
Hódított a zenés Pinokkió

Rég nem látott ekkora tömeget a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház, mint a június 1-
jei Pinokkió-bemutatón. Az eredetileg a
nyári színházba tervezett premiert a rossz
idõ miatt a nagyteremben tartották, ahová
az érdeklõdõknek mindössze a fele fért be.

új magyar szó
2010. június 3., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1835 ▼
1 amerikai dollár 3,4116 ▼
100 magyar forint 1,5158 ▼

Bukaresti magyar búbánat

Markó Béla a fõvárosi Calvineumban 
a kilencedik kiadásához érkezett Bukaresti
Magyar Napok egyhetes rendezvény-
sorozat keretében tartott vitafórumon 
az RMDSZ-nek a helyi magyar közösség
életében betöltött szerepérõl beszélt. 
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Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Szétrebbentek a befektetõk

Mintegy harminc százalékkal csökkentek a
romániai befektetések az elsõ negyedévben.
Annak érdekében, hogy az államháztartást
„ráncba szedje”, a kormánynak fogyasztás-
csökkentõ intézkedések helyett konkrét be-
ruházások felé kellett volna irányítania erõ-
forrásait – vélik a szakértõk. 

Válságkezelõ sztrájk
Aligha titok, hogy – a kormánytisztségek
számának végességébõl fakadóan is – a
kabinetbõl kimaradt, luxuskocsin közleke-
dõ, Armandi öltönyös szakszervezeti ve-
zetõk közül igen sokan maguk is virágzó

vállalkozások, cégek, társaságok
tulajdonosai, így érdekeik is
gyakran összefonódnak a
barikád túloldalán álló el-

lenfelekével, emiatt fokoza-
tosan elveszítik hitelüket
a mindennapos megélhe-
tési gondokkal küszkö-
dõ képviseltjeik elõtt. Bogdán Tibor

Marad a vízumkényszer

Alkalmatlan a jelenlegi
egyetemi képzés felépítése a

minõségi oktatás biztosítására,
a készülõ tanügyi törvény leg-
nagyobb hibája pedig az, hogy
veszélyezteti az intézményi au-
tonómiát – hangzott el Kolozs-
váron a bolognai rendszerrõl és
az oktatási törvényrõl szerve-
zett kerekasztalon. A résztvevõk
a pedagógusképzés hiányossá-
gaira hívták fel a figyelmet, va-
lamint jelezték: nem biztosított
az egyetemek átjárhatósága, re-
ális veszélye van annak, hogy a
hallgatók túl korán hagyják el
az iskolapadot, és nem tisztá-
zott, mi a leghatékonyabb mód-
ja az egyetemvezetés megvá-
lasztásának. 7. oldal 

Bologna: 
áldás és átok

Nemzetközi vizsgálóbizottság
felállítását kérte Törökország

tegnap a Gázai övezetbe tartó ön-
kéntes segélyflottilla elleni izraeli
támadás során történt halálesetek
körülményeinek kiderítésére. Az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsa teg-
nap úgy határozott, támogatja,
hogy egy nemzetközi misszió in-
dítson vizsgálatot az izraeli kato-
nai akció ügyében. A bizottság 47
tagjából 32 támogatta a határoza-
tot, hogy küldjenek ki egy nem-
zetközi missziót a nemzetközi jog
megsértésének kivizsgálására. A
jeruzsálemi politikusok továbbra
sem látnak semmi alapot arra,
hogy bocsánatot kérjenek a nyílt
tengeren elkövetett erõszakért. 
2. és 4. oldal 

Gázai övezet: 
Izrael Vietnamja? 

Teodor Baconschi Washingtonban tárgyalt Hillary Clintonnal Fotó: Agerpres

Gyurcsány Ferenc volt magyar kormányfõ õszödi beszéde sokkal õszintébb volt, mert saját
kormánya hazugságairól szólt. Bãsescu, Berceanu és Vlãdescu általánosít, a teljes politikai osz-
tály hazugságairól, nem a saját felelõsségérõl beszél – vont párhuzamot lapunk kérésére Boda
József politikai elemzõ Magyarország és Románia között. Gyurcsány Ferenc 2006-ban kor-
mányfõként, az MSZP balatonõszödi zárt ülésén beismerte: éveken át hazudtak a lakosságnak.
Bukarestben az õszinteségi roham a kormányzó Demokrata–Liberális Párt vezetõ politikusait
fogta el a napokban. A román kormány egyébként jövõ hétfõn vállal felelõsséget a parlament-
ben a bér- és nyugdíjcsökkentéseket törvényerõre emelõ jogszabályokért. 3., 4. és 7. oldal 

Balatonõszöd–Dâmboviþa:
hazudnak, mint a vízfolyás

Budapest, 2007. májusa. „Gyurcsány, takarodj!”               Bukarest, 2010. májusa. „Le Bãsescuval, le a diktátorral!”  Fotó: Tofán LeventeFotó: MTI

Az Egyesült Államokba utaz-
ni kívánó román állampol-

gárok továbbra sem számíthatnak
vízummentességre – ezzel az üze-

nettel tért haza Washingtonból Te-
odor Baconschi. A román külügy-
miniszter az amerikai diplomácia
vezetõjével tárgyalt. 2. oldal 
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Röviden

Ámokfutó gyilkolt 
Nagy-Britanniában

Több embert megölt Nagy-Britannia egyik
népszerû üdülõkörzetében egy férfi, aki ké-
sõbb öngyilkosságot követett el. A lövöldö-
zés az északnyugat-angliai Cumbria megye
egyik part menti városában, Whiteha-
venben kezdõdött a délelõtti órákban, majd
nem sokkal késõbb a közelben lévõ
Seascale-ben és Egremontban folytatódott.
A rendõrség tegnap délutánig nem ismer-
tette az áldozatok számát, csak annyit kö-
zölt, hogy a lövöldözésnek „számos” ha-
lottja és sérültje van. A BBC úgy értesült,
hogy az ámokfutó legalább tizenegy sze-
mélyt lõtt meg. 

Az olajfolt Florida felé közelít

Az olajfolt a Mexikói-öbölben elérte Mis-
sissippit és Alabamát, és Florida partjai felé
közelít – tudósított tegnap a CBS News hír-
csatorna. A szennyezõdés által leginkább
sújtott Louisiana után – ahol már több
mint 200 kilométeres partszakaszt borított
be az olaj – a folt megjelent Mississippi és
Alabama határánál. Mintegy 3 kilométer
hosszú és 90 centiméter széles, karamell
színû ragacsos folt borítja a Petit Bois sziget
partját. A szennyezõdés a felszín alatt jutott
el a partig és a megfigyelõ hajók már csak
ott vették észre. A szennyezõdés a hétvégé-
re elérheti Florida fehér homokú strandjait.

Hárompárti nyilatkozat 
a cseh kormánykoalícióról

Nyilatkozatban erõsítette meg közös kor-
mányalakítási szándékát három cseh parla-
menti párt Prágában. A Polgári Demokrati-
kus Párt (ODS), a TOP 09 és a Közügyek
(VV) képviselõi által aláírt dokumentum ki-
fejezi a három párt arra irányuló szándé-
kát, hogy létrehozza a felelõs költségvetés,
a jogok tiszteletben tartása és a korrupció
elleni harc kormányát. „Elsõ közös tárgya-
lásunk kölcsönösen megértõ és barátságos
hangulatban zajlott le, gyorsan megegyez-
tünk” – mondta Karel Schwarzenberg, a
TOP 09 elnöke újságíróknak a találkozó
után. Petr Necas polgári demokrata kor-
mányfõjelölt a mintegy kétórás megbeszé-
lés után közölte: a három párt megállapo-
dott abban, hogy kísérletet tesz a kormány-
koalíció megalakítására. 

Véres összecsapások 
voltak Szomáliában

Legalább 24 ember meghalt Szomáliában
szélsõséges iszlamista csoportok és egy kor-
mánybarát milícia közötti összecsapások-
ban – közölte egy helyi jogvédõ csoport.
Galgadudban az al-Shabaab nevû
iszlamista szervezet csapatai támadtak rá
kedden a Sharif Ahmed elnököt támogató
mérsékelt Ahlu Sunna Waljamaca csoport-
ra abból a célból, hogy megszerezzék a kor-
mány ellenõrzése alatt lévõ északkeleti vá-
rosokat. Az al-Shabaab egyik magas rangú
tisztviselõje elmondta, az ország déli részét
irányító szervezete mindenáron meg akarja
szerezni a kormánypárti milícia által védett
területeket.

Beosztottját zaklatta 
egy volt ENSZ-vezetõ

Az Egyesült Államok Legfelsõbb Bíróságá-
hoz nyújtott be kedden az ENSZ két nõi al-
kalmazottja keresetet, amelyben azt kérik,
hogy fosszák meg mentelmi jogától a világ-
szervezet menekültügy fõbiztosságának
volt vezetõjét. Ruud Lubbers-t, az egykori
holland kormányfõt szexuális zaklatással
gyanúsítják. Cynthia Brzak és kolléganõje,
Nasr Ishak a 2003 decemberében történtek-
re hivatkozik. Brzak azt állítja, hogy
Lubbers az irodájába hívatta, majd fogdos-
ta. Lubbers 2005 februárjában mondott le a
menekültügyi fõbiztosság vezetõi posztjá-
ról, és errõl levélben értesítette az ENSZ fõ-
titkárát bizalomhiányra illetve a média foly-
tatódó nyomására hivatkozva.

MTI

Ismét nagy gondokat okoztak
az esõzések Magyarországon.

Tegnap veszélyhelyzet kihirdeté-
sét kérte a kormánytól a Borsod-
Abúj-Zemplén megyei védelmi
bizottság a megye közigazgatási
területére az árvíz miatt, a véde-
kezéshez honvédségi erõt is kér-
nek. A Szolnok Megyei Védelmi
Bizottság is javasolta a kormány-
nak a területen a veszélyhelyzet
elrendelését. A hasznosi víztáro-
zónál továbbra is fenntartják a
veszélyhelyzetet. Az eddig mért

legnagyobb vízállásokra vagy
azokhoz közeli értékekre számí-
tanak a Sajón, a Bódván és a
Hernádon; szinte valamennyi fo-
lyón – a Bodrog és a Tisza felsõ
szakaszának kivételével – har-
madfokú a készültség az Észak-
magyarországi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság terü-
letén. Tovább romlottak az ára-
dások és esõzések miatt a vasúti
közlekedési állapotok az ország-
ban, a több vonalon buszok köz-
lekednek vonatok helyett, több
helyen pedig csökkenteni kellett
a szerelvények sebességét. 

Magyar árvízvészhelyzetek

ÚMSZ

Az ENSZ Emberi Jogi Taná-
csa tegnap úgy határozott, tá-

mogatja, hogy egy nemzetközi
misszió indítson vizsgálatot a
Gázai övezetbe tartó, palesztin-
párti segélyflottilla elleni izraeli
katonai akció ügyében. A bizott-
ság 47 ragjából 32 támogatta a
határozatot, hogy küldjenek ki
egy nemzetközi missziót a nem-
zetközi jog megsértésének kivizs-
gálására. Három ország (az
Egyesült Államok, Hollandia és
Olaszország) nemmel szavazott,
9 ország (Magyarország, Belgi-
um, Burkina Faso, Dél-Korea,
Franciaország, Japán, Nagy-Bri-
tannia, Szlovákia és Ukrajna) pe-
dig tartózkodott.

A nemzetközi vizsgálóbizott-
ság felállítását elsõsorban Török-
ország kérte. A török külügymi-
niszter tegnap bejelentette: Izrael
hozzájárult, hogy elengedik az
összecsapásban érintett összes tö-
rök állampolgárt. „Világosan kö-

zöltük, hogy felülvizsgáljuk az Iz-
raellel fenntartott kapcsolatain-
kat, ha a nap végéig nem engedik
el a törököket” – mondta Ahmet
Davutoglu. Mint ismert, a töb-
bek között mintegy 400 török ál-
lampolgárt szállító hajók elleni
izraeli támadás miatt, amelyben
kilencen meghaltak, köztük négy
török, súlyosan megromlott a két
ország viszonya. Törökország ha-
zarendelte tel-avivi nagykövetét,
és lemondott három közös had-
gyakorlatot. Recep Tayyip
Erdogan török miniszterelnök Iz-
rael megbüntetését követelte ked-

den az incidens miatt, és kijelen-
tette, hogy a két ország közötti vi-
szonyban „semmi sem marad
olyan, mint régen”.

Izrael megkezdte ankarai dip-
lomatái családtagjainak hazatele-
pítését – jelentette a jeruzsálemi
közszolgálati rádió tegnap. Az iz-
raeli intézkedés az ankarai követ-
ségen és konzulátuson dolgozók
közel félszáz hozzátartozóját
érinti. Az idézett forrás szerint
ugyanakkor jelenleg nincs napi-
renden a diplomáciai kapcsolatok
esetleges megszakítása a két or-
szág között. 

Hírösszefoglaló

A lengyel hatóságok nyilvá-
nosságra hozták azoknak a

párbeszédeknek a szövegét, ame-
lyeket a Lech Kaczyñski államfõt
szállító repülõgép pilótafülkéjé-
ben, az áprilisi szmolenszki ka-
tasztrófát megelõzõ negyven
percben folytattak. A szövegbõl
kitûnik: a fedélzeti automatika az
utolsó percben legalább tucatszor
figyelmeztette a pilótákat arra,
hogy növeljék a repülési magas-
ságot, mert a gép közel került a
talajhoz. A pilóták csak az utolsó
pillanatokban hallgattak a figyel-
meztetésre, amikor már késõ volt.
A gép súrolta egy fa koronáját, a
felvételen az hallatszik, hogy a pi-
lóták kiabálnak és szitkozódnak.

A katasztrófa bekövetkezte
elõtt tizenhat perccel a szmolen-
szki irányítótorony figyelmeztette
a pilótákat, hogy sûrû köd van a
repülõtér környékén, ami nagyon
veszélyessé teszi a leszállást. Egy
perccel késõbb a pilóták közölték
Mariusz Kazanával, az államfõ
protokollfõnökével, aki ott volt a

közelükben, hogy a sûrû köd mi-
att a gép nem tud leszállni. „Az
baj” – válaszolta erre Kazana, aki
ezután távozott, majd néhány
perc múlva visszatért, és azt
mondta: az elnök még nem dön-
tötte el, mitévõk legyenek.

A pilóták ezután azt válaszol-
ták a földi irányítók figyelmezte-
tésére, hogy a köd ellenére megkí-
sérlik a leszállást. A felvételen
hallható utolsó emberi hang egy
azonosítatlan személy hosszú
szitkozódása.

Oroszország hétfõn adta át
Lengyelországnak a gép két fe-
kete dobozában talált felvételek
másolatát. Az eredeti felvétel
Oroszországban marad mindad-
dig, amíg az orosz vizsgálóbi-
zottság be nem fejezi munkáját.
A szöveg lengyelül és oroszul
megtalálható a varsói belügymi-
nisztérium honlapján.

Donald Tusk lengyel minisz-
terelnök kormánya azért határoz-
ta el, hogy nyilvánosságra hozza
szöveget, hogy lecsillapítsa a mé-
dia találgatási rohamát az április
10-i katasztrófa okait illetõen. 

Kaczyñski-tragédia: mi 

hangzott el a baleset elõtt?

Izrael Vietnamja?

Feszült a török-izraeli viszony a flottilla elleni támadás után. Tüntetõk Izrael ankarai nagykövetsége elõtt Fotó: Agerpres

Cs. P. T.

