-
szüntetésével egyi dõben ma
ötven szakszervezeti tömörü-
lés kezdeményez sztrájkot, a
kormány megszorító intézke-
dései elleni tiltakozásként. A
sztrájkfelhívásnak megfelelõ-
en ma leállnak a helyi és ön-
kormányzati hivatalok, az
adóhivatalok, csak az alapve-
tõ feladatokat látják el a bün-
tetésvégrehajtási, gyermekvé-
delmi, fogyasztóvédelmi,
környezetvédelmi intézmé-

nyekben. Munkabeszüntetés-
re kell számítani az egészség-
ügyi intézményeknél, a tö-
megközlekedési vállalatoknál
is. A Sanitas Egészségügyi
Szakszervezet közleményben
figyelmeztette a lakosságot,
hogy holnap csak a sürgõssé-
gi ügyeletek mûködnek, tilta-
koznak ugyanis az orvosok, a
szakápolók és a mentõsök is.
Ha a mai tiltakozóakció elle-
nére sem áll el a kormány a
megszorító intézkedésektõl,
június 1-je és 4-e között or-
szágszerte tüntetésekre kerül
sor. Június elsején lép sztrájk-
ba a fõvárosi metró és a tö-
megközlekedési vállalatok al-
kalmazottai, akik így támo-
gatják a május 31-i általános
sztrájk résztvevõit. A tervek
szerint Bukarestben 4 és 16
óra között kedden egyáltalán
nem mûködik a metró, az au-
tóbusz- és villamosjáratok
közlekedése bizonytalan.
Sorin Oprescu fõpolgármes-
ter személyesen járt közben
azért, hogy ne bénuljon meg

a bukaresti forgalom. Az ön-
kormányzati vezetõ bízik ab-
ban, hogy a gépjármûvek há-
romnegyede útnak indul a
sztrájkfelhívás ellenére is, a
szakszervezetek viszont kitar-
tanak a tiltakozás mellett.

Székelyföldön is 
elszántak 
a szakszervezetisek

A háromszéki közalkalma-
zottak háromnegyede be-
szünteti ma a munkát, leáll-
nak a közintézmények, és
csak részben dolgoznak az is-
kolákban és az egészségügy-
ben. A legszervezettebbek a
közigazgatásban dolgozók,
akiknek kilencven százaléka
megtagadja a munkát.
Ferencz Tibor, a Kovászna
megyei önkormányzati dol-
gozókat képviselõ Nova Vita
szakszervezet vezetõje szerint
az általános sztrájkban részt
vesznek a sepsiszentgyörgyi,
baróti, bodzafordulói,
kovásznai polgármesteri hi-

vatalok, a Kovászna megyei
tanács és további 25 három-
széki község önkormányzatá-
nak dolgozói. A sztrájk alatt
mindössze a halotti bizonyít-
ványokat állítják ki.  Ma a há-
romszéki kórházakban is
megszakítják a munkát, kivé-
ve a sürgõsségi ellátást,
mondta Vasile Neagovici. A
Sanitas szakszervezet
Kovászna megyei elnöke sze-
rint mintegy 1000 egészség-
ügyi alkalmazott vesz részt a
tiltakozó akcióban. Szerdán a
Kovászna megyei prefektúra
elõtt szerveznek tiltakozó
megmozdulást, amelyre 1500
résztvevõt várnak. 

„Áthidalták” 
a munkabeszüntetést

Annak ellenére, hogy
Daniel Funeriu bizakodóan
nyilatkozott tegnap az érett-
ségi lebonyolításával kapcso-
latban, ellentmondásos infor-
mációk láttak napvilágot a ta-
nárok tiltakozásával kapcso-

latban. A szakszervezetek –
így a Spiru Haret Szakszerve-
zet képviselõi is – a tan-
ügyminisztériumot vádolják
azzal, hogy nyomást gyako-
rol a tanárokra.  

„Kovászna megyében pó-
toljuk azokat a pedagóguso-
kat, akik megtagadják a mun-
kát” – nyilatkozta lapunknak
Keresztély Irma fõtanfelügye-
lõ, aki szerint a 19 vizsgaköz-
pontból 9-ben teljes a vizsgáz-
tató tanárok létszáma, a többi
központban pedig más isko-
lákból érkeznek „póttaná-
rok”. Lapunk értesülései sze-
rint több olyan tanár is
megkezdi a munkát, akik elõ-
zõleg csatlakoztak a sztrájk-
felhíváshoz. 

„Szeretnénk egyértelmûvé
tenni, hogy a tiltakozás célja-
it elfogadjuk és fontosnak
tartjuk, ám a diákok elõme-
netelét nem szeretnénk befo-
lyásolni. Nem sztrájktörõk
vagyunk, hanem megfontolt
tanárok” – nyilatkozta la-
punknak egy neve elhallgatá-
sát kérõ pedagógus. „Azt
üzenjük a diákoknak, hogy
mindenképpen jelenjenek
meg a vizsga helyszínén,
mert nem marad el az érett-
ségi” – figyelmeztetett az el-
lentmondásos hírekkel kap-
csolatban a megyei fõtanfel-
ügyelõ.  

Péter Tünde Kolozs me-
gyei fõtanfelügyelõ-helyettes
szintén arról számolt be az
ÚMSZ-nek, hogy az összes
vizsgaközpont mûködik a
sztrájk ideje alatt. A helyi
szakszervezetek adatai sze-
rint a megyében dolgozó pe-
dagógusok több mint egyne-
gyede csatlakozott a sztrájk-
felhíváshoz. Áthidaló megol-
dásra hat kolozsvári iskolá-
ban, így az Unitárius Kollé-
giumban mûködõ vizsgaköz-
pontban volt szükség. 

Sztrájk vagy sztrájktörés?

A munkabeszüntetéssel egy idõben a szakszervezetek sztrájkõrségeket is tartanak

Baló Levente

Az etnikailag vegyes ok-
tatási rendszerek haté-

konyságáról vitatkoztak a
hétvégén Kolozsváron, a
Szegregáció és beiskolázás címû
konferencián. A három or-
szágot – Románia, Magyar-
ország és Dánia – átfogó ku-
tatóprogram ugyanahhoz az
eredményhez vezetett: a ve-
gyes etnikumú iskolákban
jobb eredményeket érnek el a
tanulók, mint ott, ahol etni-
kailag „egynemû” az oktatá-
si rendszer. Ezekben az intéz-
ményekben kevésbé érzik jól
magukat a diákok, több a
stressz, a kihívás, de jobbak
az eredmények – állítják a
kutatók – akik szerint az op-
timális cél nem a kisebbségi
tanulók asszimilációja, ha-
nem az identitásuk sikeres ki-
alakítása és képviselete. 

A probléma ugyanaz

A kutatás az Edumigrom
nevû uniós keretprogramnak
a része, amely a kisebbségben
élõk és bevándorlók problé-

máit tanulmányozza a fiatal-
korúak szemszögébõl. Az
Edumigromhoz négy régi
(Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Németország, Svédor-
szág, Dánia) és négy új uniós
tagállam (Románia, Magyar-
ország, Szlovákia és Csehor-
szág) csatlakozott. Az átfogó
felmérések meglepõ eredmé-
nye az, hogy a kisebbségi
problémák a nagyon eltérõ
szerkezetû társadalmakban is
hasonlóan jelentkeznek – de-
rült ki a hétvégi eszmecserén. 

Többet használ, 
mint árt

Vera Messing, a budapesti
Central Europe University
oktatója az iskolai önértéke-
lés jelenségét részletezte. Az
önértékelés mûködését –
mint felszólalásából kiderült
– az iskola alig-alig befolyá-
solja, ugyanis az a családban,
illetve a kisebb közösségben
alakul ki és erõsödik vagy
gyengül. Az elõadó bebizo-
nyította, hogy az etnikailag

homogén iskolákban a gyere-
kek jól érzik magukat, vi-
szont a tanulmányi eredmé-
nyeik nagyon gyengék. Ezzel
szemben az etnikailag vegyes
iskolákban például a roma
gyermekek sokszor nem érzik
jól magukat, stresszt vagy
frusztrációt élnek át, ez vi-
szont versenyzésre és bizo-
nyításra ösztönzi õket.
Bolette Moldenhawer, a Kop-
penhágai Egyetem tanára a
bevándorlók helyzetét vizs-
gálta. Három identitásmo-
dellt vázolt fel: a nemzeti
büszkeség, a nemzeti kisebb-
ségérzet és a reflektált nem-
zettudat modelljét. Utóbbi
modell az, amelyik egy egész-
séges magatartásformát tesz
lehetõvé, és mûködõképes a
vegyes etnikumú iskolákban.
Vincze Enikõ  – aki a szegre-
gáció okait és következmé-
nyeit ismertette – kitért arra,
hogy a foglalkoztatáspolitika,
a szociális problémák, illetve
a városszerkezet által is meg-
határozott diszkrimináció ho-
gyan befolyásolja az oktatási
rendszer mûködésének elég-
telenségét. 

Röviden

Módosul a megyei 
egészségügy

A jövõben a megyei egész-
ségügyi igazgatóságok intéz-
hetik a diplomák  európai
uniós elismeréshez és egyéb,
az egészségügyi személyzet
munkavégzéséhez szükséges
igazolások kibocsátásával
kapcsolatos ügyeket – ismer-
tette terveit hétvégi közlemé-
nyében az egészségügyi mi-
niszter. A megyei egészség-
ügyi igazgatóságok szerveze-
ti felépítését és mûködését
szabályozó miniszteri rende-
let módosításának értelmé-
ben az Egészségügyi Minisz-
térium változtat az igazgató-
ságok szervezeti felépítésén
is. A tervezet rendelkezik ar-
ról, hogy a korábbi öt vezetõ
tisztségbõl ezentúl három
marad, ami azt jelenti, hogy
a jelenlegi négy aligazgató
közül kettõ távozik, és így
országszerte 84 igazgatói
tisztség szûnik meg. Cseke
Attila egészségügyi minisz-
ter korábban figyelmeztetett:
a változtatásokra azért van
szükség, mert elégedetlen az
igazgatóságok mûködésének
hatékonyságával. 

Jelentkezõket vár
a RODOSZ

A Romániai Magyar
Doktoranduszok és Fiatal
Kutatók Szövetsége (RO-
DOSZ) tizenegyedik alka-
lommal hirdeti meg tudomá-
nyos konferenciáját Kolozs-
váron. A szakmai találkozó
idõpontja 2010. november
12-e és 14-e, a jelentkezési
határidõ szeptember 1-je. 
A konferencián való részvé-
tel nincs tudományos foko-
zathoz kötve, csupán az
egyetemi végzettség a kizá-
rólagos feltétel. A szervezõk
várják a posztgraduális kép-
zésben résztvevõ kutatókat. 

Fotó: Tofán Levente

Vegyes iskolák pró és kontra Kovács Zsolt

Utcát nevezhetnek el
Sepsiszentgyörgyön Pe-

tõfi Sándorról és Mihai
Eminescuról is, miután a
helyi önkormányzat szaka-
szosította a város leghosz-
szabb útját, az 1918. decem-
ber 1. sugárutat. Az eredeti-
leg egy egységként nyilván-
tartott sugárút az állomástól
az Olt negyedi villanyrend-
õrig terjedõ szakasza nevé-
vel a továbbiakban is a ro-
mán nemzeti ünnepre emlé-
keztet. Új elnevezést kap vi-
szont a középsõ rész, amely
a Szent György térig tart, ez
a frissen leválasztott útsza-
kasz Mihai Eminescu nevét
kapja. A harmadolt sugárút
felsõ, színházig tartó szaka-
szát Petõfi Sándorról nevez-
ték el. A magyar és román
tanácstagok az önkormány-
zat legutóbbi ülésén hossza-
san vitáztak a szimbolikus
szempontból perdöntõ
utcanévváltoztatások kap-
csán. Rodica Pârvan szoci-
áldemokrata tanácsos a ter-
vezet visszavonását kérte,
arra hivatkozva, hogy a ro-
mán nemzeti ünneprõl elne-

vezet utca feldarabolása ér-
zékenyen érinti a román kö-
zösséget. Emlékeztetett ar-
ra, hogy nem ez az elsõ kí-
sérlet a módosításra, és két
alkalommal a bíróság már
elutasította a fõutca névvál-
toztatására vonatkozó indít-
ványokat. Antal Árpád pol-
gármester úgy vélte, hogy
bár Romániában minden
megtörténhet, ebben a kér-
désben is érvényesülnie kell
a helyi autonómiának. A ta-
nács a heves vitát kiváltó in-
dítvány mellett több tucat
sepsiszentgyörgyi utca ide-
jétmúlt nevének megváltoz-
tatásáról döntött. Többek
között olyan neveket változ-
tattak meg, mint a Haladás,
a Fáklya vagy az abszurd
módon, a temetõ felé vezetõ
Jövõ utca nevét. A módosí-
tások 9500 embert érinte-
nek, számukra ingyen cseré-
lik ki a személyazonossági
igazolványt – mondta el
Antal Árpád. A vita ellenére
a tanácstagok többsége a
módosító javaslatok mellett
foglalt állást, a határozatok
azonban csak a prefektúra
jóváhagyásával léphetnek
hatályba. 

Mégis utcát kap Petõfi

Vera Messing és Bolette Moldenhawer a szemináriumon
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Meghalt Dennis Hopper

74 éves korában kaliforniai
otthonában meghalt Dennis
Hopper. A színész-rendezõ
hosszabb ideje prosztatarák-
ban szenvedett. Hopper leg-
jelentõsebb munkája a 60-as
évek ellenkultúrájának
emblematikus filmje, a Sze-
líd motorosok, amelynek nem
csak egyik fõszereplõje, ha-
nem rendezõje is volt.

Színészek sztrájkban

A Bukaresti Nemzeti Szín-
ház száztíz színésze írta alá
azt „szolidaritási” szerzõ-
dést, amelyben jelzik csatla-
kozásukat a pedagógusok
és a közalkalmazottak ma
kezdõdõ sztrájkjához. A
színház Szabad Szakszerve-
zetének tagjaihoz csatlakoz-
tak az intézmény admi-
nisztrációs munkatársai is. 

Vizek útja vásznon

Alfonso Baldari olasz festõ-
mûvész Acque – Vizek – Ape
kiállításának darabjai, az al-
kotó szavaival élve, csiklan-
dozzák meg a nézõk képze-
letét a fõvárosi Magyar Kul-
turális Intézetben egészen
június 23-ig. A valahonnan
valamerre hordozó jármû-
ként értelmezett víz Baldari
szerint a játékosság egyik
legjobb kifejezõje, amely a
festmény szintjén képes ar-
ra, hogy a formákat a kép-
zeletre, bízza. 

Röviden

Kánya Gyöngyvér

Nagy volt az öröm vasár-
nap hajnalban a norvég

fõvárosban és szerte Romá-
niában. A brit The Guardian
kritikusai által az utolsó pil-
lanatig  földbe döngölt Ro-
mánia ugyanis 2005 után
immár másodszor a harma-
dik helyet szerezte meg az
Eurovíziós Dalversenyen.
Paula Seling és Ovidiu
Cernãuþeanu zongorával és
pirotechnikai elemekkel fû-
szerezett produkciója bár so-
kat vándorolt, legfõképpen
az ötödik és a hetedik hely
között, végül, mindössze
nyolc ponttal maradtak le a
második helyen végzett tö-
rök együttes, a rockzenét ját-
szó maNga mögött. Bár a
Playing with Fire címû dalt a
brit kritikusok mellett a fo-
gadóirodák sem tekintették
ennyire jónak – a döntõbe
került 25 ország közül csak a
tízedik helyre várták – sze-
rencsére Paula és Ovi az
utolsó pillanatig bíztak da-
luk sikerében, és a szombat
esti döntõben az elõdöntõs
szereplésüket mind elõadás-

ban, mind helyezés tekinte-
tében túlszárnyalták. A ro-
mán versenyzõket rajongóik
és újságírók hada várta teg-
nap az otopeni-i repülõté-
ren. Paula Seling, aki végül
Ovi nélkül érkezett, az
örömtõl szinte megsemmi-
sülve, megköszönte rajongó-
inak a kitartást és a bizal-
mat. „Soha nem hittem vol-
na, hogy ez megtörténhet
velem” – nyilatkozta az éne-

kesnõ nem sokkal a tegnap
délutáni hazaérése után. A
román produkció a május
27-én, csütörtökön 17 ország
részvételével rendezett má-
sodik elõdöntõben ugyanis
csak a negyedik helyen zárt,
innen sikerült egy helyet fel-
jebb ugrania a szombat esti
döntõben, ami nem minden-
napi teljesítmény. A produk-
ciók ugyanis inkább veszíte-
nek az elõdöntõben meg-

szerzett helyükbõl – mint
idén a második elõdöntõben
elsõ helyet elért, de végül
csak másodikként végzett
Törökország –, vagy ha
ügyesek – mint az idei nyer-
tes Németország –, megtart-
ják azt, de nem igen lépnek
elõre. Románia a döntõben
28 országtól kapott pontot, a
versenybe nevezett 39 or-
szágból. A maximális 12
pontot a Moldovai Köztársa-
ság ítélte oda, míg a második
legmagasabb pontszámot,
azaz 10 pontot Portugáliától,
Spanyolországtól, Svédor-
szágtól és a tavalyi gyõztes
Norvégiától zsebelhették be.
Az 56. Eurovíziós Dalver-
senyt tehát mindenképpen
Németország rendezi. 