„Európai uniós állampolgár-
okként és NATO-tagország

állampolgáraiként a romániai-
ak megérdemelnék, hogy vízum
nélkül utazzanak az Egyesült
Államokba” – gyõzködte a ro-
mán külügyminiszter az ameri-
kai diplomácia vezetõjét ked-
den, Washingtonban. Teodor
Baconschi a vízumkérdés mel-
lett elsõsorban a Romániába te-
lepítendõ amerikai rakétapajzs-
ról tárgyalt Hillary Clintonnal.
A román állampolgárokra érvé-
nyes vízumkényszer ügyében a
jelek szerint az Egyesült Álla-
mok egyelõre hajthatatlan.
„Nagyon szívesen együttmûkö-
dünk Bukaresttel annak érdeké-
ben, hogy a romániaiak vízum
nélkül utazhassanak Ameriká-
ba. A román állampolgároknak
azonban meg kell felelniük
azoknak a kritériumoknak,
amelyeket a kongresszus a ví-
zumkényszer eltörlésének felté-
teléül támaszt” – szögezte le
Hillary Clinton. Az amerikai
külügyminiszter arra utalt: az
amerikai Visa Waiver program-
ba csak akkor kerülhet be Ro-
mánia, ha állampolgárai ví-
zumkérelmeinek elutasítási ará-
nya nem haladja meg a három
százalékot. Jelenleg ez az arány
húsz százalék fölötti. Clinton
szerint az Egyesült Államok el-
sõsorban állampolgárainak tájé-
koztatásában segítheti Románi-
át. „Szeretnénk, ha a romániai-
ak tájékozottabbak lennének a
vízum megadásának feltételei-
rõl, így csökkenne az elutasított
kérelmek száma, és az ország
könnyebben teljesítené a ví-
zummentesség feltételeit” –
mondta az amerikai külügymi-
niszter. Mint ismert, az Európai
Unió tagállamai közül közül
már csak három ország polgára-
inak van szüksége vízumra ah-
hoz, hogy az Egyesült Álamok-
ba utazhassanak.

A megölt törökök mártírok akartak lenni

A segélyflottilla elleni izraeli támadáskor megölt négy török akti-
vista közül három vallásos muzulmán volt, aki mártírhalált akart
halni – mondták el barátaik és hozzátartozóik. „Segítette a szegé-
nyeket és az elnyomottakat. Évek óta Palesztinába akart menni.
Egyre csak azért imádkozott, hogy mártír lehessen” – mondta el
egyikük, Ali Haydar Bengi felesége a Vatan címû török lap szerdai
számában. A feleség, Saniye elmondta, hogy 39 éves férje könyö-
rületes jellem volt, és a kairói al-Azhar egyetemen, a szunnita isz-
lám elsõ számú tanintézményében tanult.

Még marad 

az amerikai

vízumkényszer

Nem apad az ár Borsod-Abaúj Zemplén  megyében Fotó: MTI



M. Á. Zs.

Két bizalmatlansági indít-
vánnyal válaszol az ellenzék a

kormány jövõ hétfõi felelõsségvál-
lasára a bér- és nyugdíjcsökkenté-
seket törvényerõre emelõ két jog-
szabályért. A megszorító intézke-
désekre vonatkozó törvényterve-
zetek menetrendjének ügyében
tegnap a két házbizottság együttes
ülésén döntöttek. Mircea Geoanã
szenátusi elnök hozzátette: a fele-
lõsségvállalás pillanatától kez-
dõdik az ellenzék rendelkezésére
álló három nap, hogy bizalmat-
lansági indítványt nyújtson be. 

Boc és az 53. cikkely

A parlament vezetõségének ülé-
sére meghívott Emil Boc minisz-
terelnök megmagyarázta, hogy a
kabinet miért indokolta az alkot-
mány 53. cikkelyével a megszorí-
tó intézkedések szükségességét.
„A bér- és nyugdíjcsökkentés az
év végéig lesz érvényben. Nincs
sem szükségállapot, sem termé-
szeti katasztrófa, ahogy egyesek
beállítják, nem a fizetéshez vagy a
nyugdíjhoz való jogot vonjuk
meg, hanem ideiglenesen csök-
kentjük a járandóság mennyisé-
gét” – fejtette ki a kormányfõ.
Emlékeztetett, hogy a tavalyi há-
romnapos kényszerszabadságo-
lást is ugyanezzel a cikkellyel in-
dokolták, és az Alkotmánybíró-
ság nem talált kivetnivalót a kabi-
net megközelítésében. „A nem-
zetbiztonság fogalmába beleérten-
dõ az ország gazdasági stabilitása
is. Ez pedig a jelenlegi világgazda-
sági válság következtében megkö-
veteli a költségvetési hiányt enyhí-
tõ megszorító intézkedéseket” –
magyarázta Boc. Azzal a felvetés-
sel kapcsolatban, hogy a kormány
átugrotta a Gazdasági és Társa-
dalmi Tanács (CES) véleménye-
zését, amit korábban Traian

Bãsescu államfõ kihagyhatatlan-
nak nevezett, Emil Boc elmondta:
a szakszervezetek távolmaradása
következtében a CES határozat-
képtelenné vált, és ezek után a
kormány úgy tekinti, hogy eleget
tett konzultációs kötelességének

Fel is út, le is út?

Iulian Bãdescu szenátor tegnap
arra hivatkozva jelentette be kilé-
pését a Demokrata–Liberális
Pártból (PD-L), hogy nem ért
egyet a kormány által tervezett
megszorító intézkedésekkel. Szo-
ciáldemokratákhoz való csatlako-
zása melletti érvként hozta fel azt
is, hogy a hétfõi frakcióülésen
Emil Boc kormányfõ egyértelmû-
en kijelentette: akik nem értenek
egyet a bér- és nyugdíjcsökkentés-
sel, „keressenek más utat maguk-
nak”. „Azokkal szemben van fe-

lelõsségem, akik megválasztot-
tak. Szégyenkezés nélkül akarok
tanáraim, orvosaim és szüleim
szemébe nézni. Úgy gondolom,
hogy a kormány intézkedései
kioltják az emberek maradék re-
ményét is” – fejtette ki Bãdescu.
Új pártelnöke, Victor Ponta üdvö-
zölte Bãdescu döntését, majd
hozzátette: jövõ héten a kor-
mánypárti honatyák „nehéz hely-
zetben lesznek, ugyanis választó-
ik és a hatalmon maradás között
kell dönteniük. „Csak azokat fo-
gadjuk be, akik politikai és erköl-
csi szempontból megfelelnek” –
tette hozzá Ponta. 

Tömbben 
hátrál ki az UNPR?

A várható dezertálások súlyos-
ságát fokozza, hogy a független
honatyák által létrehozott, a kor-

mányt a parlamentben támogató
Országos Szövetség Románia Ha-
ladásáért (UNPR) tegnap bejelen-
tette: nem voksolnak a PSD által
benyújtásra kerülõ bizalmatlansá-
gi indítvány szavazásán. Ioan
Munteanu, az UNPR alelnöke el-
mondta: honatyáik jelen lesznek
ugyan a szavazáson, de tartóz-
kodni fognak a voksolástól. Az
UNPR nélkül csak 445-en vok-
solnak majd, közülük 212 az el-
lenzék padsoraiban ül. Mivel az
indítvány elfogadásához 236 sza-
vazat szükséges, az ellenzéknek
24 voksra van szüksége ahhoz,
hogy megbuktassa a kormányt.
Munteanu bejelentése azonban
nem garancia arra, hogy a függet-
len frakció tagjai a vezetés utasítá-
sa szerint járnak el. Tudor
Ciuhodaru UNPR-képviselõ már-
is bejelentette, megszavazza a bi-
zalmatlansági indítványt. 
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Eurovízió – romániai
szakszervezeti módra.
Alighanem így jelle-
mezhetnénk legjobban
az érdekvédelmiek által
napokkal ezelõtt nagy
garral meghirdetett, és
végül kudarcba fullad-

ni látszó általános mun-
kabeszüntetést, amely nem volt több olcsó
utcai happeningnél.
Érthetõ, hogy a kormány pillanatig sem tar-
tott az országot – elvileg – megbénítani hiva-
tott érdekvédelmi akciótól, hiszen borítékolni
lehetett annak sikertelenségét, amely a szak-
szervezeti egység teljes hiányát bizonyította.
A kormány illetékesei tudták a legjobban,
hogy az egyes érdekvédelmi szervezetek, a
„legalább a saját bõrünket mentsük” elvtelen
elve alapján a Victoria-palota uraival külön-
megállapodásokat kötöttek, amelyek értelmé-
ben például az energetikai és bányaipari
szakszervezetekhez tartozó alkalmazottak
mentesülnek a bércsökkentéstõl, mint ahogy
az állami vállalatok foglalkoztatottjai is meg-
õrizhetik jelenlegi fizetéseiket, a közigazgatá-
siakat képviselõ egyes szakszervezetek pedig
elfogadták a bérek lefaragását, a jelenlegi lét-
szám megtartásáért cserében.
A „puliszka nem robban” most is érvényesü-
lõ igazsága mellett éppen a hazai szakszerve-
zeti mozgalom atomizálódása volt az egyik
oka a sztrájk kudarcának.
A fõ ok azonban alighanem máshol keresen-
dõ és gyökerei még abba a „korai átmeneti”
idõszakba nyúlnak vissza, amikor harcos
szakszervezeti vezetõkbõl, mint például Victor
Ciorbea vagy Miron Mitrea, kormányfõ, mi-
niszter lett. A mindenkori hatalom, legyen az
jobb- vagy baloldali – megtalálta az érdekvé-
delem méregfoga kihúzásának leghatéko-
nyabb módját.
Aligha titok, hogy – a kormánytisztségek szá-
mának végességébõl fakadóan is – a kabinet-
bõl kimaradt, luxuskocsin közlekedõ,
Armandi öltönyös szakszervezeti vezetõk kö-
zül igen sokan maguk is virágzó vállalkozá-
sok, cégek, társaságok tulajdonosai, így érde-
keik is gyakran összefonódnak a barikád túl-
oldalán álló ellenfelekével, emiatt fokozatosan
elveszítik hitelüket a mindennapos megélheté-
si gondokkal küszködõ képviseltjeik elõtt. 
A felsoroltak mellett természetesen még szá-
mos oka van annak, hogy Romániában a
szakszervezeti mozgalom a fordulat után
húsz esztendõvel is erõtlen, amolyan utcára
kivitt és nálunk amúgy is divatos, következ-
mények nélküli japán sztrájkká változott; vol-
taképpen megfeneklett a kilencvenes évek ele-
jének utcabáljellegû akcióinál. A modell –
egy-két órányi többé-kevésbé szellemes jelszó-
és versikeskandálás utáni kiadós sörözés –
mára csak annyiban változott, hogy a tünte-
tõknek nem igen jut sörrevalóra. 
Közgazdászok egyébként kiszámolták: az ál-
talános sztrájk, persze ha komolyan veszik, a
legjobb válságkezelõ módszer lehetne: ugyan
napi 30 millió lejes veszteséget okozna az ál-
lamnak, amely azonban napi 45 milliót
nyerne a munkabeszüntetés idejére esedékes
bérek megtakarításával. A tiszta haszon 15
millió lej/nap. 
Mit nem adnának a japán munkáltatók egy
kiadós román sztrájkért!

Román lapszemle

Válságkezelõ sztrájk

Bogdán Tibor

Feltételes szabadlábra helyezését kérte
Ioana Maria Vlas, a „FNI anyja”. Az em-
berek tízezreinek becsapásáért elítélt Vlas
arra hivatkozva fordult a bírósághoz, hogy
betöltötte az 55. életévét, és több mint hat
évet letöltött tízéves börtönbüntetésébõl.
(Puterea) Elena Udrea régiófejlesztési
miniszter vevõt keres fõvárosi tömbhá-
zlakására. Az 1500-2000 euró/m2-es áron
kínált ingatlan bevételét 3,3 millió eurós
bankhitelének törlesztésére fordítaná.
(Gândul) Horogkereszt viselése miatt a
holokausztot tanulmányozó bukaresti Elie
Wiesel Intézetbe küldi fiát szakmai gya-
korlatra Adrian Nãstase volt román mi-
niszterelnök. (Kamikaze)

A parlament vezetõségének ülésére meghívott Emil Boc miniszterelnök a sajtónak magyarázkodik Fotó: Agerpres

Dezertõr a PD-L-nél is
Bocék hétfõn vállalnak felelõsséget a bér- és nyugdíjcsökkentõ törvényekért

Cs. P. T.

Az eddigi jelek szerint kudarc-
ba fulladt a Demokrata–

Liberális Pártnak (PD-L) az a pró-
bálkozása, hogy saját jelöltjeivel
töltse be az Alkotmánybíróságnál
június 7-tõl megüresedõ három
bírói posztot. Mint ismert, a há-
rom helyre a képviselõháznak, a
szenátusnak, illetve az államelnö-
ki hivatalnak kell javasolnia egy-
egy személyt. A PD-L jelöltje ked-
den az alsóházban már elvérzett
az ellenzék jelöltjével szemben,
tegnap pedig ugyanez történt vol-
na a szenátusban is, ám a nagyob-
bik kormánypárt bojkottja miatt a
szavazás végül elmaradt. A felsõ-
háznak a liberális Teodor Meleº-
canu és a demokrata-liberális Iulia
Motoc között kellett választania.
Elõzõleg a jogi szakbizottság
mindkét jelölt indulását jóváhagy-
ta, ám jelentésében ajánlásként
azt is megfogalmazta: Meleºcanut
alkalmasabbnak tartja a poszt be-
töltésére. A szavazás végül azért
maradt el, mert a PD-L javaslatá-
ra kivették az ülés napirendjérõl.

A szenátus végül a határidõ le-
jártakor, június 7-én dönt arról, kit
javasol alkotmánybírónak. Szin-
tén hétfõn születik döntés a képvi-

selõház jelöltjérõl is, ám Roberta
Anastase házelnök javaslatára a
kérdést a házbizottsághoz utalták.
Korábban ugyanis vita alakult ki a
PD-L és az ellenzék között arról,
hogy a képviselõházban több sza-
vazatot élvezõ Valer Dorneanu
szociáldemokrata jelölt elfoglal-
hatja-e helyét a taláros testület-
ben. A PD-L ugyanis fenntartja: a
jelöltrõl minõsített többséggel kel-
lett volna dönteni. Tegnap egyéb-
ként az államelnöki hivatal meg-
nevezte jelöltjét Petre Lãzãroiu
személyében. Lãzãroiu jelenleg
is az Alkotmánybíróság tagja, a
másfél éve elhunyt Petre Ninosu
helyét vette át. 

Talár nélkül a kormánypárt
ÚMSZ

Visszaküldte a parlamentnek
a magas rangú állami tisztség-

viselõk vagyonának vizsgálatáról
szóló törvénytervezetet Traian
Bãsescu államfõ, aki a parlament
által korábban elfogadott jogsza-
bály több elõírását kifogásolja. A
korrupció visszaszorítására irá-
nyuló jogszabályt a szenátus má-
jus 12-én fogadta el, alaposan „fel-
vizezve” a kormány tervezetét. A
szenátus döntése értelmében a va-
gyonvizsgáló ügynökség csak kor-
látozott hatáskörrel végezhetné
munkáját. Ezért kérte Bãsescu
tegnap a parlamenttõl a jogsza-
bály több rendelkezésének felül-
vizsgálatát. 

A kormány azért volt kénytelen
új törvénytervezetet terjeszteni a
parlament elé a vagyonok, vala-
mint a tisztségek és az érdekek
összeférhetetlenségének vizsgála-
tára hivatott Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) mûkö-
désérõl, mert az Alkotmánybíró-
ság korábban érdemben nyirbálta
meg az állami szervet szabályozó
törvény több cikkelyét.

Az elnöki hivatal közleménye
szerint Bãsescu egyebek között
azt kéri a parlamenttõl, hogy a

nyilvánosságnak szánt és a titkos
vagyonnyilatkozatok – ez utóbbi-
hoz csak a vagyonvizsgáló ellen-
õrök férhetnek hozzá – között ne
legyen jelentõs eltérés, és valóban
csak a személyes adatok maradja-
nak ki a nyilvános vagyonnyilat-
kozatokból.

Bãsescu szerint nem minõsíthe-
tõ magánszférát sértõ személyes
adatnak az, hogy egy tisztségvise-
lõ mi módon került egy ingóság
birtokába, mekkora ingatlannal
rendelkezik, s annak mekkora az
adózási értéke, mint ahogy az
sem lehet titok, hogy a tisztségvi-
selõ mely vállalatnál birtokol rész-
vényeket. A parlament ugyanis
ezeket az adatokat is törölné a
nyilvánosságnak szánt vagyon-
nyilatkozatokból.

Azzal sem ért egyet az államfõ,
hogy az ANI ellenõrei a tisztség-
viselõ mandátumának lejárta után
csak egy évig vizsgálódhatnak, és
kéri, hogy ezt az ellenõrzési idõ-
szakot terjesszék ki három évre,
ahogy az a korábbi jogszabályban
is szerepelt. Bãsescu azt is kifogá-
solja, hogy a parlament döntése
szerint az általános választásokon
részt vevõ jelölteknek nem kell va-
gyonnyilatkozatokat benyújtani-
uk a választási hatósághoz. 

ANI-törvény: vissza minden 

Teodor Meleºcanu Fotó: archív
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Bogdán Tibor

Mintha csak Gyurcsány
Ferenc volt magyar mi-

niszterelnöktõl kaptak volna
kedvet hozzá, a nagyobbik
román kormánypárt vezetõ
politikusai, miniszterei ma-
guk is sorra ismerik be, hogy
becsapták választóikat, gyõ-
zelmük bebiztosítása érdeké-
ben sorozatosan hazudtak
nekik a választási kampány
idején (feltehetõen: is).

Párhuzamos 
beismerések

Gyurcsány Ferenc 2006.
május 26-án, alig egy hónap-
pal választási gyõzelme
után, akkor még kormányfõ-
ként, a kormányzó Magyar
Szocialista Párt parlamenti
frakciójának balatonõszödi
zárt ülésén beismerte hallga-
tósága elõtt, hogy éveken át
hazudtak a lakosságnak.
Ugyanúgy Bukarestben
Traian Bãsescu államfõ,
úgyszintén zárt ülésen, az õt
gyõzelemre segítõ pártja és
annak támogató parlamenti
képviselete elõtt, ha nem ép-

pen annyire nyíltan, de ma-
ga sem tagadta, hogy sokat
csúsztattak és komoly hibá-
kat követtek el.

Mindkét politikus azt hit-
te, bizalmasnak szánt szavai
megmaradnak a hallgató-
ság körében, de mindketten
tévedtek: a beszédekrõl
mindkét esetben titkos
hangfelvétel készült, ami el-
jutott a sajtóhoz, innen pe-
dig a nagynyilvánosság elé
került. A különbség az,
hogy Magyarországon eh-
hez négy hónapra, Románi-
ában pedig alig néhány nap-
ra volt szükség, ami jól mu-

tatja, hogy tájainkon az
árulás sokkal jobban mûkö-
dik, mint bárhol máshol a
térségben, ideértve nyugati
szomszédunkat is.

Ennél jóval fontosabb el-
térés viszont a két eset kö-
zött az, hogy miközben Ma-
gyarországon a kiszivárog-
tatás hatalmas tüntetéssoro-
zathoz, utcai csetepatékhoz,
majd a Gyurcsány-kormány
távozásához vezetett, végsõ
soron pedig a volt miniszter-
elnök pártelnökségébe ke-
rült, és a kormánypárt vá-
lasztási kudarcát vonta ma-
ga után, addig Romániában
minden megy tovább a ma-
ga útján, olyannyira, hogy a
beismerést tevõ politikusok
– magyar kollégáiktól elté-
rõen – még csak ígéretet
sem tettek rá, hogy a jövõ-
ben felhagynak a hazudo-
zással. 

Az államfõi „példa”

Traian Bãsescu bizalmas-
nak szánt beszédében a nyil-
vánosság elõtt gondosan el-
titkolt tényeket ismertette,
közöttük azt, hogy a válság-
kezelõ program elsõ része
kudarcot vallott, hogy a
helyzet további rosszabbo-
dására kell számítanunk,
hogy a nepotizmus tekinte-
tében a demokrata-liberáli-
sok a szociáldemokratákon
is túltesznek, hogy bûncse-
lekmények elkövetõi kerül-
nek kormánytisztségekbe,
továbbá, hogy – amint sza-
vaiból alig csipetnyi rosszin-
dulattal ki lehetett hámozni
– õt magát nem annyira a
válság megoldása vagy az
ország sorsa érdekli, mint in-
kább a 2012. évi választások
megnyerése. Az a kijelentése
pedig, miszerint az 500 lejes

minimálnyugdíjat alkohol-
gõzös állapotban ígérte meg,
szintén felér egy beismerõ
vallomással, még akkor is,
ha tréfának szánta – vagy
legalábbis nevetve mondta.

Töredelmesen 

A kormánypártiak, mond-
hatnánk töredelmesen, fok-
ról fokra haladva ismerték
be hazudozásaikat. Traian
Bãsescu szavai után Radu
Berceanu közlekedési tárca-
vezetõ már konkrétan hasz-
nálta a hazugság szót, igaz,
beismerése még csak félszá-
jas volt: csak „elhallgatás út-
ján történt hazugságról” be-
szélt, amely abban állt, hogy
a politikusok eltitkolták a
választók elõtt az ország sú-
lyos gazdasági helyzetét. Er-
re nyomban mentõkörül-
ményt is talált: mint kifejtet-

te ugyanis, aligha létezhet
olyan öngyilkos párt a vilá-
gon (a Damboviþa partján
pedig biztosan nincs), amely
nyíltan megvallaná, hogy az
ország a szakadék felé tart.
Azt sem titkolta, hogy az
„elhallgatás útján történõ
hazudozás még fél évig, egy
esztendeig ment volna, fõ-
leg, ha most lettek volna a
választások”. 

Ehhez képest a pénzügyek
feje, Sebastian Vlãdescu már
a megtestesült igazmondás-
nak tûnik, már csak azért is,
mert a hazugság felvállalt
beismerése mellett öntudat-
lanul is tett egy – súlyos –
vallomást. A tárcavezetõ
szerint könnyen hazudoz-
hattak volna tovább is. Csak-
hogy a kormány az igaz-
mondás mellett döntött,
ahelyett, hogy „további hat
hónapig hazudott volna”. A
kulcsszó itt természetesen a
„további”, amellyel a pénz-
ügyminiszter egyértelmûen
azt ismerte el, akaratlanul is,
hogy a jelenlegi hatalom ed-
dig is hazudott. 

Állításának, miszerint a
kormány Románia és a ro-
mán nép érdekében cselek-
szik ezek után már vajmi ke-
vés hitele volt/van/lesz,
még akkor is, ha a tárcaveze-
tõ lelkiismerete – amint azt
önmaga mondotta, a történ-
tek után meglehetõsen meg-
lepõ módon – tiszta. 

„.Nem hiszem, hogy a hatalom politi-
kusainak hazugságokat elismerõ nyi-
latkozatai mögött tudatos kommuni-
kációs taktika állna. Inkább egyéni
próbálkozások arra, hogy emelt fõvel
kerüljenek ki a slamasztikából, amibe
belemásztak” – kommentálta lapunk
kérésére Boda József politikai elemzõ
Radu Berceanu és Sebastian Vlãdescu
kijelentéseit. A politológus szerint csu-
pán annyi a hasonlóság a miniszteri
nyilatkozatok és Gyurcsány Ferenc
volt magyar kormányfõ õszödi beszé-

de között, hogy a hazugságok elismeré-
sérõl szólnak. „A Gyurcsány-beszéd
azonban sokkal õszintébb volt, mert sa-
ját kormánya hazugságairól szólt.
Berceanuék általánosítanak, a teljes po-
litikai osztály hazugságaitól, nem a sa-
ját felelõsségükrõl beszélnek” – magya-
rázta Boda. Az elemzõ szerint a rend-
szerváltás után az egymást váltó kor-
mányok örökölték, majd tovább görget-
ték elõdeik hazugságait. „Soha nem
történt valós átadás-átvétel a kormá-
nyok között, soha nem volt igazi elszá-

moltatás a költségvetéssel, a kampány-
költségekkel. Ez valójában senkinek
nem volt érdeke, így húsz éve folyama-
tosan süppedünk a hazugság mocsará-
ban” – jelentette ki Boda. A politológus
éppen ezért pozitív váltásnak tartja
Sebastian Vlãdescu kijelentéseit. „A
pénzügyminiszternek nincs mit a sze-
mére hánynunk, soha nem volt párpo-
litikus. Valakinek végre ki kellett mon-
dania, hogy ez így nem mehet tovább.
Vlãdescu kimondta” – magyarázta
Boda József. (Cs. P. T.)

Boda: húsz éve süllyedünk a hazugság mocsarába

Balatonõszöd – a Dâmboviþa partján

Gyulay Zoltán

Izrael szívesen mutatná
azt az arcát, amely sze-

rint õ a Közel-Kelet minta-
országa, ám ez a kép igen-
csak repedezni látszik. Veze-
tõ politikusait egyre-másra
vádolják meg korrupcióval,
s a lapok évek óta címoldala-
ikon cikkeznek különféle
szexuális ügyeikrõl, a koráb-
ban sikerekhez szokott kato-
nasága a különbözõ háborús
cselekedetek során csõdöt
mond, a titkosszolgálat, az-
az a Moszad vitatott kom-
mandós akciói pedig újfent
kellemetlen magyarázkodás-
ra kényszerítik a kormány-
zatot. 

Kétoldalú bírálat

Kemény viselkedésével Iz-
rael vezetése többszörösen is
felbosszantotta a barátait és
szövetségeseit. Az Európai
Unió már évek óta bírálja, a
nemzetközi joggal ellenté-
tesnek mondja az 1967 óta
megszállt területeken folyta-
tott telepespolitikát. Noha a
2008 végén kirobbant gázai
háborúban csaknem másfél
ezer palesztint öltek meg, és
számtalan házat a földdel
tettek egyenlõvé, a szélsõsé-
ges iszlamista Hamász vál-
tozatlanul hatalomban ma-
radt. Az offenzívát követõen
háborús bûnök elkövetését
írták Izrael számlájára. Az
ENSZ egyik vizsgálóbizott-

sága egyebek mellett célzott
gyilkosságokért, kínzásért és
magántulajdon katonai in-
dokok nélküli lerombolásá-
ért hibáztatja Jeruzsálemet.
Most pedig? Avigdor Lieber-
man, az ultrajobboldali izra-
eli külügyminiszter „álszent-
nek” minõsítette a segélyt
szállító flottillával szembeni
izraeli eljárást ért nemzetkö-
zi kritikát. Szavait Ban Ki
Munnak, az ENSZ fõtitká-
rának címezte. Lieberman
annak a véleményének adott
hangot, hogy a nemzetközi
közösség egyszerûen nem
vesz tudomást más orszá-
gokban bekövetkezett olyan
esetekrõl, amelyek ugyan-
csak számos emberéletet kö-
veteltek.

Támadás vagy 
védekezés?

„Ezzel szemben Izraelt
egyértelmûen védelmi célo-
kat szolgáló akció miatt íté-
lik el” – állította a miniszter.
Az izraeli katonák „védeke-
zésre való alapvetõ jogairól”
beszélt „a terrorizmust tá-
mogatók csoportjának táma-
dásával”, továbbá a vereke-
dést kirobbantókkal szem-
ben, akik halálos furkósbot-
okkal, vascsövekkel és ké-
sekkel voltak felfegyverkez-
ve”. Ezekbõl kiindulva Izra-
el semmi okot nem lát arra,
hogy a nemzetközi segély-
szállítmány kilenc halálos
áldozatot követelõ megroha-

mozása miatt bocsánatot
kérjen. Lieberman helyette-
se, Dany Ajalon a „gázai
szolidaritási flotta” hat hajó-
ját „a gyûlölet és az erõszak
armadájának” nevezte,
amely „az Izraelt érõ állan-
dó provokáció” egyik példá-
ja. Már az akciót megelõzõ-
en az izraeli EU-képviselet
Brüsszelben terjesztett röp-
iratban kifejtette: „Ez a hajó-
szállítmány alapvetõen egy
politikailag motivált ese-
mény, amelyet Izrael-ellenes
aktivisták és szélsõséges
iszlamisták szerveztek, hu-

manitárius akciónak beállít-
va”. Azt állítják, hogy fel-
ajánlották: a segélyadomá-
nyokat Asdod izraeli kikötõ-
ben rakodják ki, ez azonban
elutasítással találkozott. A
brüsszeli röpirat szerint
„2009 januárja óta egymillió
tonnánál több segélyszállít-
mányt továbbítottak a Gázai
övezetbe; egyedül 2010 elsõ
negyedévében csaknem
százezer tonna, segélybõl
származó áru, ezen belül 48
ezer tonna élelmiszer állt
rendelkezésre”. Izrael „élel-
miszert, orvosságot, ruháza-

tot és tankönyveket szállított
a Gázai övezet összes lakója
számára, a Hamász azon-
ban cementet követel a bun-
kerekhez. Hétrõl hétre 15
ezer tonna valódi segélyáru
érkezik a Gázai övezetbe.
Egy hajóhad azonban,
amelynek fedélzetén állító-
lag tízezer tonna cement
van, egész másról szól” – ol-
vasható a röpiratban.

Káros szappanopera

Az akció nem várt követ-
kezménnyel járt Izrael szá-

mára: az ország mind job-
ban elszigetelõdik. Bár ed-
dig is váltakozott a vele
szemben alkalmazott wa-
shingtoni hangnem, ez
most nyilvánvalóan tovább
szigorodik. Már csak nem is
kérdéses a korábban sokak
számára furcsamód enyhü-
lõ török–izraeli viszony, a
katonai kapcsolatok alaku-
lása, hiszen azok gyakorla-
tilag már a hajóhad megtá-
madását megelõzõen is
megszakadtak; igaz, ebben
egy szappanopera-folytatás
jóvoltából Ankara is ludas.
(Tavaly októberben a török
állami televízióban egy Je-
ruzsálemben játszódó tel-
eregényben egy izraeli kato-
na lelõtt egy palesztin cse-
csemõt). Jeruzsálem régóta
ellenségesen tekint minden
olyan hajóra, amely össze-
függésbe hozható a paleszti-
nokkal. Az 1980-as évek vé-
gén az akkor tunéziai szám-
ûzetésben élõ Jasszer Arafat
és hívei egy ciprusi komp-
pal kísérelték volna meg
Cipruson keresztül a haza-
térést, de a Moszad kom-
mandósai még indulás
elõtt, a larnacai kikötõben
felrobbantották a hajót. Az
esetet követõen az ENSZ
Biztonsági Tanácsa számos
elítélõ határozatot és szank-
ciót hozott, kevés eredmén-
nyel. Izrael hajlamos föl-
dön, vízen, levegõben a sa-
ját útját járni. Ám most fo-
gyatkoznak a barátok. 

Izrael harcai – szóval és fegyverrel

A feltartóztatott flottilla hajónak egyike

Õszinteségi roham fogta el az utóbbi
idõben a Demokrata–Liberális Párt
vezetõ politikusait. Az alaphangot –
természetszerûen – a tömörülés men-
tora, Traian Bãsescu államfõ ütötte le.



A tervezett súlyos megszorító intézkedé-
sek hatására a szakszervezetek már e hét
elejétõl, meghatározatlan idõre, általános
sztrájkot hirdettek meg. Kétségtelen, hogy
nagy és jórészt jogos a társadalmi elége-
detlenség. 
A magam részérõl nem tudom megállapí-
tani azt, hogy a kiváltó intézkedések gaz-
daságilag helyesek-e vagy sem, illetve, hogy
csak velük lehet-e a súlyos gazdasági válsá-
got megszüntetni. Ösztönösen úgy érzem,
hogy az állami szektorban dolgozók jöve-
delmének és a nyugdíjaknak a lefaragása
önmagában még a válság tüneti kezelésére
sem lehet elégséges. Ugyanakkor viszont
elengedhetetlen feltétele lehet a költségveté-
si ágazat átszervezésének, bizonyos tevé-
kenységek ésszerû átalakításának. 

A következõkben néhány
kifejezetten nem gazdasági
gondolatot, észrevételt fo-

galmaznék meg:
1. Az intézkedések tartal-

mával és formájával kap-
csolatosan alkotmányos-

sági aggályok merül-
hetnek fel, akár a két
törvénytervezetre vo-

natkozó szimultán (azaz két) kormányzati
felelõsségvállalás alaptörvényt megerõsza-
koló módszerre, akár a megszorításokra,
kifejezetten a nyugdíjaknak mint alkotmá-
nyos alapjognak a csökkentésére gondo-
lunk; van olyan – egyébként még kiküsz-
öbölhetõ – probléma is,
mint a törvények esetleges
visszamenõ hatálya vagy a
jogegyenlõség elvének
megsértése.
2. A tények, a helyezet, az
okok és a következmények
politikai kommunikációjá-
nak, illetve a döntések elõ-
készítésnek dilettáns, esetenként bántóan ci-
nikus volta tovább keseríti az amúgy is ne-
hezen megemészthetõ és elfogadható intéz-
kedéseket. Valószínûleg hosszú évek kor-
mányzati vagy akár törvényhozási mulasz-
tásai is hozzájárultak a kialakult helyzethez.
A legsúlyosabb pedig az, hogy amikor a vi-
lágválság Romániát is elérte, a 2009-es Boc-
kormány minden – egyébként beharango-
zott – reformintézkedést elmulasztott akár
részben is végrehajtani. Lényegében felál-
dozta a reformot T. B. (ez nem a társada-
lombiztosítás rövidítése) újraválasztásáért.