Farkas István

Ha azt szeretnénk, hogy
a fesztivál betöltse a neki

szánt feladatot, és még elis-
mertebb nemzetközi rendez-
vénnyé váljon, amely növel-
hetné Kolozsvár esélyét az
Európa kulturális fõvárosa-
versenyben, az eddigieknél
sokkal komolyabb, állandó
támogatást kell biztosítani –
jelentette ki Tudor Giurgiu
fesztiváligazgató a 9. Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) péntek esti kolozsvá-
ri megnyitóján, melyen közel
másfélezer személy – köz-
tük politikusok, rendezõk,
színészek, újságírók – vett
részt. Rámutatott arra, hogy
a mûvészet szabadsága mel-
lett idén is szomorúan ta-

pasztalta az anyagi korláto-
zásokat, amelyek egyre elvi-
selhetetlenebbekké válnak
számára.

„Belefáradtam már abba,
hogy örökösen gyõzködjek
valakit, hogy a fesztiválnak –
amely Kolozsvár arculatának
fontos része – konstans tá-
mogatásra van szüksége. Tu-
dom, hogy mindig fontos
eseményként tekintettek a
fesztiválra, Kolozsvár büsz-
keségének tartották, és min-
dig mellettünk álltak. Most
azonban eljött a tettek, a szo-
lidaritásgyakorlat ideje” – fo-
galmazott. „El kell dönte-
nünk, hogy tíz év múlva mit
akarunk. Városi bajnokság-
ban vagy pedig a Bajnokok
Ligájában szerepelni?” – fa-
kadt ki a fesztiváligazgató,

aki a verespataki aranykiter-
melésért lobbizó Roºia
Montanã Gold Corporation
(RMGC) vitatott TIFF-
támogatására is utalt. Mint
ismeretes, a TIFF petíciók,
bojkottok és a helyi nyomás
hatására az utolsó pillanat-
ban mondott le az RMGC
pénzérõl. „A tiltakozók mit
tettek a TIFF-ért?” – tette fel
a költõi kérdést Giurgiu.

„Ma a rádióban hallottam
egy reklámot, amely ezt
mondja: továbbmenni azt je-
lenti, hogy tudd, mikor kell
megállni. Kérem, segítsenek,
hogy tovább mehessünk. Én
és a csapatom elfáradtunk” –
zárta az elnyújtott megnyitó-
beszédet Tudor Giurgiu.

Sorin Apostu polgármester
a TIFF románfilmes özönét,
és az idén átadott, felújított
fõteret dicsérte

Fatih Akin Soul Kitchen cí-
mû nyitófilmje elõtt rövid
videómontázst láthattunk a
múlt héten elhunyt Jean
Constantin színészrõl, és a
TIFF egyik nagy szellemi tá-
mogatójáról, a 2009-ben el-
hunyt Ron Holloway filmkri-
tikusról, majd Gary Lucas
amerikai zeneszerzõ 1931-es,
„hangosított” Draculához írt
élõ filmzenéjébõl kaphattunk
ízelítõt. A tíznapos fesztivál
alatt a tíz vetítési helyszínen
47 ország mintegy 240 pro-
dukciója fénylik fel, miköz-
ben több tucat híresség lép a
piros szõnyegekre. 

Bethlen-ünnep Nagyenyeden
Tamás András

„Annyi bukaresti év után
még mindig itt a legjobb”

– jelentette ki Borbély Károly
gazdasági államtitkár a
nagyenyedi Bethlen-napok
megnyitóján, pénteken. A
nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium véndiákja mellett
a több évszázados múltra vis-
szatekintõ tornakerti torna-
vizsgán felvonult óvodások-
tól kezdve a végzõsökig min-
den diák, aki érdemeket szer-
zett, oklevélben részesült. Az
elsõ este tûzijátékkal, illetve a
Szilágyi Róbert vezette, vén-
diákokból verbuvált The

Flame rockegyüttes koncert-
jével végzõdött. 

A pénteki napot a sport-
nak, a szombatot pedig a tu-
dománynak, mûvészetnek
szentelték a szervezõk. Nap-
közben a felnõttek részvételé-
vel tudományos konferencia
zajlott. A helyi tanárok mel-
lett Járosievitz Erzsébet a
kollégium 1848 elõtti erdélyi
színjátszásra tett hatásáról
beszélt, Pásztori Kupán Ist-
ván teológiai tanár
Misztótfalusi Kis Miklós éle-
térõl és munkásságáról tar-
tott elõadást. Járosievitz Zol-
tán irányításával Bûvészsa-
rok címen érdekes fizikai kí-

sérletek folytak. A díszterem-
ben megtartott ünnepi mûsor
utáni eredményhirdetés már
Kelemen Hunor mûvelõdési
miniszter jelenlétében tör-
tént, aki beszédében a Beth-
len Gábor Kollégiumnak az
identitás megõrzésben betöl-
tött meghatározó szerepét
emelte ki. „A nyelv, a vallás
és helytállás nélkül régen
sem, de ma sem lehet Euró-
pában érvényesülni” –
mondta a miniszter. 

A Bethlen-napok vasár-
napján, az immár harmad-
szorra felépített felenyedi
templom kétszáz éves évfor-
dulóját ünnepelték. 
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Egy eltûnt világ látványa
Baló Levente

Az egykori Hóstát terüle-
tén, a volt ecsetgyárban

mûködõ kortárs képzõmûvé-
szeti központban mutatták be
a hétvégén Feleki Károly fo-
tográfus 1979 és 1984 között
Kolozsvár kertvárosáról ké-
szült felvételeit. 

A hóstáti háztartásokat a
hetvenes évek végén kezd-
ték el szisztematikusan le-
rombolni és helyükbe tömb-
háznegyedeket építeni.
Ezeknek a megrázkódtatá-
sokkal teli éveknek az ese-
ményeit igyekezett doku-
mentálni néhány fiatal tu-
dós, többek között Feleki
Károly fotográfus. 

„Elsõrendû célom az volt,
hogy dokumentáljam az ese-
ményeket, láthatóvá tegyem
azt, ami hamarosan már
nem lesz látható, ugyanak-
kor törekedtem arra, hogy
amit rögzítek, az élõ legyen
rajta” – mondta a megnyitón
a Ion Andreescu Képzõmû-
vészeti Egyetem fotó szakos
tanára. Feleki Károlyt egy fi-
atal szociológustársaság kér-
te fel az együttmûködésre, és
õ tudta, melyek a szociofotó
követelményei, ezeket sike-
rült túllépnie, állította a fo-
tográfus.

Székely Sebestyén György,
a ClujEst házigazdája el-
mondta, ezzel a kiállítással
egy sorozat indul útjára,

melynek címe, témája Romá-
nia átalakulása. Ebbe a soro-
zatba beleférnek olyan kiállí-
tások is, amelyek a mûfaj ha-
tárait feszegetik, mondta el
Sebestyén.

A most látható anyag egy
része 1982-ben volt kiállítva a
Korunk Galériában. Az ak-
kori kiállításmegnyitón el-
hangzott: ami itt van, az job-
bára már csak volt. Az a rom-
bolás, ami akkor még folya-
matában volt, azóta már ki-
teljesedett. És abból, ami ak-
kor volt, ma már semmi sem
látható. Éppen ezért rendkí-
vül fontosak Feleki képei,
amelyek megrendítõ látványt
nyújtanak az elsüllyedt
Hóstátról.