3. Jelenleg úgy néz ki, hogy az intézkedé-
sek – bármennyire keservesek és alkotmá-
nyosan kifogásolhatók is – megkerülhetetle-
nek, hiszen az adatok birtokában lévõk azt
mondják, hogy ha a megszorítások most
nem történnek meg, késõbb a fizetéseket és

nyugdíjakat akár hónapo-
kon át egyáltalán nem le-
het majd folyósítani. 
4. Ezt pedig csak akkor le-
het elfogadni, ha azok,
akik kormányoznak, leg-
alább ezután nem hazud-
nak. Ahogyan a pénzügy-
miniszter a parlament nyil-

vánossága elõtt beszélt arról, hogy ezután
már az igazat mondják, miközben megte-
hetnék hogy tovább hazudnak, nem hatott
az erkölcsi megtisztulás revelációjával.
5. A szakszervezetek által beharangozott
mindent elsöprõ sztrájk fenyegetése alatt és
a média által továbbszított „országbénító”
közhangulatban szerencsére alig történt na-
gyobb fennakadást okozó megmozdulás.
Azért mondom, hogy szerencsére, mert le-
het, hogy jó szervezettséggel el lehet érni va-
lamit, netán a kormány menesztését is, ám-
de a mindent átfogó, akár rövid idejû mun-

kabeszüntetés társadalmi, pénzben (is) kife-
jezhetõ költségei is igen nagyok lehetnek. 
A történtek felszínre hoztak egy sokkal sú-
lyosabb problémát. A Cotroceni Palota
kézivezérlése – sikeresen alkalmazva az
„oszd meg és uralkodj” hagyományos tech-
nikáit – magas fokú hatékonysággal képes
egymás ellen uszítani társadalmi csoporto-
kat. A társadalomból sikerült kioltani a
mélyebb szolidaritást és együttérzést, egy-
ben erõsíteni a kicsinyes gyûlöletet és kár-
örömet. A helyzet tragikus komikuma,
ahogyan a média, különösen a hírcsator-
nák szinte megdorgálják a szakszervezete-
ket, számon kérik az elmaradt állam- és
hatalomrendítõ megmozdulásokat. Talán
idõszerû lenne felvetni a publikus térben
zajló jelenségek kapcsán a politikusok fele-
lõsségén túl a média részfelelõsségét is. 
Bármely krízis egy kicsivel (ez esetben sok-
kal) több, mint maga a konkrét gazdasági,
pénzügyi kísérõjelenségei, hiszen felszínre
hoz lappangó, elkendõzött problémákat is.
A kérdés az, hogy képes-e a társadalom kö-
zösen és arányosan vállalni a nehézségeket,
akár a felelõsséget is, megoldásokat találni
és alkalmazni – továbblépni. 
Mert ha nem, összeomlik!

Szofronij óvatosan kihántotta hegedûjét a vászontokból. Fino-
man hajlított fája másformán görbült, mint a klasszikus zeneszer-
számoké, nem pácolták sötétbarnára, nyers volt, matt, s csak itt-
ott fényesedett ki a rengeteg használattól.(...) Lajutkó színesre fes-
tett, újságból hajtogatott papírcsákót kapott elõ a kempingszék
alól, meg egy ócska esernyõt, fekete selyemhuzata félig leszakadt.
Akcióba lépett. Lefelé szaladt néhány lépcsõfokot, és táncos ugra-
bugrálásba fogott. – Jöjjenek méredzkedni! – ordította torkasza-
kadtából, németül. (...)
– Maga az én emberem – és ezzel elfogta a vietnámi papucsában
botladozó fordítót. – Hetvenkét kiló, húsz sztotyinka – lihegte né-
metül, és verejtékezett. (...) – Wir, Balkaner... – kezdte, s hogy a
kettejük közti kapcsolat világosabb legyen, most a saját szívére
helyezte nyitott tenyerét, s nyílt testvériséggel nézett a fordító sze-
mébe. – Pardon – mondta a fordító –, Ungarn is kein Balkan. –
Lajutkó egy pillanatig megütközve nézett rá, aztán nevetve le-
gyintett, s szemével csippentett, mintha azt mondaná: tudom
amit tudok, te meg én, mi balkániak, tudjuk amit tudunk. 
Szofronij, a fekete képû zenész játszani kezdett. Görnyedt háta
kiegyenesedett, vonós jobbja sebesen röpködött a húrok fölött.
(...) Óbolgár törzsi vándorlások s a bizánci császárokkal vívott üt-
közetek staccatója, majd Simeon cár aranykorának édes dallama,
azután komorodó átmenet, és felrikoltottak a húrok hirtelen, a tö-
rök hódításra emlékezve, a fekete arc megráncosodott a fájdalom-
tól.

Békés Pál: Balkáni vacsora

Szolidaritás vagy összeomlás
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Általánosan elfogadott kényszerûségnek látszik
elemzõi és politológusi körökben, hogy az
RMDSZ-nek a kormányzó koalícióban a helye.
Mindenkor. Az öt és tíz százalék között begyûjtõ
etnikai pártnak nincs más játéktere. Csak kormány-
zati pozícióban szerezhet miniszteri, államtitkári,
prefektusi helyeket, jutalmazandó a pártelit aktív
tagjait, illetve csak ebben a pozícióban tudja a par-
lamenti törvényalkotásban érvényesíteni kisebbségi
érdekeink néhány elemét.
Ez nem elméleti vagy ideológiai konstrukció annak
megmagyarázására, hogy az utolsó két-három varga-
betû miért is sikerült olyan meredekre, hanem húsz
év politikai magatartásának summázata. Bírálható
nagymagyar meg forradalmi szempontokkal, akár a
kisebbségi sors örök ellenzékiségre kárhoztató sérel-
mi helyzetével, avagy a más dákójával csalánt pusztí-
tó magyarországi radikálisok nézõpontjából. 
A húsz év gyakorlatából levont tanulság és módszer-
tan most dugába dõlni látszik. Az EU harmadik ligá-
jában játszó országok, köztük Románia, példátlan
megszorító intézkedésekre kényszerül. Amíg nem
voltunk az Unió tagjai, addig el lehetett játszadozni
különféle aljasan burkolt eszközökkel, áremelés, inf-
láció, pénzügyi trükkök, amelyek eredményeképpen
elértéktelenedtek a bankbetétek, fizetések, nyugdíjak.
Most kamatszint, államháztartási hiány, adósság –
mind korlátok közé van szorítva, és nincs más vá-
lasztás, mint nyíltan kivenni az emberek zsebébõl
azt, amit már egyszer megkaptak. 
A jelen helyzetben ez nem léphetõ meg jelentõs nép-
szerûségvesztés nélkül, ha nagyon finoman fogalma-
zunk. Az RMDSZ része annak a hatalmi konstrukci-
ónak, amelynek most feladata elvinni a balhét, le-
nyomni az emberek torkán az EU-s gyógyszert. Bo-
rotvaélen billegõ egzisztenciák, pénzhiányos ágaza-
tok dõlnek a kilátástalanságba csak azért, hogy az ál-
lamcsõd elkerülhetõ legyen. Példátlan és szokatlan
méretû ellenállás van kibontakozóban a megszorítá-
sok ellen. A jelenlegi országvezetés gyûlöltebb minõ-
sítést szerezhet, mint a Ceauºescu-házaspár rekordja.
A mostanság divatos katasztrófafilmekben mindig
van egy pillanat, amikor az egyszemélyes világ-
megmentõ szembesül a nagy kérdéssel: a saját bõ-
rét mentse jó eséllyel, vagy a kisebb eséllyel meg-
játszható, kockázatosabb közösségi megoldást in-
dítsa el, ráadásul értetlen, kicsinyes, ellenálló em-

beri közegben. Hollywoodban mindig
gyõzedelmeskedik a sokaságot
megmentõ önfeláldozás, s átélheti
a közönség az olcsó katarzis fel-

szabadító élményét.
Itt nem lesz katarzis. Sõt a kisebb-

ségi és a többségi sérelem nem
választható el egymástól. A pu-

liszka alatt meg rakják a tüzet
rendesen.Krebsz János
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A társadalomból sikerült
kioltani a mélyebb 
szolidaritást és együtt-
érzést, egyben erõsíteni
a kicsinyes gyûlöletet 
és kárörömet.

Varga Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„.A végzet: bizonyos emberi alkat találkozása a
történelemmel.” Paul Georgescu

Burn out

Törzsi vándorlások

Fél kegyelemA nap címe. A lehetõségeket meghaladó
életvitel válsága, Gheorghe Cercelescu,
Gândul.

Magyarázat. Hát igen, végül is erre vezet-
hetõ vissza sok minden, legalábbis általá-
nosságban; no meg a nagyobbik kormány-
párt embereinek mohóságára és – fõleg –
inkompetenciájára. A szerzõ csupán a
2000 és 2004 (vagyis a Nãstase-kor-
mányzat) idején alkalmazott sémát tartja
jónak, vagyis azt a periódust, amikor „a
közkiadásokban a deficitet lecsökkentették,
a gazdaság pedig nem látványosan, de
egészségesen növekedett”. Hát igen, csak
tudnánk, hogy mi történt akkor, 2004-ben,
Traian Bãsescu furcsa-váratlan gyõzelme-
kor – amikor az ország sorsa megfordult és
a rövidebb pozitív szakasz: a liberális-ma-
gyar kormányzás után a ma ismert helyze-
tig romlott! És vajon mennyire járult hozzá
„a lehetõségeket meghaladó életvitelhez” a
híres elnöki buzdítás, az Éljetek jól!?

Panaszfal. A Jurnalul naþional hasábjain
egy ideje válogatott alanyok válaszolnak
két kényes kérdésre: Miért maradna Ro-
mániában? Miért menne el? Gondolhat-
ják, hogy a hevesebb, szenvedélyesebb, fáj-
dalmasabb válaszok melyikre érkeznek.
Panaszáradat ömlik a sorokból, és a sérel-
mek többsége, sajnos, reális. Egy caracali
riporternõ például fõ okként, hogy miért
hagyná el országát, azt említi: „mert fé-
lünk követelni a jogainkat”. Hozzáteszi:
„ebben az országban egyénként nem léte-
zel, ha nincs pénzed és befolyásod”.
Mindazonáltal az egyik olvasó szerint
„nem Romániát kell megváltoztatnunk,
hanem magunkat”. Nosza!

Sztrájk és marsallbot. Ismét megkerülhe-
tetlenek Mardale karikatúrái az Academia
Caþavencu elsõ és utolsó oldalán. 1. „A ro-
mán sztrájk teljesen más, mint a japán
sztrájk, mert a.) nem mész be dolgozni, és
b.) nem mész a tüntetésre sem.” 2. „Fel a
fejjel, minden lusta fráternek a hátizsákjá-
ban ott van a szakszervezeti vezetõ mar-
sallbotja.”

A nap álhíre. Traian Bãsescu diktátornak
nevezte Emil Bocot, amiért az odatette õt,
hogy a kormányt vezesse, ezáltal tönkreté-
ve az országot. 



Zöld út az RMGC-nek

Rövid idõn belül kézhez
kapja két gát építésére szóló
engedélyét a verespataki
aranyberuházásban érdekelt
Roºia Montana Gold Cor-
poration társaság – jelentette
be tegnap sajtóközlemény-
ben a cég. A Legfelsõ Sem-
mítõ- és Ítélõszék döntése
értelmében a környezetvé-
delmi minisztériumnak ki
kell bocsátania a Cetate és
Corna gátak építési engedé-
lyét. A független szakértõk
szerint tervünk életképes –
hangsúlyozta az RMGC.

Szatmári napelem

Románia elsõ napelem-
gyárát avatták fel szerdán
Szatmárnémeti mellett, a
vetési ipari parkban – érte-
sült az ÚMSZ. A német ér-
dekeltségû Renovatio Solar
cég teljesen robotizált tech-
nológiával olyan modulálha-
tó celuláris napelemeket
gyárt, amelyekkel függetle-
níteni lehet egy adott ház
vagy akár épületcsoport
energiaellátását. A szuper-
modern gyárat az ismert
szatmári vállalkozás, a
Panatek építette.

Kétmillió útra

Összesen tízezer kilométer
országutat és helyi érdekû
közutat újítanak fel 2013-ig,
ám idén csak 500 kilométer
rehabilitációját vállalják a
gazdasági helyzetre való te-
kintettel – jelentette be Elena
Udrea régiófejlesztési mi-
niszter. A kétmilliárd euróba
kerülõ beruházásban azon
szakaszok élveznek elõnyt,
melyeknek kiemelt gazdasá-
gi, szociális vagy idegenfor-
galmi fontossága van. Ezt ki-
egészítendõ, a régiófejleszté-
si tárca további kézeter kilo-
méteres útszakasz javítására
szerzõdött, melyet európai
uniós alapokból finanszíroz-
nak – írta a Mediafax.

Persely helyett

Egyre több romániai család
nyit takarékbetétkönyvet
gyermeke számára – írta a
Mediafax. A megtakarítás
ezen módja vonzó, mivel
minimális számlavezetési
költségek mellett nagyobb
nyereséget ígér, mint a
klasszikus bankbetétek.
Mintegy bónuszként a fiatal
ügyfeleket ünnepekkor kü-
lönbözõ ajándékokkal is
meglepik a pénzintézetek.

Megzsarolt elemzõk

A befektetési bankárok, illet-
ve tulajdonosok befolyása
alatt kellett dolgozniuk a
Moody´s hitelminõsítõ
elemzõinek, hogy minél ma-
gasabb besorolásokat adja-
nak – vallották be az alkal-
mazottak az amerikai kor-
mányzati bizottság meghall-
gatásain, mely a gazdasági
válság okait fürkészi. A vi-
lág egyik legbefolyásosabb
befektetõjét, Warren
Buffetet is kihallgatják, aki
egyben a Moody´s egyik fõ-
részvényese. 

Baló Levente

Közel harminc százalék-
kal esett vissza Romániá-

ban a befektetések értéke az
elsõ negyedévben 2009 ha-
sonló idõszakához képest, az
összeg még a 9,5 milliárd lejt
sem érte el. Az Országos Sta-
tisztikai Hivatal tegnap közzé-
tett adatai szerint a legsikere-
sebb ágazatnak az ipar mutat-
kozott, mely az összbefekteté-
sek 36,4 százalékát vonzotta,
ezt követte a kereskedelem és
a szolgáltatások, 34,5 százalé-
kos arányban. Legrosszabbul
a mezõgazdaság teljesített,
9,9 százalékos beruházási
aránnyal. A jelenséget külsõ
és belsõ okok egyaránt ma-
gyarázzák. A nemzetközi hi-
telminõsítõ intézetek folya-
matosan leértékelték Románi-
át – ez is felelõs amiatt, hogy
a recessziót követõen a kelet-
európai régióba irányuló, be-
fektetésekre szánt kevés pénz
elkerülte az országot. Miután
Bukarest befektetési mutatói
már múlt év végén  nagyot es-
tek, az adatok most olyan pil-
lanatban láttak napvilágot,
amikor az ország egy karcsú-
sító program elején tart, mely-
tõl nem sok biztatást várhat-
nak a beruházások. 

Fûnyíró-elv

„Gazdaságélénkítés he-
lyett csupán egy fûnyírógép-

elvet látok – válaszolta Mátis
Jenõ közgazdász azon kérdé-
sünkre, hogy a kormány in-
tézkedései mennyire lehet-
nek hatékonyak. – Gazda-
ságfejlesztõ intézkedés lett
volna az, ha a jelenlegi költ-
ségvetés elosztását radikáli-
san megváltoztatják, és jóval
több pénzt költenek arra,
hogy állami beruházások le-
gyenek. Az lett volna kívána-
tos megoldás, ha az állam
nem fogyasztáscsökkentõ in-
tézkedéseket hoz, hanem sa-
ját költségeit másképp nyír-
bálja meg, és ezeket konkrét
beruházások felé irányítja.”
Ennek legalább három pozi-

tív hozadéka lett volna: mun-
kahelyeket teremt és ezzel
megélénkíti az anyagmoz-
gást, melyek adókötelezettsé-
güknél fogva bevételt hoznak
az államkaszába. Továbbá
csökkentette volna a társadal-
mi feszültségeket is.

„Globális szinten jelenleg
vannak sok pénzzel rendel-
kezõ vidékek, melyek befek-
tetéseikhez célországot ke-
resnek – magyarázta Lucian
Croitoru, a román jegybank
elnöki tanácsadója az
Adevãrulnak adott interjú-
ban. – Ha ezen összegeknek
csupán egy százaléka lan-
dolna Romániában, már vis-

szatérhetnénk a 2005-2006-
os „bõséges” idõkhöz, ám ez
nem fog megtörténni, míg
azt látják, hogy a közpénzek
rendezetlenek.  A befektetõk
tartanak a nagy deficitektõl,
instabilitástól, bizonytalan
adórendszertõl és kiszámít-

hatatlan üzleti környezet-
tõl.” A közgazdász úgy véli,
2011-ben több finanszírozás
érkezhet az országba, ha Ro-
mániának sikerül rendet te-
remtenie pénzügyeiben. 

Bûnös a bürokrácia 

Befektetõi tanácsadói ta-
pasztalata alapján Mátis úgy
véli, a külföldi befektetõk Ro-
mániához való viszonyulása
vegyes. Az idegen beruházók
egyrészt vonzó helynek tart-
ják az országot, másrészt két
megoldhatatlannak tûnõ
problémával szembesülnek:
a túlburjánzott bürokráciá-

val, illetve az alulfejlett inf-
rastruktúrával. Szinte csodá-
nak tartja, hogy mindezek
dacára léteznek olyan több-
száz ezer eurós befektetések,
mint a Dacia, Ford vagy No-
kia.

Késleltetett hatás

Románia a recessziót
mintegy 12-18 hónapos ké-
séssel éli át, tehát jelenleg
ugyanaz megy végbe, mint a
régió más államaiban 2009
elején. A román válságot
nemcsak a befektetések hiá-
nya súlyosbította, hanem az
is, hogy a fogyasztói piac öt
év után elõször nem rendel-
kezett azzal a bevétellel, amit
a külföldön dolgozó állam-
polgárok hazautalása jelen-
tett. A román gazdasági nö-
vekedést az utóbbi években
fõleg a fogyasztás generálta,
nem pedig a termelés.   

A vállalkozók szerint Ro-
mánia nem egy vonzó befek-
tetési környezet, azzal
együtt, hogy nagy erõfeszí-
tések árán megmaradt az
egységes adókulcs az egyéni
jövedelemadó és a profitadó
tárgyában egyaránt. Mint
korábban megírtuk, a kor-
mány a körbetartozások
megszüntetésével, az állami
adósságok rendezésével kí-
ván segítõ kezet nyújtani a
vállalkozói szektornak. La-
katos Péter, a költségvetési
bizottság tagja az ÚMSZ-nek
azt nyilatkozta, az RMDSZ
a minimáladó megszünteté-
sét is kérte azon a hét eleji
tárgyaláson, melyen az
öszntönzõcsomagokról vi-
táztak a kormánykoalíció
résztvevõi. 
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Szétrebbentek a befektetõk

Sz. Zs.

Megroggyant gazdasági
helyzete és társadalmi

megítélése miatt piaci füg-
getlenségének elvesztése fe-
nyegeti a British Petrol (BP)
olajkonszernt. Mivel a Mexi-
kói-öbölben április 20-án tör-
tént katasztrófa óta értékpa-
pírjai 36 százalékot zuhan-
tak a tõzsdén, a cég mintegy
58 milliárd dollárnyival ér-
téktelenedett el – így vonzó
célponttá válhat a potenciá-
lis vásárlók szemében. Csu-

pán a büntetõjogi és polgári
perek nyomán várható vesz-
teségeket negyven milliárd
dollárra becsülik, az olajszi-
várgás megállítása és a tisztí-
tási munkálatok pedig továb-
bi 22 milliárdba kerülhetnek.
A Bloomberg által megszólal-
tatott gazdasági elemzõk
10–20 százalékos esélyt lát-
nak arra, hogy a vállalat tu-
lajdonost cserél, ám amint
nõ a negatív mérleg, úgy
egyre valószínûbb ez a lehe-
tõség. Mivel a beruházók
nemcsak a pénzügyi, hanem

a morális veszteségeket is le-
írnák a vételárból, nem ki-
zárt, hogy „aprópénzért” kel
majd el a világ egyik legérté-
kesebb olajtársasága. Szakér-
tõk legvalószínûbbnek a
Royal Dutch Shell társaság
általi átvételt tartják, mely
nagyságában és üzletpoliti-
kájában a legközelebb áll a
BP-hez, az érintettek azon-
ban egyelõre nem kommen-
tálták a spekulációkat. 

A legnagyobb amerikai
olajtársaságnak számító Bri-
tish Petrol napi 450 ezer hor-

dó nyersanyagot szivattyúz
ki. Bár tavaly 3,95 millió hor-
dós összkitermelésével a vi-
lág legnagyobb nem állami
kézben levõ konszernévé
nõtte ki magát – kétmillió
hordóval elõzve meg legna-
gyobb riválisát, az Exxon
Mobilt –, piaci értéke most
olyanok mögött „kullog”,
mint a Chevron vagy az
orosz Gazprom társaság. A
következõ öt évet eredetileg
merész üzleti tervek fémje-
lezték: tíz újabb projekt elin-
dítását álmodták a Mexikói-
öbölbe, ahol a cégnek több
munkatelepe van, mint bár-
hol a világon. A BP ígéretet
tett arra, hogy az „utolsó
cseppig kitakarítja” az április
óta terjedõ olajfoltot, mely
naponta tizenkilencezer hor-
dó olajat jelent. Bár eddig
már közel egymilliárd dollárt
fektetett be a katasztrófa
megállítása érdekében, az
olaj tovább szivárog, a szám-
la meg naponta nõ. Még kifi-
zetésre várnak a károsultak,
a föld- és szállodatulajdono-
sok, valamint a halászatból
élõk. A régiót Barack Obama
a legnagyobb természeti ka-
tasztrófa sújtotta övezetnek
nevezte az Egyesült Államok
történetében. 

Aprópénzért kelhet el a BP

Röviden

Az olajszivárgással egyenes arányban nõ a British Petrol vesztesége

ÚMSZ

A kormány felméri az ál-
lami vállalatok költség-

vetési keretét, és ahol végre-
hajtották már az átszervezé-
seket, ott nem fognak csök-
kenni a bérek – vázolta fel
Emil Boc kormányfõ. Kide-
rül, hogy a CFR-t például
nem is vizsgálják, mivel át-
esett a szóban forgó reformo-
kon. Emil Boc külön kiemel-
te, hogy a 25 százalékos jö-
vedelemcsökkentés nem
hajtható végre az állami tu-
lajdonhányaddal rendelkezõ
társaságokban. Esetükben,
akárcsak az önálló ügyvitelû
vállalatoknál (regia auto-
nomã), a kormány az elem-
zést követõen meghatároz
egy felsõ küszöböt a fizeté-
sekre. A határértéket megha-
ladó keresetek hetven száza-
lékából egy szolidaritási ala-
pot töltenek fel. A bérplafont
– azon állami cégek eseté-
ben, amelyek saját bevételbõl
tartják fenn magukat – mes-
sze az átlagjövedelem felett
húzzák meg. Lapunk hét ele-
jén beszámolt róla, hogy az
érintett vállalatvezetõk még
semmilyen hivatalos értesí-
tést nem kaptak a takarékos-
sági intézkedésekrõl. 

Felemás állami 
szolidaritás

„Parlagon” hevernek a romániai beruházási lehetõségek. Legszerényebben az agrárszektor szerepel

Mintegy harminc százalékkal csökkentek a romániai befek-
tetések az elsõ negyedévben. Annak érdekében, hogy az ál-
lamháztartást „ráncba szedje”, a kormánynak fogyasztás-
csökkentõ intézkedések helyett konkrét beruházások felé kel-
lett volna irányítania erõforrásait – vélik a szakértõk.
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Baló Levente

Többet ártott, mint hasz-
nált a bolognai rendszer a

hazai magyar felsõoktatás-
nak, az új tanügyi törvény
bevezetésekor erre is tekintet-
tel kell lenni – derült ki azon
a kerekasztal-beszélgetésen,
amelyet egyetemi szakértõk
és szociológusok tartottak
tegnap Kolozsváron.

Éretlen rendszer

A felszólalók többsége
egyetértett abban, hogy a kö-
vetkezõ idõszak legfontosabb
problémája az egyetemi
struktúra, az egyetemi okta-
tás formájának újragondolá-
sa. A három plusz két éves
képzésidõ mûködtetése a mi-
nõségi oktatás rovására me-
het – hangsúlyozták a jelenlé-
võk. Dávid László, a Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem rektora kijelen-
tette: „A bolognai rendszer
nem tett jót az oktatásnak,
sem nálunk sem máshol”. 

Az egyetemeken folyó, de
fõiskolai szintû alapképzést
követõen kevesebb diák irat-
kozik vissza a mesterképzés-
re, ráadásul a diákok közt be-
vett szokás – figyelmeztetett
Veres Valér szociológus, a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem oktatója –, hogy
ilyenkor már munkát vállal-
nak. A szakértõ szerint ez az-
zal jár, hogy a mesterképzõs
hallgatók nehezebben vonha-
tók be az egyetemi munkába,
sokat hiányoznak. A bolo-
gnai rendszer másik akut
problémája a pedagóguskép-
zés, rendkívüli tétje van an-
nak, hogy milyen felkészítés-
ben részesülnek a jövõ taná-
rai. Ha a pedagógus nincs jól

felkészülve, akkor a diákja
még annyira sem lesz felké-
szülve, és ez egy lefelé haladó
spirál – figyelmeztettek a
résztvevõk. „A pedagógus-
képzést mindenképpen ki kel-
lene venni a bolognai rend-
szerbõl” – érvelt Dávid. 

Máshol másképp van

A kolozsvári megbeszélés
elõtt hasonló szakmai egyez-
tetésre került sor Iaºi-ban, a
helyi egyetem oktatói azon-
ban teljesen más következte-
tésre jutottak: a bolognai
rendszer ugyan rossz, mert a
hallgatók „éretlenül” diplo-
máznak, nincs kellõ idejük a
szakmai felkészülésre, de a
nyitott képzés lehetõséget
nyújt a munkaerõpiacra való
betörésre. Iaºi-ban – a kolozs-
vári egyetemi szakértõkkel
ellentétben – úgy vélték: a fel-
sõoktatás célja és feladata
már az egyetemi padból „be-
lõni” a hallgatókat a megcél-
zott állásokra, mielõbb kiépí-
teni a szakmai kapcsolatokat
a munkáltatókkal.  

A bolognai rendszerben
van egy jó gondolat, az euró-
pai felsõoktatás egységesíté-
sének ötlete – emlékeztettek a
kolozsvári kerekasztal részt-

vevõi –  de az elképzelés kivi-
telezése kívánnivalót hagy
maga után. Ha az eredeti terv
mûködõképes lett volna,
mobilisabbak lennének az ok-
tatók, könnyebb lenne a hall-
gatók egységes értékelése, az
átjárás az egyetemek között.
A gyakorlatban azonban ez
nem mûködik, mert az egye-
temeknek külön egyezményt
kell aláírniuk a tantárgyak
megfeleltetésérõl, nehézkes a
kapcsolattartás. Ráadásul az
erdélyi egyetemek nincsenek
abban a helyzetben, hogy a
nyugati diákokat idevonzzák,
sokkal inkább fennáll annak a
veszélye, hogy elveszítik saját
hallgatóikat – összegezte a
negatív tapasztalatokat Péter
László szociológus, a Ba-
beº–Bolyai Tudományegye-
tem oktatója.

Féltik az autonómiát

A bolognai rendszer kriti-
káját szervesen kiegészítette
az a beszámoló, amit Veres
Valér szociológus tartott a ké-
szülõ tanügyi törvényrõl.
Markó Béla miniszterelnök-
helyettes  tanügyi tanácsadója
a törvénycsomag problémái-
ra hívta fel a jelenlévõk figyel-
mét. A szakember szerint

fontos tény, hogy az új jog-
szabály módosítaná az egye-
temi vezetõk megválasztásá-
nak rendszerét, s így érzéke-
nyen érintené az egyetemi au-
tonómia alakulását. Az új
törvény lehetõséget kínál ar-
ra, hogy egyetemi vezetõk le-
hessenek olyan személyek is,
akik nem tartoztak az illetõ
egyetemi struktúrához. „Ez
egy jó gondolat, de õszintén,
nem látom, hol vannak azok
az emberek, akik a rendsze-
ren kívül vannak, és akik szó-
ba jöhetnek egyetemi veze-
tõkként” – figyelmeztetett Ve-
res. „Fontos, az hogy aki egy
egyetem vezetõjévé lesz, az
maximálisan elsajátítsa az il-
letõ intézmény értékrendszer-
ét, ezért perdöntõ, hogy köte-
léken belüli személyre essen a
választás” – véleményezte a
kérdést Dávid. Péter László
amerikai felsõoktatási intéze-
tek példáira hivatkozott, és
azzal érvelt, hogy egy egyete-
mi vezetõ megválasztásánál
figyelembe kell venni annak
menedzseri képességeit, pi-
acérzékenységét. A „Yale-t
számos esetben vezette kül-
sõs, hogy az intézmény fenn-
maradjon a kemény piaci
harcban” – figyelmeztetett a
szociológus. 

ÚMSZ

Döntött a kormány teg-
napi ülésén a kórház-de-

centralizációról, törvényerõ-
re lépett az átalakítást elõ-
irányzó jogszabálycsomag. A
július elsejétõl kezdõdõ
egészségügyi decentralizáció
a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a kórházak vezetõségét
az önkormányzat nevezi ki,
és szintén az önkormányzat
kapja meg a felügyeleti jogot
az egészségügyi biztosítóval
kötött szerzõdés felett: ellen-
õrizheti a menedzserek mun-
káját, a pénz felelõs elkölté-
sét. Ezzel a döntéssel meg-
szûnik a jelenlegi „kétfejû”
rendszer, amelyben a kórház-
épületek önkormányzati tu-
lajdonban vannak, de a veze-
tõséget a szakminiszter neve-
zi ki. Cseke Attila a döntéssel
kapcsolatban elmondta: az

Egészségügyi Minisztérium
kötelékébe tartozó 435 kór-
ház közül 373 kerül át ezzel a
lépéssel az önkormányzatok-
hoz, a helyi vagy megyei ta-
nácsok felügyelete alá. A lis-
ta végleges, a ma elfogadott
kormányhatározat hagyja jó-
vá, az átadás pedig a szaktár-
ca és az önkormányzatok kö-
zötti szerzõdés nyomán, 30
napon belül kerül lebonyolí-
tásra, tehát a következõ me-
nedzseri versenyvizsgát már
az önkormányzatok szerve-
zik meg. A minisztérium kö-
telékében marad 62 országos
jelentõségû kórház (szakinté-
zetek, illetve néhány egyete-
mi központban mûködõ sür-
gõsségi egyetemi kórház). „A
decentralizációval önkor-
mányzataink megerosödnek,
közvetlenül felelossé válnak a
kórházakért” – magyarázta a
miniszter.