Perzselt a tûz Oslóban

Giurgiu a TIFF hatékonyabb támogatását kérte Fotó: Jakab-Benke Nándor

Ovidiu Cernãuteanu és Paula Seling a kedvezõtlen elõrejelzések ellenére bíztak produkciójuk sikerében

Ki menti meg a TIFF-et?
Elfáradt szervezõk és pénzhiány Románia legnagyobb filmfesztiválján

Öt év után ismét dobogós helyet ért el Románia az Euroví-

ziós Dalversenyen. Paula Seling és Ovidiu Cernãuþeanu

Playing with Fire (Játék a tûzzel) címû dala harmadik he-

lyen zárt a döntõn. A nyertes, 28 év után második alkalom-

mal Németország lett, amelyet a 19 éves Lena képviselt.

Apáczai-napok
Kolozsváron
Sipos M. Zoltán

Több száz éves múltat
idézett meg a hétvégén a

kolozsvári Apáczai Csere
János Elméleti Líceum ta-
nári kara és az itt tanuló di-
ákok. Az Apáczai-napok
keretében a gyergyószent-
miklósi Csabafiak Hagyo-
mányápoló Egyesület és a
kolozsvári Turul Íjász
Egyesület röpítette a taná-
rokat és a résztvevõ diáksá-
got a honfoglalás korába.
Az iskolaudvaron felállított
jurtában rendhagyó törté-
nelemóra, a jurta körül pe-
dig korabeli fegyver- ás
íjászbemutatók közben ta-
pasztalhatta meg minden
érdeklõdõ a magyar törté-
nelem honfoglalás kori epi-
zódját. „Az Apáczai-napok
rendezvénysorozat a diákok
és tanárok közti együttmû-
ködésén alapszik. Már évek
óta foglalkoztat bennünket
egy tematikus iskolai napok
megszervezése, ami idén a
hagyományõrzõ egyesüle-
tek közremûködésével sike-
rült” – mondta el lapunk-
nak Tõkés Szondi Edit. A
líceum tanárától azt is meg-
tudhattuk, hogy a Csoda-
szarvas nyomában nevet vi-
selõ programsorozat kere-
tében a diákok jobban meg-
ismerkedhettek a magyar-
ság korai történelmével, ki-
próbálhatták a jurtát, a ko-
rabeli harci felszereléseket,
és íjászkodhattak is. 



Ma Angéla nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Angéla nõi név az An-
gelus és Angelusz férfine-
vek nõi párja.
Holnap Tünde napja van.

Évfordulók
• 1433-ban Luxemburgi
Zsigmondot német–római
császárrá koronázták Ró-
mában.
• 1926-ban született Ke-
mény János amerikai ma-
gyar matematikus, a BA-
SIC programozási nyelv
õsének egyik megalkotója.

Vicc
Egy ember nagyon fél a
szellemektõl, egyszer még-
is éjszaka egy temetõn kell
átmennie. Óvatosan lép-
ked, amikor egyszer kopá-
csolást hall. Észreveszi,
hogy az egyik sírnál egy
munkásruhás fickó a sírkö-
vet vési.
– Ó, csak maga túlórázik?
A szívbajt hozta rám.
Mire a munkásruhás:
– Sajnálom, de elírták a ne-
vem, azt javítom.

Recept
Göngyölt karaj
Hozzávalók: 70 dkg csonto-
zott karaj, 16 szelet bacon-
szalonna, 30 dkg szilva
(aszalt), 2 dl vörösbor, 2
ágacska oregánó, olaj, 70 dkg
burgonya, 2 evõkanál vaj,
õrölt bors, só.
Elkészítése: Az oregánóá-
gakról tépkedjük le a levele-
ket, és a szárat meg az aszalt
szilvát fõzzük fel a vörösbor-
ban. A karajt vágjuk vékony
szeletekre, klopfoljuk ki,
sózzuk és borsozzuk. Mind-
egyik szelet közepére te-
gyünk a borban fõtt szilvá-
ból, tekerjük fel, és kívülrõl
göngyöljük egy-egy szelet
szalonnába. Tûzzük meg
fogvájóval, és egy serpenyõ-
ben, kevés olajban pirítsuk
meg a tekercseket, majd a
szilva fõzõlevével felengedve
tegyük 20 percre 170 Celsi-
us-fokos sütõbe. A meghá-
mozott, összevágott burgo-
nyát enyhén sós vízben félig
fõzzük meg, csepegtessük le,
és bõ vajban süssük készre.
Ezzel a finom körettel kínál-
juk a karajt.
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Ostobaság az, ha valaki min-
dent elmond, amit csak mon-
dani tud! Szavaink vallanak
rólunk a legõszintébben. Sok-
szor érezzük úgy, hogy  min-
dent tudunk egy dologról vagy
kérdésrõl, és ez arra csábít
bennünket, hogy amikor szó-
lunk, akkor a dolgok teljessé-
gét szóljuk. Azaz mindent,
amit csak tudunk. Csakhogy
ha mindent elmondunk, amit

tudunk, akkor mondandónk vé-
gére érve igen kellemetlen hely-
zetbe kerülünk, hiszen nem kö-
vetkezhet más, csak a buta hall-
gatás. Különös dolog az, hogy
az ember hányszor hozza magát
ilyen helyzetbe. Ilyenkor egyebet
nem is igen tehet, mint szorgal-
masan bólogat a többiek szavai-
ra, noha már rég nem ért belõ-
lük semmit. Tanulni csak lépés-
rõl lépésre lehet.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Túl sokat élt a kötelességek szorí-
tásában, itt az ideje, hogy magá-
ra is gondoljon. Jelenleg a szere-
lem akadályozásnak tûnik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A lelke mélyén gyökeres változta-
tást remél, mégis elhárít minden
alkalmat, ami más mederbe te-
relné életét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kedve támad anyagi kockázat-
vállalásra, de a bolygók arra fi-
gyelmeztetik, hogy legyen óvatos.
Ámor Önre mosolyog. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Határozottan, de óvatosan intézi
az ügyeit. A munkahelyén úgy
lehet eredményes, ha nem száll
szembe senkivel.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Komoly anyagi érveknek enged,
amikor erején felül vállal mun-
kát. Ne engedje, hogy szép ígére-
tekkel levegyék a lábáról.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ragyogó formában van. Min-
den kezdeményezése remekül si-
kerül. Kockáztasson bátran, a
szerencse Ön mellett áll.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Pénzügyi nehézségei támadnak.
Átmeneti segítségre szorul,
amely kölcsön formájában érkez-
het. Lehet, hogy meghiúsulnak a
nyaralási tervei?
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hajlamos a könnyelmû dönté-
sekre. Olyan dolgokba is bele-
megy, amelyeket máskor nem
tenne meg.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hajlamos lesz arra, hogy eltúloz-
za a dolgokat. Mielõtt még ko-
moly érzelmi feszültségei támad-
nának, vizsgálja felül viselkedé-
sét. Váltson, ha szükséges.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Május hó utolsó napján hangu-
lata kissé hullámzó lesz, de sze-
rencsére rendelkezik elegendõ ön-
uralommal, hogy ezt palástolja.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Végre ráébredt arra, hogy néha
nemet is mondhat. Ebbõl semmi
hátránya nem származik, és meg
sem sértõdnek miatta. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha úgy érzi, hogy nem becsülik
kellõképpen, tegye szóvá, mert
Ön nem ezt érdemli. Anyagiak
terén legyen óvatos és kissé önzõ.

Horoszkóp
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6.00 Tíz éve történt
6.30 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kikötő (ism.)
10.10 Túl a vízen (doku-
mentumf.)
10.30 Újrakezdés (olasz
sor.) (ism.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 Kisenciklopédia
16.00 Utazás a Marsra
16.50 A három Torda
(dokumentumf.)
17.40 Második esély
(sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Vörös föld (magyar
filmdráma, 1982)
22.40 Sporthírek
22.45 Közbeszéd
23.05 Váltó
23.20 A magyarok és az
I. Világháború
0.50 Divathét (ism.)
1.15 Kikötő - Friss (ism.)
1.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok
1.50 Szent István gyerme-
kei Moldvában

Pro TV, 20.30
A kismenõ

A világon minden ember gazdag akar lenni. Longfellow
Deeds kivétel: ő csupán arra vágyik, hogy gyermeteg versi-
kéit üdvözlőlapok hátára nyomtassák. Egyébként szereti a
csendes kisvárost, ahol él és a zsúfolt pizzériát, amelyből él-
degél. Egy nap Deeds kénytelen elmenni a nagyvárosba,
hogy átvegye 40 milliárd dolláros örökségét, melyet soha
nem látott, elfeledett nagybácsikája hagyott rá.

DUNA TV, 21.00
Vörös föld

Szántó László bányász lakóháza közelében turkáló malacai
“jóvoltából” jó minőségű bauxitot talál. A lényegesen ol-
csóbb, felszíni bauxitbányászat lehetősége felvillanyozza, s
néhány munkatársa segítségével próbafúrásokat végez,
próbaárkot készít. A bányaüzem illetékes vezetői azonban
nem reagálnak a felfedezésre, mert a Tudományos Kutató
Tröszttel nincs egyetértés.

TV2, 22.25
A Bourne-csapda

Két évvel ezelőtt Jason Bourne azt hitte, sikerült elmenekül-
nie a múltja elől. Hiába tűnt el kedvesével együtt a világ sze-
me elől, sokaknak áll érdekében, hogy holtan lássák. A pár
rejtőzködve él a kis faluban, amikor felbukkan egy ügynök.
Mindent hátrahagyva elmenekülnek, ám Marie áldozatul
esik üldözőinek. Egykori munkaadói, az Ügynökség emberei
Bourne nyomában vannak.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
5.50 1100 év Európa kö-
zepén
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
18.00 Bűvölet (olasz
sor.)
18.50 Magyar pop
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány
(angol-német rajzfilm
sor.)
19.50 Thomas, a gőzmoz-
dony (angol anim. sor.)
20.05 Afrika gyöngysze-
me (portugál kaland soro-
zat)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (portugál kaland soro-
zat)
22.20 Stingers (asztrál
krimisor.)
23.00 Záróra
23.55 McLeod lányai
(asztrál kaland sorozat)
0.45 A fehér ruhás hölgy
(szovjet krimi, 1. rész,
1982)
2.00 Ez történt Ma reggel
(ism.)
3.45 Parasztok (lengyel
sor.)
4.35 Magyarország 2000
- Családi Krónikák

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Babylon 5.: Cél-
pont a Föld (am. akcióf.,
1999)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm 
sorozat)
Közben. RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.15 A Grace klinika
(amerikai sorozat)
Utána. RTL-híradó
0.15 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.50 Reflektor – Sztár-
magazin
1.10 A szexi szemtanú
(am. thriller, 2001)

7.00 Babavilág
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka – TV2 regge-
li magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.10 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.10 Teleshop
12.10 Az élet iskolája
(kan.-am. családi film,
2005)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Lassie (amerikai-
kanadai sor.)
16.15 Capri - Az álmok szi-
gete (ol. sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai sor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 A Bourne- csapda
(am.-német-cseh thriller,
2004)
Közben. Kenósorsolás
0.30 A médium (am. krim-
isor.)
1.30 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.55 Hukkle (magyar film-
szat., 2002)
4.15 Babavilág (ism.)

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

10.25 Smallville 11.15
Szívek szállodája 12.10
Feleségcsere (ism.)
13.00 Segítség, szülő va-
gyok! (ism.) 14.00 A mé-
dium (sorozat) 16.00 CSI.
A helyszínelők 17.00 Ki
ez a lány? (sorozat)
18.00 Segítség, szülő va-
gyok! 19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (soro-
zat) 20.25 Egy kapcsolat
szabályai (sorozat) 21.25
CSI. A helyszínelők (soro-
zat) 22.20 Szeretem a
testem   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő Lucian Lipovan
műsora 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Hírek 16.00 Iga-
zán 17.00 Danone kupa
döntő 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ció (live) Vali Moraru mű-
sora 20.05 ogadás a féle-
lemmel 20.50 A világku-
pa története 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling RAW 0.15
World Poker Tour  

9.45 Maria Mercedes
11.15 Predesztináltak
12.30 Mindörökké együtt
14.00 Ana két arca (soro-
zat) 15.15 Otthoni recept
15.30 Elrabolt sorsok (so-
rozat) 16.30 Maria Merce-
des (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
19.30 Kaméleonok (soro-
zat) 20.30 Predesztinál-
tak (sorozat) 21.30 Ana
két arca (sorozat)22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)

8.10 Emberrablás
Montreálban (kanadai
thrill.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.10 A Midsomer
gyilkosságok (krimisoro-
zat) 15.05 Gyilkos csönd
(amerikai film) 16.45 Ví-
ruscsapda (amerikai-né-
met thrill.) 18.30 Jack
Hunter - A fáraó sírja (ame-
rikai kalandf.) 20.20 Mér-
ges pókok (am.-auszt. hor-
ror-vígj.) 22.10 Koponyák
(amerikai thriller) 0.10 A
tengeri szörny (amerikai
sci-fi, 2001)  

6.00 Orvosok (sorozat)
8.00 Import vej (sorozat)
10.00 Menyet anyának
(show) 12.30 Hírek 13.15
Orvosok 14.45 Árulás a
családban (sorozat)
16.30 Légy a házastár-
sam (reality show) 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának
20.30 Légy a házastár-
sam (reality show) 22.30
Az időcsavar (amerikai sci-
fi, 1997) 0.30 A kung-fu
királya (hongkongi akció-
film, 1982)   

9.00 Nyughatatlan Jordan
(sorozat) 10.00 Kisvárosi
gyilkosságok (sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(sorozat) 13.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 17.00 A Bű-
bájos (kanadai családi
film, 2008) 19.00 Amy-
nek ítélve (sorozat) 20.00
Nash Bridges (sorozat)
21.00 Őrangyal (amerikai
sor.) 22.00 Férj kerestetik!
(amerikai vígj., 2008)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali - Közéleti
szórakoztató magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.40 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.20 Megállítjuk 1 milli-
óért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este
22.30 Elizabeth (am.-
angol történelmi dráma,
2. rész, 2005)
0.20 Prizma
0.35 Hírek
0.45 Memento
0.55 Teadélután
1.50 Nappali (ism.)
Közéleti szórakoztató ma-
gazin

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Syerelmes Don
Juan (argentin sorozat)
11.15 A család sztárja
12.15 Az ének emléke
12.50 A palota ékköve
(sor.)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika - magyar
nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az út Dél-Afrika fele
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport, időjá-
rás
21.10 Mystic Pizza (ameri-
kai romantikus vígjáték,
1988)

23.00 Királyi kórház (an-
gol filmsorozat)
0.00 Hírek
0.15 Cserebere szerelem
(angol vígj., 2004)
1.50 Történelmi emlékek

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landfilm, 2000)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A kismenő (am.
rom. vígj., 2002)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 CSI New York (ame-
rikai sor.)

1.00 A kismenő (amerikai
romantikus vígjáték,
2002) (ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport

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

12.00 Miami Vice (am.
akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Egyedül a sztárral
(reality show)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Pata-csata (dél-afri-
kai-amerikai családi vígjá-
ték, 2005)
22.30 Bingo Clasic - ver-
seny
23.00 Híradó, Sport
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Gyilkosság a bázison
(amerikai krimi, 2005)
2.45 Miami Vice (ameri-
kai akció sorozat) (ism.)

6.30 Lilo és Stitch
(anim. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentiná-
val
9.00 Kandikamera
9.30 Senki se tökéletes
(román vígj. sor.)
10.00 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
10.30 Miracle Run (an-
gol filmdráma, 2004)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Senki se tökéle-
tes (román vígj. sor.)
15.30 Galileo
16.15 Spongyabob - A
mozifilm (amerikai rajz-
film, 2004)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Egy mesés világ
20.00 Nicsak, ki min-
denki beszél? 
(amerikai vígjáték,
1997)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 Fedőneve: Jane
Doe - Igen, jól emlék-
szem (amerikai krimi,
2006)
1.00 Hírek, Sport
2.00 Lököttek 
(ism.)

6.30 Autókereskedők -
Lancia Delta Integrale
7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Hogyan működnek
a gépek?
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei
- Szahara
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag -
Westernmítoszok

18.00 Amcsi motorok –
BSN
19.00 Trükkös tesók - A
Badger feltámasztása
20.00 A túlélés törvényei
- Panama
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A tenger gladiáto-
rai - Út a pokolba
23.30 Amerikai favágók -
Nehéz indulás
0.30 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál filmsorozat)
(ism.)
8.10 Montalbano fel-
ügyelő (olasz filmsoro-
zat)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték-
sorozat)
10.45 Találkozunk - szó-
rakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimis-
tán (ausztrál sor.)
17.00 Wild Card (am.
dráma, 2003)
18.00 Euronews híradó
18.10 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték-soro-
zat)
18.45 Az út Dél-Afrika
fele
19.25 Hétről hétre 
(német vígjáték, 2009)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek
23.10 Közelgő vihar 
(francia-belga min-
isorozat)
1.00 Motomágia
1.35 Csavargó halász
(ism.)