Kovács Zsolt

A tiltakozó akciók folyta-
tása mellett döntöttek teg-

nap a tanügyi szakszerveze-
tek, annak ellenére, hogy
egyre több iskolában mun-
kába lépnek a hét eleje óta
sztrájkoló pedagógusok. A
közigazgatásban dolgozókat
tömörítõ FNSA szakszerve-
zet ugyanakkor az általános

sztrájk felfüggesztését jelen-
tette be, mert az érdekvédõk
úgy vélik, túl nagy a politikai
nyomás a munkavállalókon.
A legutóbbi egyeztetések so-
rán úgy tûnt, a munkabeszün-
tetések helyett az utcai meg-
mozdulásoké lesz a fõszerep
a következõ napokban. Há-
romszéken tegnap is három-
ezer közalkalmazott és nyug-
díjas demonstrált kifordított

zsebekkel a megszorító intéz-
kedések ellen: a háromszéki-
ek így kívánták jelezni: nincs
olyan jövedelmük, amit csök-
kenteni lehetne. Incidensre is
sor került: az egyik tüntetõ
égõ transzparenst dobott a
csendõrök elé. A kétórás de-
monstráció végén a szakszer-
vezeti vezetõk bejelentették:
a sztrájknak vége, de további
tüntetésekre készülnek. 

A kifordított zsebek sztrájkja

A felsõoktatásról tartott kolozsvári vitán oktatási szakértõk, szociológusok vettek részt

Fleischer Hilda

„Nem örülök annak,
hogy az RMDSZ pont

most került kormányra. Ha
tudtuk volna négy-öt hónap-
pal ezelõtt, hogy mi követke-
zik, talán nem is vállaltuk
volna ezt a nagy felelõsséget.
Nem támogatnánk a meg-
szorító intézkedéseket, ha
tudnánk, hogy ebben a pilla-
natban létezik más megol-
dás. Viszont ha most elmen-
nénk, és azt mondanánk, mi
mossuk kezeinket, akkor for-

dítanánk igazán hátat a ma-
gyarságnak” – magyarázta
Markó Béla kedden este a fõ-
városi Calvineumban. Az
RMDSZ-elnök a kilencedik
kiadásához érkezett Bukares-
ti Magyar Napok egyhetes
rendezvénysorozat keretében
tartott vitafórumon beszélt
az RMDSZ-nek a helyi ma-
gyar közösség életében betöl-
tött szerepérõl. „Sajnos már
nincs meg az az összefogás,
mint ezelõtt húsz évvel, ami-
kor a közös célok egy
emberként mozgatták meg a

romániai magyarságot” –
emlékezett Markó. Az elnök
azt is nehezményezte, hogy a
szövetség olyan céljai, mint a
tanügyi törvény vagy a
kórház-decentralizáció, nem
kapják meg a magyarság ré-
szérõl azt a támogatást, ame-
lyet megérdemelnének. 

A nagyrészt nyugdíjasok-
ból álló hallgatóság egyébként
a nyugdíjak tizenöt százalé-
kos levonása miatti elkesere-
dését mutatta ki. A megszorí-
tó intézkedések kapcsán a
szövetségi elnök elismerte, az
RMDSZ csak egyhíteni tudta
ezek hatását. „De már ezzel is
el tudtuk érni, hogy a megszo-
rítások ne érintsék a minimál-
nyugdíjakat” – tette hozzá
Markó. Mint megállapította:
az ország jelenleg több sebbõl
vérzik, és sokat számít, hogy
az RMDSZ-nek van beleszó-
lási lehetõsége a kormánynak
fõleg a kisebbségi csoportokat
érintõ döntéseibe. 

A Bukaresti Magyar Na-
pok rendezvénysorozata Tri-
anonról szóló vitafórummal
folytatódik, majd a hétvégén
élõzenés bállal, szabadtéri
gasztronómiai ünnepséggel,
valamint ökumenikus isten-
tisztelettel zárul. 

Bukaresti magyar búbánat

Markó a román fõvárosi magyar napok vendége volt

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele

Bologna: áldás és átok

F. H.

A közelgõ környezetvé-
delmi világnapra készült

a bukaresti Nemzeti Geoló-
giai Múzeumban tegnap Bor-
bély László környezetvédel-
mi és erdészeti miniszter, aki
egyeztetett Nagy Józseffel,
az Országos Környezetvédel-
mi Ügynökség (ANPM) el-
nökével és a területi ügynök-
ségek képviselõivel.  Az ün-
nepi bejelentések között sze-
repelt, hogy június 15-én in-
dul a Zöld Ház program. A
Környezetvédelmi Alapból
310 millió lejt szánnak beru-
házásokra. 110 millió lejre
pályázhatnak magánszemé-
lyek. A miniszter elmondta:
alternatív fûtésrendszerekre
3 illetve 6 ezer lejes támoga-
tást, hõszivattyú telepítésére
8 ezer lejes hozzájárulást le-

het igényelni. „Fontos, hogy
a mindennapi gyakorlatban,
és ne csak a hivatalos politi-
kában legyünk környezettu-
datosak” – hangsúlyozta
Borbély László tárcavezetõ,
aki a hatékony környezetvé-
delem terén fokozottan szá-
mít a civilszféra együttmûkö-
désére. 

Indul a Zöldház program

Végleges a decentralizáció

Háromszéken tegnap mintegy háromezren demonstráltak a megszorító intézkedések ellen

Borbély László miniszter

A szerzõ felvétele
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Boszorkányokról 
a Korunknál

Gyógyítóasszonyok és boszorká-
nyok. Kolozsvári perek magyar-
országi összehasonlításban cím-
mel tartja a Korunk Akadé-
mia történeti vonalának idei
utolsó rendezvényét június
8-án, pénteken. A Kolozsvár
Társaság székhelyén tartan-
dó elõadás meghívott elõ-
adója a budapesti Klaniczay
Gábor történész, egyetemi
tanár. A rendezvény házi-
gazdája Kovács Kiss
Gyöngy, a Korunk fõszer-
kesztõ-helyettese. 

Évadot zártak 
Temesváron

Június elsején évadot zárt a
temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház. A
2009/2010-es színházi év
során összesen nyolc bemu-
tatót (ebbõl öt nagyszínpa-
di) és további hat mûsoron
tartott elõadást láthatott a
közönség. Az évadértéke-
lõn Balázs Attila igazgató
elégedetten köszönte meg a
társulat munkáját. Az évad-
záró fénypontja a már ha-
gyományos Az évad leg-
jobb színésze/színésznõje
díj átadása volt. A társulat
tagjai, valamint a színház-
látogató újságírók szavaza-
tai alapján az idei évad leg-
jobb színésze Molnos And-
rás Csaba, legjobb színész-
nõje pedig Szilágyi Ágota
lett, aki másodszor nyerte
meg a díjat. A nyertesek
idén is egy-egy külföldi uta-
zással pihenhetik ki az el-
múlt év munkáját.

Röviden

Antal Erika

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermé-

nek nézõtere hatszáz férõ-
helyes, a nyári színházé en-
nek a kétszerese, így érthe-
tõ, hogy nem jutott minden-
kinek hely, sõt a terembe
sem fért be mindenki, aki
látni szerette volna az elõ-
adást. „Úgy éreztem ma-
gam, mint a mesebeli öreg
király: az egyik szemem
sírt, a másik nevetett, úgy
sajnáltam, amikor láttam,
hogy szaladnak egyik bejá-
rattól a másikig a szülõk
gyermekeikkel, néznek be
az ablakon, és nem tudnak
bejönni a terembe” – mond-
ta lapunknak B. Fülöp Er-
zsébet. A Pinokkió rendezõ-
jétõl azt is megtudtuk, hogy
a nagy érdeklõdésre számít-
va, szerették volna mihama-
rabb mûsorra tûzni az elõ-
adást, de nem sikerült
egyeztetni a programot,
ezért csak június 26-án
Mikházán, a Csûrszínházi
napokon lesz látható, majd
õsztõl a színházban bekerül
a mûsorrendbe.

A keddi rossz idõ miatt
alig három óra jutott a tech-
nika átszervezésére, ezért
több minden improvizált
volt, bár ezt a nézõk kevésbé
észlelték. Az eredeti tervben
szerepel egy forgószínpad
is, amelyet a bemutatóra
nem sikerült felszerelni a
színházban. Õsztõl azonban
mûködni fog, ahogy egyéb
mûszaki megoldások is. A
rendezõ elmondta, a bemu-
tatót követõ órákban már
nagyon sok pozitív vissza-
jelzést kapott, sokan szeret-
nék másodszor is megnézni
a darabot, ezért várható,
hogy õsztõl igazi sikerpro-
dukciója lesz a Tompa Mik-
lós Társulatnak. „A zenére
is azt mondták, hogy igazi
slágerek, amelyeket azonnal
megszerettek a gyerekek” –
mondta B. Fülöp Erzsébet.
Zeno Apostolache zeneszer-
zõ lapunknak bevallotta,
egyik kedvenc mûfaja a mu-
sical, és ez volt az elsõ ilyen
darab, amelyhez zenét írt,
mert a bábszínház zeneszer-
zõjeként nem idegenkedik a
gyerekelõadásoktól. „Itt
most annyiban más volt,

hogy nem bábuk játszottak,
hanem igazi hús-vér színé-
szek léptek a színpadra” –
nyilatkozta a zeneszerzõ,
aki már novemberben elké-
szült a munkával, decem-
berben megtörtént a zenei
anyag rögzítése és januártól
próbáltak a színészekkel. 

„A leggyermekibb énemet
vettem elõ díszlettervezés
közben, és mindenképpen a
mese irányába próbáltam el-
vinni az egészet, hogy azt a
hangulatot megragadjam,
amely a mese világát áthat-
ja” – mondta Szakács Ág-
nes díszlettervezõ, aki közös
munka eredményének tartja
a sikert, a rendhagyó együtt-
mûködésnek, amelybõl
mindenki kivette a részét.
Bár decemberben kész vol-
tak a tervek, a bemutató

elõtt alig három héttel kezd-
ték el a díszletkészítést Sep-
siszentgyörgyön. 

Azt is megtudtuk Sza-
kács Ágnestõl, hogy ami-
kor elindultak a kész díszle-
tekért, a Sepsiszentgyörgy
felé tartó teherautó kigyul-
ladt útközben.

A darab színrevitelével
kapcsolatosan B. Fülöp Er-
zsébet így fogalmazott:
„Rendszerint a Pinokkió-
elõadások mûsorra kerülé-
sének egyik célkitûzése drá-
mapedagógiai, nevelõ hatá-
sában rejlik. Hasonló a
funkciója a mi esetünkben is
a mesemusical elõadáster-
vének, de a didaktikusság
elkerülése végett ezt a szán-
dékot elsõsorban a zene-, a
táncenvironmentek haszná-
latával, valamint a szöveg

kortárs szövegként való új-
ragondolásával szeretnénk
megerõsíteni. Pinokkió
identitáskeresésével, „az iga-
zi kisfiúvá válás” problema-
tikájával való azonosulást
megérzésünk szerint hatéko-
nyabban szolgálja, és jobban
elmélyítheti a gyermekkö-
zönségben – a zene és a
táncelemek használata mel-
lett – a szöveg interaktív ru-
galmassága, a verses dalszö-
vegek játékossága. A mese
üzenete egyszerûségében
rejlik: egy darab fa, megma-
gyarázhatatlan módon tuda-
tot fejleszt ki, reményt és fé-
lelmet, örömöt és fájdalmat
kezd tapasztalni, gondolatai
és elképzelései születnek, ér-
zelmeket produkál, és végül
a sok tapasztalás által em-
berré formálódik.” 

Péter Árpád

Kedves mûvésznõ, mi
járatban Kolozsváron?
– A TIFF szervezõi hívtak
meg. „Fejvadászaik” folya-
matosan pásztázzák a mû-
vészek honlapjait, blogjait,
és felfigyeltek az enyéimre.
S mivel erdélyi is vagyok,
azonnal meghívtak (nevet). 

Tulajdonképpen mivel is
foglalkozik ön? Mit alkot?
Mit tervez?
– Népi iparmûvész és divat-
tervezõ vagyok, emellett fes-
tek, grafikázok, és gyé-
kényszobrászkodom. Erre a
divatbemutatóra egyedi ter-
vezésû kalapokat hoztam.

Mi az a gyékényszobrá-
szat? 
– Kézmûves családból szár-
mazom, 1980-ban születtem
Mezõfelén, egy Maros me-
gyei kis faluban, és Nagy-
szebenben nõttem fel. A
nagyvárosba magammal

vittem a sokszázados gyé-
kényfonási hagyományokat,
amelyeket szüleimtõl és
nagyszüleimtõl tanultam,
viszont hamar váltottam:
nem csak használati tárgya-
kat, hanem komplex szob-
rokat vagy installációkat is
készítettem gyékénybõl, eb-
bõl a természetes és idõtálló
anyagból. 

És hogyan reagált a mû-
vészvilág?
– Meglepõen jól. Gyékény-
szobrocskáimnak hamar vi-
lágméretû visszhangja tá-
madt. Számtalanszor hívtak
meg különbözõ népmûvé-
szeti bemutatókra, Japánba,
az Egyesült Államokba, Ka-
nadába, Németországba,
Magyarországra.

És itthon? 
– Itthon... Nos hamar kiis-
mertem az itthoni „népmû-
vészfórumokat” – sajnos,
nincs túl sok, és mûvészi ho-
rizontom tágítása érdekében

ideiglenesen Budapestre
költöztem. Ott végeztem a
divattervezõi iskolát is, ahol
nagyon pozitívan tudtam
hasznosítani a gyékénnyel
szerzett tapasztalataimat.
Ebbõl a természetes anyag-
ból készítek ruhákat, kiegé-
szítõket, kalapokat. Igyek-
szem úgy alakítani ezeket,
hogy hordhatóak legyenek,
ugyanakkor egyénre szabot-
tak, és mesélni kívánnak vi-
selõjükrõl is. De mostaná-

ban sok meghívást kapok
Romániából is.

Hazahívják Önt?
– Meglehet... (nevet).  Oda-
kint mozgalmasabb a divat-
tervezõ-élet. S mivel mi,
dizájnerek mindig moz-
gunk, mindig fellépünk,
fontos, hogy jelentõs fóru-
mok közelében legyünk. De
mostanában sokat foglalko-
zom kisgyerekekkel is: a bu-
dapesti Erdélyi Magyarok
Egyesülete szervezettel kar-
öltve népmûvészeti mûhe-
lyeket tartunk, interaktív ki-
állításokat rendezünk, isko-
lákba látogatunk el azért,
hogy a hagyományok aktív
õrzésére tanítsuk az ifjú ge-
nerációt. 

Ez fárasztónak hang-
zik...
– Az is. Nagyon és mégsem,
energiával tölt fel annak a
tudata, hogy olyat alkotok,
aminek egy következõ gene-
ráció is örvendhet. Egy
mondatban a mesékbõl ihle-
tõdött gyékényországomról:
az egyszerre hagyományos
és extravagáns stílus legin-
kább jellemzõ rám. S néha-
néha van egy kikapcsolódá-
si lehetõségem is, mint pél-
dául a TIFF. 
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Sipos M. Zoltán

A képzõmûvészeti egye-
tem diákjaival és tanárai-

val egy performatív jellegû al-
kotódélutánon vehettek részt
azok a kolozsvári gyrerekek,
akik kedden úgy döntöttek,
hogy a gyermeknapot a kin-
cses város sétaterén töltenik.
A Városi madarak nevet vise-
lõ programban az egyetemis-
ták az ünnepeltek asz-
szisztálásával különféle mû-
anyag alapú hulladékból ma-
dárfigurákat készítettek,
majd azokat a sétatéri pavi-
lonban állították ki. A prog-
ram lényege, hogy a gyere-
kek a képzõmûvészet segítsé-
gével közelíthessék meg a
környezetvédelem kérdését.
„Napjaink egyre inkább
városiasodó kultúrájában ha-
talmas problémát jelent a kü-
lönbözõ hulladékanyagok

megléte. Akciónkkal arra
próbáljuk ösztönözni különö-
sen a legkisebbeket, hogy fi-
gyeljenek oda erre a tényre” –
mondta el lapunknak Kõ-
míves Andor, a projekt ötlet-
gazdája. Érdeklõdõkben nem
volt hiány, sok gyerek kapott
az alkalmon, érdekesebbnél
érdekesebb madárfigurákat
készítve CD-lemezekbõl, mû-
anyag flakonokból és egyéb
hulladékanyagból. A jó han-
gulatú délutánra több szülõ is
elkísérte gyerekét. „Úgy lá-
tom, hogy a gyerekek nagyon
élvezik ezt a programot, de
minket, szülõket is meglepett
az a kreativitás, amivel gya-
korlatilag a szemétbõl mûal-
kotást lehet varázsolni. Nem-
csak gyerekeinknek, de ne-
künk is hasznosan telt ez a
délután”– mondta el lapunk-
nak egy gyerekét elkísérõ
anyuka. 
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Hódított a zenés Pinokkió

Szárnyra kelt a hulladék A gyékényszobrász hazatér
Interjú az erdélyi származású Szegedi K. Alice Torella budapesti dizájnerrel

Õsztõl azok is megnézhetik a mesejátékot, akik nem fértek be a bemutatóra Fotó: Bartha László

Rég nem látott ekkora tömeget a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
mint a június 1-jei Pinokkió-bemu-
tatón. Az eredetileg a Nyári Szín-
házba tervezett premiert a rossz 
idõ miatt a nagyteremben tartották
meg, ahová az érdeklõdõknek mind-
össze a fele fért be. 