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés   

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben   

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

KEDD
2010. június 1.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Grünberg ismét 
Félix Kupát nyert

Kiélezett, hétfordulós, svájci
rendszerû szoros küzdelem
után a temesvári nemzetkö-
zi mester, Mihai Grünberg
szerezte meg a Nagyvárad
melletti Félixfürdõn rende-
zett sakktornát, a Felix Ku-
pát. Grünberg a verseny vé-
gére került az élre 6 ponttal,
s immár a harmadik alka-
lommal diadalmaskodik
ezen a nemzetközi viada-
lon. A második, az egy ide-
ig vezetõ és fõ esélyes fiatal
iaºi-i nemzetközi mester
Lucian Miron lett, míg a
harmadik helyen az ugyan-
csak Iaºi-ból való Vladimir
Danilov végzett.

Bemutatják 
Mourinhót Madridban

A Real Madrid vezetõsége
megállapodott az
Internazionale elöljáróival,
így a spanyol futballklub
kompenzációs összeget fizet
az olaszoknak José
Mourinho vezetõedzõért.
Az egyezségrõl az olasz és a
spanyol sajtó tudni véli,
hogy a portugál tréner lelé-
pési díját – a szerzõdésben
szereplõ 16 millió helyett –
8 millió euróban állapították
meg. A 47 éves szakembert
hivatalosan ma mutatják be
Madridban, ahol a chilei
Manuel Pellegrinit váltja a
kispadon, akinek meneszté-
sét szerdán jelentették be a
királyklubnál.

Janics a dobogóra lapátolt
Kajak-kenu

Hírösszefoglaló

Már szombaton teljesí-
tette Storcz Botond szö-

vetségi kapitány elvárásait a
magyar kaja-kenu váloga-
tott, s a tegnapi sikerekkel
jóval túlteljesítette a tíz
éremrõl szóló célkitûzést a
szegedi Világkupán. A tor-
nán 54 magyar résztvevõ
mellett további 42 ország
sportolói szerepeltek.

Janics Natasa ezúttal is
hozta a kötelezõt, ráadásul
legyõzte Kovács Katalint is,
és aranyérmet szerzett a ka-
jakegyesek tegnapi, 500 mé-
teres döntõjében. A három-
szoros olimpiai bajnok
Janics mellett a Kozák
Danuþa, Szabó Gabriella, il-
letve a Kammerer Zoltán,
Kucsera Gábor kajakos duó
is a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott fel. A világ-
bajnoki címvédõ Kovácsot
az olaszok klasszis verseny-
zõje, Josefa Idem is meg-
elõzte, így végül harmadik-
ként zárt K-1-ben, csakúgy,
mint a férfiak hasonló szá-
mában indult fiatal Szalai
Tamás, aki, kellemes megle-
petésre, az elsõ háromba ért.
Bár nagyon szerette volna, a
sérüléssel bajlódó kenus
Vajda Attilának a tavalyi
Vk-val ellentétben ezúttal
nem sikerült megnyernie a
Kolonics György-emlékfu-

tamot, a C-1 500 m-t; Pe-
king 1000 m-es bajnoka
most csak ötödikként ért a
célba. 

A nõi kenusok viharos
szélben és szakadó esõben
rendezett szegedi premierjén
a vártnak megfelelõen kana-
dai gyõzelem született, s a
szakemberek szerint egy da-
rabig még biztosan a juharle-
velesek uralják majd az új
számot. A döntõ magyar
résztvevõje, Marschalkó Ale-
xandra a kilencedik helyen
zárt. A gyõztesek és a ma-

gyar eredmények: 200 m: fér-
fi K-1: 1. Edward McKeever
(brit), 7. Molnár Péter; férfi
C-1: Lubomir Hagara (szlo-
vák); nõi K-1: Teresa Portela
(portugál), 2. Janics Natasa,
4. Hegyi Zomilla; férfi K-2:
1. Jonathan Schofield, Liam
Heath (brit), 5. Boros Ger-
gely; nõi C-1: 1. Laurence
Vincent-Lapointe (kanadai),
9. Marschalkó Alexandra;
férfi C-2: Aljakszandr Bah-
danovics, Andrej Bahdano-
vics (fehérorosz), 4. Végh At-
tila, Kovács Gergely, Né-

meth Gergõ, Nagy Péter; nõi
K-2: 1. Helena Rodrigues,
Beatriz Gomez (portugál), 4.
Vad Ninetta, Hegyi Zomilla.

500 m: férfi K-1: 1. Adam
Van Koeverden (kanadai),
2. Anders Gustafsson
(svéd), 3. Szalai Tamás; fér-
fi K-2: 1. Kammerer Zoltán,
Kucsera Gábor; férfi C-1: 1.
Gyenyisz Harazsa (fehér-
orosz), 5. Vajda Attila; férfi
C-2: 1. Alekszandr Vau-
cseckij, Dmitrij Rabcsanka
(fehérorosz), 4. Széles Gá-
bor, Varga Dávid, 6. Sáfrán

Mátyás, Sáfrán Mihály; nõi
K-1: 1. Janics Natasa, 3.
Kovács Katalin; nõi K-2: 1.
Kozák Danuta, Szabó Gab-
riella; nõi K-4: 1. Magyaror-
szág I. (Kozák Danuta, Ko-
vács Katalin, Janics Natasa,
Benedek Dalma); 

1000 m: férfi K-1: 1. Aleh
Jurenyja (fehérorosz), 6.
Kucsera Gábor; férfi K-2: 1.
Kammerer Zoltán, Vereckei
Ákos, 2. Szalai Tamás, Kö-
kény Roland; férfi K-4: 1.
Magyarország I. (Hadvina
Gergely, Dombi Rudolf,
Boros Gergely, Holpert Er-
vin); férfi C-1: 1. Vagyim
Menkov (üzbég), 4. Sarudi
Pál, 7. Vajda Attila; férfi C-
2: 1. Sáfrán Mátyás, Sáfrán
Mihály, 4. Mike Róbert,
Tóth Márton; férfi C-4: 1.
Fehéroroszország I., 2. Ma-
gyarország I. (Sarudi Pál,
Kiss Tamás, Varga Dávid,
Széles Gábor), 5. Magyar-
ország II. (Vass András,
Fürdök Gábor, Makai Ti-
bor, Korisánszky Péter); nõi
K-1: 1. Beata Mikolajczy
(lengyel), 7. Bara Alexand-
ra; nõi K-2: 1. Benedek
Dalma, Medveczky Erika,
3. Dira Zsófia, Hegyi
Zomilla.

5000 m: férfi K-1: 1.
Adam Van Koeverden (ka-
nadai), 5. Winkler Máté, 8.
Holpert Ervin; férfi C-1: 1.
Kurt Kuschela (német), 2.
Kövér Márton; nõi K-1: 1.
Csay Renáta. 
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Tenisz

Turós-Jakab László

Utolsó románként Vic-
tor Hãnescu is elbúcsú-

zott a francia nyílt teniszbaj-
nokságon: a 31. kiemeltet a
szerb Novak Djokovics (3.)
gyõzte le 6-3, 3-6, 6-3, 6-2-re
a legjobb 32 között, szom-
baton. Alexandra Dulgheru
párosban is elbúcsúzott, az
olasz Alberta Briantival az
oldalán 5-7, 6-7 (2) arányban
alulmaradt a Gisela Dulko–
Flavia Pennetta argen-
tin–olasz párossal szemben.
A Jekatyerina Makarova–
Horia Tecãu orosz–román
ve-gyespáros is kiesett, 1-6, 6-
1, 5-10-re kikapott a Julie
Coin-Nicolas Mahut francia
duótól.

A hetedik játéknapon több
favorit is kiesett, az amerikai
Andy Roddickot (6) a selejte-
zõbõl érkezett orosz
Tejmuraz Gabasvili (4-6, 4-6,
2-6), a horvát Ivan Ljubicicot
(14.) pedig a brazil Thomaz
Bellucci (6-7, 2-6, 4-6) bú-
csúztatta. Nyolcaddöntõs a
kazah Jaroszlava Svedova és
a kevésbé ismert ausztrál
Jarmila Groth is. Továbbju-
tott a spanyol Rafael Nadal,
Justine Henin és az elsõ he-
lyen kiemelt amerikai
Serena Williams, igaz, utób-
bi csak szettben nyert az
orosz Pavljucsenkova ellen.
Venus Williams viszont el-
búcsúzott az idei Roland
Garrostól, a második he-
lyen kiemelt klasszis Nadja
Petrovától kapott ki tegnap
6-4, 6-3-ra. Az orosz teni-
szezõ honfitársával, Jelena
Gyementjevával találkozik
a negyeddöntõben. Páros-
ban kiestek a fõ kiemeltek is,
az amerikai Bryan fivéreket,
Bobot és Mike-ot a Marceo
Melo– Bruno Soares brazil
kettõs lepte meg 6-3, 7-6 (6)
arányban. 