Szegedi K. Alice Torellával az 
Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) keretében zajló, TIFFashion
elnevezésû divatbemutató alkalmá-
ból beszélgettünk. 

Tanulságos volt a kolozsvári kreatív délután A szerzõ felvétele
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Postafiók

F. I.

Elnapolták tegnap szenátus-
ban a Román Televízió Társa-

ság (SRTV) és a Román Rádió-
társaság (SRR) mûködését szabá-
lyozó törvény vitáját, így várha-
tóan elhúzódik a két intézmény
kormány által tervezett politika-
mentesítése is. Az ellenzék és a
sajtó szakmai szervezetei egy-
aránt azt kérik, hogy a jogszabály
kerüljön vissza a szenátus kultu-
rális és média szakbizottságához.
A honatyák azonban 47–44
arányban elutasították a szociál-

demokrata Lia Olguþa Vasilescu
és a liberális Mircea Diaconu sze-
nátorok javaslatát.

Ellenzék: 
amputálták a törvényt

Lia Olguþa Vasilescu szerint a
törvényt „túl gyorsan” hagyta jó-
vá a bizottság, és a sietség „am-
putálta” a törvényt, így elmaradt
például a SRR és SRTV finanszí-
rozására vonatkozó fejezet vitája.
„Nem reméltem azt, hogy ilyen
gyorsan átmegy ez a törvény a bi-
zottságon. Nem értem, hogy le-

het kihagyni éppen azt a fejeze-
tet, amely a két intézmény finan-
szírozásáról szól. Sokkal többet
kellene beszélnünk errõl a tör-
vényrõl. Nem látom a sietséget,
ugyanis jelenleg van egy mûkö-
dõképes jogszabályunk” – véleke-
dett a szociáldemokrata szenátor.
Mircea Diaconu kijelentette, an-
nak ellenére, hogy a szakbizottsá-
gi ülésen megszavazta a törvényt,
nincs megelégedve annak jelenle-
gi formájával.

A szakma is tiltakozik

A SRTV és SRR mûködését
szabályozó törvény távolról sem
közelít legfontosabb célkitûzésé-
hez, a köztévé és rádió valódi
politikamentesítéséhez – állítja
több szakmai illetve civil szerve-
zet. Szerintük a jogszabály való-
jában a burkolt elpolitizálást te-
szi lehetõvé. „Az új törvény kis-
kaput hagy, így bármikor visszá-

jára fordítható a politikamentesí-
tés, csak ezúttal kissé burkoltabb
formában” – áll a szerkesztõsé-
günkhöz is eljuttatott közle-
ményben. A sajtó szakmai
szervezetei többek között azt is
kritizálják, hogy „bár a SRTV és
a SRR depolitizálását hangsú-
lyozza a törvény, mindkét intéz-
mény vezetõtanácsába helyet ka-
pott az államelnöki hivatal egy-
egy delegáltja”.

A romániai médiaszervezetek
mellett kiáll az Európai Újság-
írók Szövetsége is, amely tegnap
azt kérte a szenátustól, küldje vis-
sza a törvényt a szakbizottságba,
és az új jelentés megvitatásán a
szakszervezetek és a civil szerve-
zetek is vegyenek részt. Mint is-
meretes, a törvény május 26-i vi-
táján Sergiu Nicolaescu, a szená-
tus médiaszakbizottságának el-
nöke kitessékelte a terembõl a saj-
tó, a civil szervezetek, illetve a
szakszervezetek képviselõit. 

Június 2-án volt a prostituáltak nemzetközi
napja, mely az örömlányok hátrányos meg-
különböztetésére hívja fel a figyelmet. 1975-
ben ezen a napon Franciaországban tiltako-
zásul száz utcalány elfoglalt egy templomot.
Az évfordulón több országban óvszereket
osztottak, tájékoztattak a nemi betegségek-
rõl, és ajánlásokat fogalmaztak meg a kun-
csaftokkal való bánásmód szabályaira.
Ausztriában Judith Schwentner, a Zöldek
szóvivõje arra figyelmeztetett, hogy a szex-
munkások a kialkudott bért sem perelhetik,
mert tevékenységük erkölcstelennek számít,
ezért azt javasolja, hogy az örömlányok is
köthessenek munkaszerzõdést. Javaslatával
a nagy pártokhoz fordult, hogy váltsák be a
prostituáltak jogi helyzetének javítására tett
ígéreteiket.
Boldog ország, ahol ez idõben a közvéle-
ményt ilyen ügyek foglalkoztatják.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

HIRDETÉS

Bepereli az Antena 3 Boureanut

Bírósági pert indít az Antena 3 Cristian
Boureanu ellen, miután a Demokrata-
Liberális Párt képviselõje hétfõ este heves
vitába bocsátkozott a Nap híre (ªtirea zilei)
címû mûsor moderátorával, Gabriela
Vranceanu Fireával. A hírtévé szerint
Boureanu viselkedése megengedhetetlen
egy ilyen adásban; az Országos Audiovi-
zuális Tanács mai ülésén elemzi a mûsor-
ban történteket. Mint ismeretes Boureanu
azzal vádolta a moderátort, hogy „Tãri-
ceanu szeretõje” és „lopott pénzekbõl van
fizetve”, miközben agresszív és sértõ kife-
jezéseivel szinte teljes egészében monopo-
lizálta a mûsort. 

Elnapolt politikamentesítés

A Cora-féle háború igazi okai

Tényleg elhiszik, hogy Borboly Csaba
[Hargita megyei tanácselnök] õszinte volt,
amikor kijelentette a sajtóban, hogy a há-
romszéki termelõk nem feleltek meg a
Cora által megszabott igényeknek? Hargita
megye alkalmazottjaként eléggé ismerem,
hogy rá tudjam egybõl vágni: hazudik! Mi-
ért nem ment át egy Kovászna megyei ter-
mék sem a Hargita megyében rendezett
termékválogatáson, miközben az itteniek
már a polcokon vannak? (…) Borbolynak
a Tamás Sándorral [Kovászna megyei ta-
nácselnökkel] kötött székelyföldi szövetség
csupán reklám a sajtóban, a valóságban rá
sem hederít. Az adott esetben: a fürgébb
nyer. Ha kíváncsiak önök az igazságra,
bármikor megkérdezhetik Borboly elége-
detlen alkalmazottjait. A lényeg azon van,
hogy érdekeltek-e önök az igazság megírá-
sában és közlésében.

Lázár Márton, Csíkszereda

ÚMSZ

A Fõvárosi Bíróság gazdasági
kollégiuma tegnap elutasította

Medveczky Balázsnak, az MTV
Zrt. ügyvezetõ alelnökének kere-
setét, amelyben mint felperes azt
kérte, hogy a testület helyezze ha-
tályon kívül a Magyar Televízió
Közalapítvány kuratóriumi el-
nökségének két határozatát.
Ezekben az áll, hogy jogszabály-
ba ütközõ a Nap-keltét készítõ kft.-
vel történõ szerzõdésbontás, és az
alelnök köteles visszaállítani az
eredeti állapotot – írja az MTI. 

A bíróság az indoklásban kifej-
tette, hogy egy gazdasági társaság
vezetõségi határozatának bírósá-

gi felülvizsgálatát elsõsorban a
társaság tagja, illetve részvényese
kérheti. Vitathatatlan, hogy a fel-
peres, Medveczky Balázs nem
tag, nem részvényes – mutatott rá
a bíró, és hivatkozott a gazdasági
társaságokról szóló törvényre,
amelynek a gazdasági társaságok
vezetõ tisztségviselõivel foglalko-
zó része kimondja: az rt. ügyve-
zetését az igazgatóság mint testü-
let látja el, az rt. vezetését a veze-
tõ tisztségviselõre, a vezérigazga-
tóra ruházhatja át. A nem jogerõs
döntés ellen az alperes fellebbez-
het, ha ez nem történik meg, a
Nap-kelte visszaállításáról szóló
közalapítványi kuratóriumi dön-
tések érvényben maradnak. 

Ismét lesz Nap-kelte?
Csíkszentimre Község Helyi Tanácsa

direkt tárgyalást szervez a hivatal székhelyén,

Csíkszentimre, 588 szám 2010 június 14-én 10

órakor a csíkszentimrei Büdösfürdõn levõ villák (Új

villa, Bányász villa, Raktár) koncesszionálására és

nyilvános versenytárgyalást szervez 2010 június

23-án 10 órakor Csíkszentimre 552 szám alatti

34,74 négyzetméter terület koncesszionálására.

További felvilágosítást a hivatal közbeszerzési

osztályán vagy a 0266-347 099-es telefonszá-

mon kaphatnak.

Eladó vagy kiadó Kibéden (Maros megye, 8 km

Szovátától) 3 szobás, összkomfortos, bútorozott,

modern ház, gazdasági épületekkel, udvarral. 

Érdeklõdni a 0740-180 058-as telefonon. 

Apróhirdetés

A poklok útján járt az AC/DC

ÚMSZ

Feltartóztatták a román ha-
tóságok a nagylaki határát-

kelõnél az AC/DC ausztrál
együttes felszereléseit szállító
mintegy 29 kamiont, és 1450

euró csúszópénz ellenében en-
gedték tovább. Az rockbanda
Highway to Hell (Országút a pokol-
ba) címû dala tehát valósággá
vált Romániában. Az Autópá-
lyák és Országutak Országos
Társasága (CNADNR) igazga-

tója, Dorina Tiron a Mediafax
hírügynökségnek elmondta, a
vállalat alkalmazottai azt állí-
tották, hogy a stáb nem fizette
meg az útdíjat, és addig nem
akarták átengedni õket a nagy-
laki határátkelõn, amíg nem

rendezik tartozásukat. Tiron
szerint az incidens után az
együttes levélben tett panaszt a
CNADNR, mivel semmiféle
számlát nem kaptak az összeg-
rõl. A társaság tegnap ellenõrö-
ket küldött a határátkelõhöz. 

Az ellenzék és a sajtó szakmai szervezetei
szerint a közrádió és köztelevízió burkolt
elpolitizálást teszi lehetõvé a két intézmény
mûködését szabályozó törvény kormány-
pártok által javasolt módosítása. A jogsza-
bály vitáját tegnap elnapolta a szenátus.

Az AC/DC mozdonyát szállító kamionok a pokol felé vezetõ országútra értek. A román hatóságok 1450 euró csúszópénzt követeltek Nagylakon 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.10 Carlo és vendégei
10.45 Isten kezében 
- Az egyházak és Trianon
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Világba hulló árva-
ság voltunk...
15.55 Trianon-megemlé-
kezés Verőcén
17.30 Híradó 
- Különkiadás (élő)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Csempészek 
(magyar filmdráma,
1958)
21.20 “Mégis, lelkem,
szeressed hazámat!”
22.20 Sütő András: 
Balkáni gerle
0.45 Sporthírek
0.55 Váltó Gazdasági 
Híradó
1.05 Trianon az irodalom-
ban Kosztolányi, Babits,
Karinthy
1.15 Kikötő –
Kulturális magazin  (ism.)
1.40 Ajándék a végzettől
(dokumentumf.)
Márai Sándor írásai alap-
ján

VIASAT3, 22.20
Góóól!

A történet a szegény, mexikói bevándorló kisfiúról, Santi-
agóról szól, akinek minden vágya, hogy híres focista le-
gyen. A tehetséges srác hamar felhívja magára a figyel-
met és szerződtetik a rendkívül népszerű angol klubhoz, a
Newcastle Unitedhoz. Santiagónak az új csapatában be
kell bizonyítania, hogy megállja a helyét a világ egyik leg-
népszerűbb klubjánál.

m2, 23.00
Te, aki élsz

A Te, aki élsz svéd, francia, német, dán, norvég koproduk-
cióban készült, tragikomikus szkeccsfolyam, melyben egy
túlsúlyos nő, egy kiábrándult pszichiáter, egy összetört
szívű grupi, egy ács, egy üzletember, egy általános iskolai
tanár és szőnyegárus férje életének pillanatain keresztül
mesél az emberiség félelmeiről, érzelmeiről és vágyairól -
a lét örök kérdéseiről.

TVR 1, 0.15
Apocalypto

Jaguár Mancs törzse békében él a Közép-Amerikai dzsungel-
ben. A férfinek gyönyörű felesége van és kisgyermeke.
Egyik nap maja harcosok támadják meg a falut. Sok embert
lemészárolnak, sokat rabszíjra fűznek. Köztük van Jaguár
Mancs, akinek a családját még sikerült egy mély üregben el-
rejtenie. A maják a városukba viszik a foglyokat, hogy fölál-
dozzák őket az isteneknek, akik elfordultak tőlük.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Kastélyok és kúriák
11.45 Magyar elsők 
- Az első magyar
nagyszállók
12.00 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Homokzene mesék
14.55 Rajnán innen, 
Dunán túl...
15.30 Hétmérföld
16.05 Kalandozó
16.30 Egy lépés előre
(sp. sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány
19.50 Thomas, a gőz-
mozdony
20.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
22.20 24 (am. sor.)
23.00 Te, aki élsz 
(svéd vígj., 2006)
0.30 McLeod lányai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
– Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő 
– Magazin a legjobb tör-
ténetekkel
15.40 Jackie Chan: 
Városi vadász 
(am.-hongk.-japán akció-
vígj.)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (sor.)
18.25 Mónika 
– A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
– Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI. A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 ittHON - Belföldi
utazási magazin
2.00 Odaát 
(am. akció sor.)
2.50 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.40 Teleshop
12.40 Hóból is megárt a
sok (am. rom. vígj., 2000)
14.15 Kvízió 
- Telefonos játék
15.45 Lassie 
(am.-kan. sor.)
16.15 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.30 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku 
- A játék-show
21.15 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.25 Trauma 
(am. akció sor.)
0.25 A férjem védelmében
(am. sor.)
Közben. Kenósorsolás
1.25 Tények Este Hírműsor
1.55 EZO.TV
2.45 Gyilkos körök 
(francia sor.)
3.35 Smallville 
(am. akció sor.)

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

9.25 Gyilkos sorok 10.25
Smallville 11.15 Szívek
szállodája 12.10 Feleség-
csere 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A
médium 15.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Ki ez a lány? 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere
19.55 Ki ez a lány?
20.55 Jóbarátok (sor.)
20.25 Egy kapcsolat sza-
bályai 21.25 Gyilkos szá-
mok 22.20 Góóól! (am. f.
dráma)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.10 Világfoci 14.10 Kü-
lön kiadás, best of 15.00
BoxBuster: Sebastian
Sylvester, Billy Lyell
15.30 Sport.ro Hírek
16.00 Liga 3: Viitorul
Constanţa - CS Tunari
mérkőzés (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Világfoci 21.00
Wrestling RAW 23.00
Póker Világbajnokság -
World Poker Tour 0.00
Barátnők  

8.15 Kaméleonok (sor.)
9.45 Maria Mercedes
(sor.) 11.15 Predesztinál-
tak (sor.) 12.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
14.00 Ana két arca (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Maria Mer-
cedes (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Sunday School
Musical (amerikai zenés
f.) 22.30 Viperafészek
(sorozat)   

8.05 Fehér sárkány, vö-
rös tigris (hongkongi ak-
ciófilm) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.10 A Mid-
somer gyilkosságok (kri-
misorozat) 15.05 Légör-
vény 4.. Viharzóna (am-
erikai-kanadai film)
16.40 Elátkozott Ella
(am.-ír-angol vígj.) 18.25
Piedone, a zsaru (olasz-
NSZK akció-vígj.) 20.25
Függő játszma 3. - Halálos
túra (kan.-am. kalandf.)
22.10 Maverick (ame-
rikai kalandfilm)  

6.00 Orvosok (ismétlés)
8.00 Importált vej
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15
Orvosok 14.45 Árulás a
családban (sorozat)
16.30 Legyél az enyém
18.45 A nap híre 19.00
D-Hírek 19.45 Menyet
anyának (reality show)
23.00 Kísértő félelem
(amerikai thriller, 2008)
1.00 A nő (erotikus film)
1.30 Menyet anyának
(reality show) (ism.)