A második játékhéten be-
kapcsolódnak a juniorok is.
Magyar színekben Babos Tí-
mea (5. kiemelt) a fehérorosz
Ilona Kremen, Zsiga Máté
(10.) pedig az ecuadori
Roberto Quiroz ellen kezd.
Crsitina Dinu elsõ ellenfele a
belga An-Sophie Mestach. 

Roland Garros 2010, 
immár románok nélkül

Könnyed siker Vásárhelyen
Kézilabda

Czimbalmos Ferenc-Attila

Könnyed, 37-26 arányú
gyõzelemmel zárta a

dán–norvég közös rendezé-
sû Európa-bajnokság selej-
tezõszakaszt Románia nõi
kézilabda-válogatottja, miu-
tán továbbjutását a konti-
nensviadalra már korábban
bebiztosította. A marosvá-
sárhelyi sportcsarnokban
szombaton megrendezett
Svájc elleni mérkõzésen
mintegy 2500 lelkes szurko-
ló biztatta a trikolórokat,
akiknek nem okozott prob-
lémát a gyengébb játékerõt

képviselõ együttes. A hazai-
ak szövetségi kapitánya,
Radu Voina a nemrég Baj-
nokok Ligája-döntõt játszó
Râmnicu Vâlcea-i Oltchim
gerincére alapozott, de me-
net közben pályára léptek az
eddig kevésbé használt fia-
talok is. A Constantinou
Sotris–Mouttas Christos gö-
rög bírói páros négy bünte-
tõt ítélt a trikolóroknak,
amelyekbõl kettõt kivédett
az ellenfél hálóõre. A hazai
gólokat Oana Manea (6),
Geiger Melinda, Patricia
Vizitiu, Valentina Tivadar,
Ramona Maier (4), Cristian
Neagu (3), Elena-Nicoleta
Dincan, Narcisa Lecuºanu,

Valentina Aerdean-Elisei,
Cristian Vãrzaru (2) és
Cristian Zamfir szerezték.

Románia tehát csoportja
második helyén zárta a selej-
tezõszakaszt, miután csak az
elsõ helyen végzõ ukránok-
tól kapott ki, illetve remizett.

Az Európa-bajnokság cso-
portjait Odensében sorsolják
június 5-én. A legutóbbi kon-
tinensviadalon a trikolórok
az ötödik helyen zártak. 

Magyarország már koráb-
ban bebiztosította csoport-
elsõségét.

Janics Natasa 500 méteren aranyérmes lett, 200-on pedig a második helyen végzett

Venus Williams kiesett

A Nagyváradi VSK és a Bukaresti CSM felnõtt férfi ké-
zilabdacsapatai jutottak fel az élvonalba a hétvégén ren-
dezett osztályozóról. A nagyváradiak Temesváron
elõbb 27-27 arányú döntetlent, majd 35-32 arányú sikert
értek el a Craiovai Universitatea ellen, míg a fõvárosiak
Buzãuban szerepeltek, s ott elõbb 29-21-re verték a
Galacot, majd 28-27-re kikaptak moldvai ellenfelüktõl.
A nõknél Târgoviºtén rendeztek körmérkõzéses tornát
az élvonalba való feljutásért, s ott a Bákó gyõzött.

Feljutottak a váradiak

Fotó: MTI



ÚMSZSPORT2010. május 31., hhééttffõõ www.maszol.ro 12

Röviden
Lakers–Celtics-finálé az NBA-ben

A címvédõ Los Angeles Lakers vendégként
gyûjtötte be a továbbjutáshoz még szüksé-
ges negyedik gyõzelmét a Phoenix Suns el-
len az észak-amerikai profi kosárlabda-baj-
nokság (NBA) Nyugati fõcsoportjának finá-
léjában, így az angyalvárosi gárda vívhatja a
nagydöntõt a keletiek legjobbjával, a Boston
Celtics együttesével. A 15-szörös bajnok
Lakers legutóbb 2008-ban vívott NBA-dön-
tõt a Celticsel, akkor a bostoniak nyertek.

Szingapúr letaszította trónjáról Kínát

Meglepetésre a szingapúri válogatott sikerét
hozta a moszkvai asztalitenisz csapat-világ-
bajnokság tegnapi, nõi döntõje. Az együttes
3-1-re nyert a címvédõ és összesen 17 vb-
gyõzelemmel büszkélkedõ kínaiak ellen, s
ezzel története elsõ aranyérmét szerezte
meg. A kínaiak 1991 óta elõször kaptak ki
egy vb fináléjában. A magyarok – akik a ne-
gyeddöntõben éppen a szingapúriakkal
szemben maradtak alul – már szombaton
befejezték szereplésüket a tornán, s a hete-
dik helyen zártak. Románia a 12. lett. A
magyar férfiak messze a várakozásokat fe-
lülmúlva teljesítettek, s a hetedikek lettek. A
finálé lapzártánk után fejezõdött be.

Sébastien Ogier 
nyerte a Portugál Ralit

A Citroënnel versenyzõ Sébastien Ogier
nyerte a Portugál Ralit, az idei világbajnok-
ság hatodik versenyét. A francia pilóta pá-
lyafutása elsõ futamgyõzelmét aratta teg-
nap. A második helyen honfitársa, a címvé-
dõ, sorozatban hatszor világbajnok
Sébastien Loeb végzett, míg a harmadik a
spanyol Dani Sordo lett. A Formula–1-es
Ferrarival korábban világbajnok finn Kimi
Räikkönen a 10. helyen végzett.

Bölöni visszatért az emírségekbe

Bölöni László visszatért az Egyesült Arab
Emírségekbe, s leszerzõdött az al-Vahda lab-
darúgócsapatához. A romániai edzõ koráb-
ban az al-Dzsazíra együttesét irányította az
araboknál.

Franciaország ismét Eb-t rendezhet

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)
döntése értelmében Franciaország rendez-
heti meg a 2016-os – elsõ ízben 24 csapa-
tot felvonultató – Európa-bajnokságot, mi-
után megelõzte Olaszországot és Törökor-
szágot. A kontinensviadal megrendezésére
12 várost jelöltek ki a gallok: Bordeaux,
Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Niz-
za, Párizs, Saint-Denis, Saint-Étienne,
Strasbourg és Toulouse is otthont adhat a
torna mérkõzéseinek. A franciák késõbb
kilencre szûkítik a városok névsorát, a
„maradék” három háttéresemények meg-
rendezésére szolgál majd. A nyitó- és
zárómérkõzés egyaránt a párizsi Stade de
France-ban lesz.

Elõnyben a Blackhawks

A Chicago Blackhawks fordulatos és gól-
gazdag mérkõzésen 6-5-re nyert a vendég
Philadelphia Flyers ellen az észak-amerikai
profi jégkorongliga (NHL) döntõjének elsõ
találkozóján tegnap hajnalban. A
Blackhawks 1961-ben, a Flyers 1975-ben
nyert utoljára Stanley Kupát. Az idei finálé
következõ mérkõzését kedden hajnalban
rendezik, szintén Chicagóban.

Prandelli váltja Lippit

Immár eldõltnek tekinthetõ, hogy a dél-afri-
kai labdarúgó-világbajnokság után Cesare
Prandelli, a Fiorentina vezetõedzõje váltja
Marcello Lippit az olasz válogatott élén. Az
itáliai sportági szövetség egyik – meg nem
nevezett – szóvivõje vasárnap jelentette be a
szakembercserérõl szóló hírt, közölve, hogy
Prandelli négy évig lesz az edzõ, és a vb
után mutatják õt be hivatalosan.

Ukrán lecke gyakorlatként

Labdarúgás

ÚMSZ

„Nem szoktam a játékveze-
tést kritizálni, de a mostani

felháborító volt” – jelentette ki
Rãzvan Lucescu, Románia férfi
labdarúgó-válogatottjának szö-
vetségi kapitánya az ukránok el-
len elveszített idegenbeli barátsá-
gos mérkõzés után. Ez volt a tri-
kolórok elsõ kudarca az ukránok
ellen, s noha az edzõ elismerte,
hogy voltak hiányosságaik, sze-
rinte a bírók „csúfot ûztek a fiúk
munkájából”. A szombat esti ta-
lálkozón Alijev góljával szerezték
meg a vezetést a házigazdák, ám
a térfélcserét követõen Gabriel
Tamaº (56. perc), majd Daniel
Niculae (65. p.) is eredményes
volt. Az ukránok egyenlítõ gólját
Konoplianka (77. p.) jegyezte,
míg a 3-2-es végeredményt
Cristian Chivu (80. p.) öngólja ál-
lította be. „A második félidõ má-

sodik részében az ukránok irá-
nyították a játékot, de elõtte a mi
kezünkben volt a játék” – véleke-
dett Lucescu, aki külön megdi-
csérte Marius Bilaºco és Rãzvan
Cociº teljesítményét.

Románia legjobbjai tegnap reg-
gel már Ausztriába utaztak, ahol
június másodikán Macedóniával,
5-én pedig Hondurasszal játsza-
nak felkészülési mérkõzést.

Magyarország legjobbjai sem
álltak a helyzet magaslatán a
szombat esti, németek ellen 3-0-
ra elveszített barátságos összecsa-
páson, a holland Erwin Koeman

szövetségi kapitány is tisztában
van azzal, hogy tanítványai gyen-
gén szerepeltek. „Óriási volt a
különbség a két csapat között, ez
fõleg a kondicionális állapotnak
volt köszönhetõ, nálunk ugyanis
most fejezõdött be a bajnokság, a
németek pedig a dél-afrikai világ-
bajnokságra készülnek” – mond-
ta a szakember. A budapesti ösz-
szecsapáson Lukas Podolski bün-
tetõjével szerezték meg a vezetést
a vendégek, Mario Gomez és
Cacau szintén eredményes volt.

A hétvégén több barátságos
mérkõzést is rendeztek, szom-

baton például az Egyesült Álla-
mok válogatottja 2-1-re legyõz-
te a vendég törököket, Szerbia
1-0-ra kikapott Klagenfurtban
Új-Zélandtól, a lengyelek pedig
gól nélküli döntetlent értek el
hazai pályán a finnek ellen. A
franciák vagy például az ango-
lok felkészülési mérkõzése teg-
napi lapzártánk után fejezõdött
be. A június 11-i, dél-afrikai vi-
lágbajnokság rajtjáig további
edzõmeccseket rendeznek, a
magyarok június 5-én a tornán
szereplõ hollandok ellen gyako-
rolnak. 

Az ukrán játékosok megállíthatatlanok voltak a románok elleni barátságos mérkõzés hajrájában Fotók: Agerpres

Románia és Ma-
gyarország labda-
rúgó-válogatottja is
kikapott a hétvégi
barátságos mérkõ-
zéseken. A triko-
lórok Ukrajnában
maradtak alul, míg
a magyarok otthon
szenvedtek veresé-
get a németektõl.

Vettel állította meg Webbert
Forma–1

ÚMSZ

Lewis Hamilton „nevetõ
harmadikként” nyerte meg a

Forma–1-es autós gyorsasági vi-
lágbajnokság hetedik futamát, a
tegnapi Török Nagydíjat, miköz-
ben csapattársa, a címvédõ
Jenson Button a második helyre
vitte be a McLarent. A britek
Sebastian Vettelnek köszönhetik
a sikert, hiszen sokáig úgy tûnt,
hogy a Red Bull csapata zsinór-
ban harmadjára fog gyõzni.
Csakhogy az élrõl rajtoló, s a
pontversenyben éllovas Mark
Webber a 48. körben összeütkö-
zött csapattársával, Vettellel,
amikor az elõzni próbálta õt. A
német nem is tudta folytatni a vi-
adalt, míg az ausztrál visszacsú-
szott a harmadik helyre. A két
pilóta egymást hibáztatta a tör-
téntekért: Vettel szerint Webber
hibázott, míg az ausztrál úgy
nyilatkozott: „Sebastian nagyon

gyorsan jött, aztán egy vonalba
ért velem. Ezt követõen teljesen
váratlanul jobbra húzta a kor-
mányt, ezzel egyáltalán nem
számoltam.”

A negyedik helyen a Mercedes
hétszeres világbajnok német
klasszisa, Michael Schumacher
végzett, a Ferrari viszont leszere-
pelt története nyolcszázadik
Forma–1-es futamán: Felipe
Massa a hetedik, Fernando
Alonso pedig csak a nyolcadik
lett. Az isztambuli pontszerzõk:
1. Hamilton, 2. Button, 3.
Webber, 4. Schumacher, 5. Nico
Rosberg (Mercedes), 6. Robert
Kubica (Reanult), 7. Massa, 8.
Alonso, 9. Adrian Sutil (Force
India), 10. Kobajasi (Sauber).
Az egyéni összetettben továbbra
is Webber (93 pont) áll az élen
Button (88), Hamilton (84),
Alonso (79) és Vettel (78) elõtt.
A konstruktõri világbajnokság-
ban a McLaren (172 pont) áll az
élen, a Red Bull (171) és a Ferra-
ri (146) elõtt. 

Ütközött a két Red Bull. A pilóták egymást hibáztatják

Brãneºti feljutott a Liga I-be
Labdarúgás

V. Ny. R.

A Brãneºti-i Victoria az elsõ
olyan másodosztályú labda-

rúgócsapat, amelyik már bebiz-
tosította helyét az élvonalbeli
pontvadászat jövõ évi mezõnyé-
ben. A Liga II-ben újonc ilfovi-
ak ugyanis tegnap 1-0-ra legyõz-
ték Chiajnát, s így már nem ma-
radhatnak le a feljutást jelentõ
elsõ két hely valamelyikérõl. Az
élvonalban viszont nem szere-
pelhetnek majd hazai pályáju-
kon, mert az nem felel meg az
elõírásoknak, emiatt Buzãuban
fogadják majd vendégeiket. Az
elsõ csoportban Brãneºti mögött
helycsere történt a második és a
harmadik helyen, mivel a
Ploieºti-i Petrolul csak 1-1 ará-
nyú döntetlent ért el Giur-
giuban, a Sportul Studenþesc vi-
szont 1-0-ra gyõzött idegenben a

Steaua fiókcsapata ellen. A 32.
forduló után az élen tehát
Brãneºti (70 pont), Sportul
Studenþesc (65), Ploieºti (63) és
Snagov (60) a sorrend.

A második, erdélyi érdekelt-
ségû csoportban ismét kikapott
az Aradi UTA (2-1-re maradt
alul az Otopeni pályáján), s
most a Kolozsvári U is megbot-
lott (1-1 idegenben, a Piteºti-i
Argeº ellen), így a Tordát 2-0-ra
legyõzõ Marosvásárhelyi FCM
vezeti az összetettet. A 32. for-
duló többi eredménye: Déva
–Drobeta Turnu Severin 3-0 (já-
ték nélkül), Lupény–Petrozsény
3-0 (játék nélkül), Bihar
FC–Szilágysomlyó 4-1, Craio-
vai Gaz Metan–Râmnicu
Vâlcea 2-0. A második csoport
élén Marosvásárhely (30
mérkõzés/63 pont), Mioveni
(31/63), Kolozsvár (30/61),
UTA (29/55) és Argeº FC
(30/51) a sorrend. 

Klicsko megvédte címét
Ökölvívás

Hírösszefoglaló

Vitalij Klicsko, a vártnak
megfelelõen, kiütéssel nyert

kihívója, a lengyel Albert
Sosnowski ellen, és ezzel ismét
megvédte a Boksz Világtanács
(WBC) nehézsúlyú világbajnoki
övét. Az ukrán óriás ellenfele a
tizedik menetig bírta a szombat
esti, Németországban rendezett

mérkõzést, de ekkor az idõseb-
bik Klicsko fivér egy fejre mért
ütéssel leterítette a 31 éves bu-
nyóst. A 38 éves Klicsko profi
pályafutása negyvenedik gyõ-
zelmét ünnepelhette.

Hétvégén lépett a kötelek közé
Bedák Zsolt is, ám a magyar
ökölvívó technikai KO-val szen-
vedett vereséget ifjabb Wilfredo
Vazqueztõl a Boksz Világszerve-
zet (WBO) kispehelysúlyú világ-
bajnoki övéért kiírt meccsen. 
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