9.00 McLeod lányai (sor.)
10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus 15.00 Kis-
városi gyilkosságok (sor.)
17.00 Sminkháború:
Mary Kay története (ka-
nadai-amerikai dráma)
19.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 20.00
Nash Bridges 21.00 Őran-
gyal (sor.) 22.00 Esküdt
ellenségek (sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-ma-
gyar sor.)
11.20 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
16.35 Trianon öröksége
17.25 Az Országgyűlés
Trianoni Emlékülésének
közvetítése a Parlament-
ből
18.35 Hírek
18.40 Don Matteo (olasz
krimisor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő
22.00 Az Este - Péntek
22.30 Erdélyi kastély
(magyar f. dráma, 1940)
23.45 Prizma
0.00 Hírek
0.10 Memento
0.20 Tulpan (német-
kazah-lengyel vígj., 2008)
2.00 Nappali (ism.) 
Közéleti szórakoztató ma-
gazin

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes 
Don Juan 
(argentin sorozat)
11.15 100%-os jótállás
12.15 A mágikus szem
(ism.)
12.50 A palota ékköve
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, Sport
14.45 Egyszerűen ízletes
14.50 TIFF beszámoló
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Leománia
17.55 Az új Dél-Afrika fe-
le
18.30 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.10 Egyszer az életben
23.00 CSI. –
A helyszínelők 
(am.-kan. filmsorozat)
0.00 Hírek, sport
0.15 Apocalypto 
(amerikai kalandfilm,
2006)
2.35 Sport percek
2.40 Az új Dél-Afrika fele
(ism.)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Párral szemben
(amerikai romantikus film,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis 

- Land of Jokes (ism.)
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Drágán add az éle-
ted (am. akcióf., 1988)
23.15 Viharzóna (ameri-
kai-német katasztrófa
film, 2000)
2.00 Cuenta atrás, azaz a
visszaszámlálás (spanyol
krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 

Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (sor.)
12.00 Miami Vice 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill 
(angol vígjátéksorozat)
14.30 Nálam az irányítás -
szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A Karib-tenger 
kalózai 2. - Holtak kincse 
(amerikai kalandfilm,
2006) Sz.: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira
Knightley, Bill Nighy, Stel-
lan Skarsgard
0.00 Grendel 
(am. filmdráma, 2007)
2.00 Végveszélyben a
Föld (amerikai akcióf.,
2006)

6.00 Shinzo (sor.)
6.30 Lilo és Stitch 
(anim. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(am. sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Senki sem tökéletes
10.00 Apák és kicsik
10.30 Lovagias balekok
(ausztrál vígjáték, 2005)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Sport, diéta 
és egy sztár
14.30 Született felesé-
gek 
(am. sor.)
16.00 Selma, Lord, Sel-
ma 
(amerikai filmdráma,
1999)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Salamon király bá-
nyái 
(am. rom. kalandf., 1950)
21.30 Az út 9/11 fele
(amerikai dráma, 2006)
23.30 Trigger Happy 
(am. rövidf., 1996)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Tiszta vagy pisz-
kos? (ism.)
3.30 Trigger Happy 
(am. rövidf.) (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Extrém vidámparki
járművek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés 
törvényei 
- Patagónia 1
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült?
17.00 Állítólag 
– Téli témák
18.00 Amcsi motorok 
- Sorozatgyártás
19.00 A legnagyobb 
mindent visz
20.00 A túlélés 
törvényei 
- Patagónia 2
21.00 Hogyan készült?
Golfütő, ostya, drót, 
kábel, vonatkerék
22.00 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
22.30 Cella-napló 
- Washington
23.30 Féltonnás tini
0.30 A borzalom pillana-
tai
1.30 Éljük túl 
a katasztrófát 
- Hurrikán
2.30 Time Warp 
- Amikor megáll az idő
3.00 A túlélés törvényei 
- Panama

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
7.55 Győztesek
8.10 Szívből jövő áldozat
(amerikai f. dráma, ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia sorozat)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport
12.45 Két dojnázó 
(ism.)
13.15 A románok hagyo-
mánya (ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Wild Cart 
(am. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Párizsi jóbarátok
(fr. sor.)
18.45 Az új Dél-Afrika fe-
le
19.20 Győztesek
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie Oliver va-
rázslói
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek
23.05 Amazon (dok.
sor.)
0.10 Tökéletes áldozat
(am.-mex. akcióf., 1997)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló   

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

PÉNTEK
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Ma Klotild, Cecília nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Klotild nõi név germán
eredetû. Elemeinek jelen-
tése: dicsõséges, híres és
harc.
A Cecília latin eredetû nõi
név, a Caecilius római nem-
zetségnévbõl származó fér-
finevek párja. A név alap-
szavának jelentése: vak.
Holnap Bulcsú, Kerény
napja van.

Évfordulók
• 1899-ben elhunyt ifj.
Johann Strauss osztrák ze-
neszerzõ, karmester, a „ke-
ringõkirály”.

Vicc 
– És mondja, doktor úr, ha
már olyan drága ez a haj-
növesztõ kúra, legalább
használ?
– Hogyne használna –
mondja a doktor. – A kúra
végére olyan hosszú haja
lesz, hogy amikor megkap-
ja a számlámat, már nyu-
godtan tépheti.

Recept
Klasszikus eperfagylalt
Hozzávalók: 50 dkg eper, 25
dkg cukor, 4 dl tej, 2,5 dl tej-
szín, 3 tojássárgája, 2 dl tej-
szín, 1 narancs.
Elkészítése: Az epret 10 dkg
cukorral fél órán át fõzzük,
majd átpasszírozzuk és lehût-
jük. A tojássárgáját a mara-
dék cukorral habosra kever-
jük. A tejet a tejszínnel együtt
felforraljuk. A forró, tejszínes
tejhez hozzáöntjük a tojás
sárgáját, habverõvel simára
keverjük. Visszahúzzuk a
tûzre, és állandó kevergetés
mellett, kis lángon megvár-
juk, míg elkezd forrni. Átönt-
jük egy tálba, és ha már nem
meleg, betesszük a hûtõbe, és
legalább három órán át hût-
jük. Ezután hozzákeverjük
az epervelõt, a narancs levét
és lereszelt héját, és fagylalt-
gépben elkészítjük. Betehet-
jük fém tálban a mélyhûtõbe
is, akkor viszont negyedórán-
ként habverõvel át kell kever-
nünk a fagylaltot, mindad-
dig, míg teljesen megdermed.

2010. június 3., csütörtök   www.maszol.ro

Sokszor az, aki türelmesen vé-
gighallgatja a mások történe-
tét, csak azért teszi, hogy köz-
ben elõkészítse a magáét. Mi-
lyen ritka dolog az igazi figye-
lem és odaforduló érdeklõdés!
Az ember önzõ teremtmény,
aki legszívesebben önmagával
foglalkozik. Önmagát olyan
fontosnak tartja, hogy mind-

untalan igyekszik önmagát, gon-
dolatait és történeteit ráerõltetni
a másikra. Egy-egy elmondott
történet után sokszor lehet halla-
ni: az semmi, hallgasd meg az
enyémet! A csend és a figyelem
hiánya nem csak a szüntelen ön-
magunkkal való foglalkozás
kényszerét, de a másik lenézését
is jelenti egyben.  

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Növekednek a költségei, ezért
kétszer is gondolja meg, mielõtt
kiadja pénzét. Mindenki öröm-
mel keresi a társaságát.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Most tud egy kicsit többet költe-
kezni, és élvezettel vásárol új ru-
hákat. Jó benyomást kelt isme-
rõseiben, partnereiben. Lelki
békéjét mindenáron õrizze meg!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A szerencsét hozó Jupiter segíti
abban, hogy bármi, amibe bele-
fog, könnyen megvalósítható
lesz. Érzéseit nehezen tudja ki-
mutatni, pedig néha ezt muszáj.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A hold földtávolban. A hang-
súlyt ma egy befektetésre vagy a
közös alapokra és a tulajdonra
helyezze. Mindez körültekintést
igényel és a pénzügyi trendek is-
meretét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szerelmes társa, aki nagyon
vonzónak találja Önt, most el-
mélyültebb kapcsolatot szeret-
ne. Egy új célkitûzés megterem-
ti a lehetõséget az elképzelések
megvalósítására.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Fantáziája szárnyal. Ha képzele-
tében látja, amit nagyon szeret-
ne, jómódot, szépséget vagy akár
harmonikusabb szexuális életet,
akkor azt valóban el is érheti.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ritkán hagy valamit befejezet-
lenül. Inkább ráhajt, hogy pon-
tot tegyen a végére, amit egyszer
elkezdett. Szakítson idõt arra is,
hogy felülvizsgálja sejtelmeit.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A hold földtávolban jár, ma
többet vállalhat a szokásosnál.
A zaklatottabb környezet elle-
nére is belevághat kockázatos
ügyekbe. Nem tûr ellentmon-
dást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Vénusz ragyogása kedvezõen
hat Önre. Egy új egészségügyi
eljárásmód és életrend lehetõvé
teszi, hogy sokkal energiku-
sabbnak és vonzóbbnak érezze
magát.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ön lelkiismeretes, ambiciózus,
és mindenki tudja, hogy képes
mindenféle bajjal megbirkózni.
Az embereket észérvek alapján
ítéli meg.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne költse pénzét meggondolat-
lanul annak ellenére sem, hogy
a jegyén átvonuló bolygók erre
késztetik. Takarékoskodjon és
gondolkodjon távlatokban.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ebben a hónapban több prob-
lémával kell megbirkóznia
mind a munkája terén, mind a
magánéletében. Tartsa féken
hevességét és fontolja meg dön-
téseit.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Erdélyi döntõ Budapesten

A budapesti BVSC-stadionban rendezik
szombaton a rögbisek Közép-Európai Ku-
pájának fináléját, amelyben két romániai
együttes, a Nagybánya és a Temesvár vívja
a döntõt. A bronzéremért a hazai Bulldo-
gok csapata mérkõzik meg a cseh
Ricanyval, míg az ötödik helyért Dragon
Brno–Bécsi Donau-találkozó lesz.

Prukner László lett a Fradi edzõje

Prukner László lett a Ferencváros élvonal-
beli futballcsapatának vezetõedzõje – jelen-
tette be a budapesti együttes tegnap. A 49
éves szakember 2004-ben jutott fel a Ka-
posvárral az élvonalba, azóta pedig csak õ
irányította az együttest. Holnap három év-
re szóló szerzõdést készül aláírni a fõvárosi
zöld-fehérekkel. Prukner Craig Shortot
váltja a kispadon.

Rajtol a NBA-finálé

Holnap hajnalban rajtol el az észak-ameri-
kai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 64.
nagydöntõje, amelyben tizenkettedszer lesz
fõszereplõ a Boston Celtics és a címvédõ
Los Angeles Lakers. Az NBA két legnép-
szerûbb csapatának eddigi fináléiban – a
legutóbbit két éve vívták – kilencszer a
Celtics, kétszer pedig a Lakers nyert. A
gyõztesek örökrangsorát a Celtics vezeti 17
aranygyûrûvel, a korábban
Minneapolisban mûködõ (és nevüket a
minnesotai város tavairól kapó) kaliforniai-
aknak eddig 15 diadal adatott meg. Az
egyik fél negyedik sikeréig tartó csata ro-
mániai idõ szerint pénteken hajnali 4 óra-
kor kezdõdik Los Angelesben.

Perel a Force India

Csalás miatt a Forma–1-es Force India csa-
pata pert indított a szintén angliai székhe-
lyû Lotus ellen. A silverstone-i istálló azzal
vádolja hinghami riválisát, hogy egyes ka-
rosszériaelemeket lemásolt az autójáról. A
Lotusnál a volt Force Indiá-s mérnök,
Michael Gascoyne és az olasz Aerolab mû-
hely felel a formatervért. Utóbbi ellen már
decemberben jogi lépéseket tett a csapat,
tegnap pedig Gascoyne tevékenysége miatt
kezdeményezett polgári peres eljárást a brit
legfelsõbb bíróságon.

Ismét indulnak
magyarországiak a Dakaron

Lesznek magyarországi résztvevõk a 2011-
es Dakar Ralin, amelyet január 1. és 16.
között ismét Argentínában és Chilében ren-
deznek meg. A világ legnagyobb tereprali-
versenyére való magyar visszatérést Szalay
Balázs, az Opel Dakar Team vezetõje, a
szervezõ ASO kelet-európai képviselõje je-
lentette be szerdai, budapesti sajtótájékoz-
tatóján. A négy magyar résztvevõ közül
ketten újoncok: Hamvadi Zoltán quaddal
vág neki a 9200 km-es távnak, Horn Albert
pedig a horvát autóversenyzõ, Drazen
Curic navigátoraként vesz részt a viadalon.
A 2010-es szünet után Szalay és navigáto-
ra, Bunkoczi László is újra ott lesz a me-
zõnyben, azzal a nem titkolt céllal, hogy
az elsõ tíz között végezzen. A 2011-es Da-
kar útvonala 70 százalékban új lesz, ezúttal
Dél-Amerika északi tájait is közelebbrõl
megismerhetik. Köves, nedves, valamint
homokos talajon egyformán kell majd ha-
ladniuk.

Az Arsenal 
visszautasította a Barcelonát

Az Arsenal futballklubja hivatalos honlap-
ján közleményt bocsátott ki, amelyben ki-
jelenti, nem fogadja el a Barcelona ajánla-
tát Cesc Fabregasért, és a jövõben nem kí-
ván tárgyalni a labdarúgó eladásáról. „Az
Arsenal kapitányát, Cesc Fabregast 2015-
ig szerzõdés köti a klubhoz, és a jövõbeli
terveink része” – olvasható az angolok
közleményében. 

Cristi Borcea visszavonul
Labdarúgás

ÚMSZ

Cristian Borcea visszavonul
a Dinamo élérõl. A buka-

resti futballklub részvényese le-
mond ügyvezetõ elnöki tisztsé-
gérõl, így Nicolae Badea hétfõ-
tõl egyedül marad a vezetõség-
ben. Ezt a ProSport címû sport-
napilap közölte tegnap inter-
netes oldalán, miután Borcea ki-
jelentette: „Úgy akarok menni a
mérkõzésekre, hogy ne kelljen
foglalkoznom semmivel, hogy
nyugodtan ülhessek a páholy-
ban.” Az ügyvezetõ-elnök be-
vallása szerint azt szeretné, ha a
csapatnak jó lenne, de szüksége
van egy kis szünetre. Feladat-
körének egy részét a sportmene-
dzser, Florin Prunea veszi át, de
távozásával az elsõ számú dön-
téshozó Badea lesz. A
játékosátigazolások ügyében vi-
szont csak a vezetõedzõ, Ioan
Andone határozhat. Borcea
ugyanis kijelentette: „Egyedül
Andone dönt, senki más.” A bu-
karesti kutyákhoz hétfõ este ér-
kezett szakember pedig máris
munkához látott, s szeretné le-
szerzõdtetni Dacian Vargát és
Tiberiu Bãlant. Talán még a
pénzügyi helyzet is javulhat,
Gigi Neþoiu ugyanis elkezdett
tárgyalni a klub illetékeseivel

esetleges visszatérésérõl. Az
egykori részvényes ismét befek-
tetne a ªtefan cel Mare úti ala-
kulatba, de bevallása alapján az
egyezkedések még nagyon az
elején járnak.

Átigazolási fronton a bajnok
Kolozsvári CFR labdarúgócsa-

pata is megkezdte a „szezont”,
s tegnap bejelentették Ioan
Hora leszerzõdtetését. A 21
éves nagyváradi származású
középpályást a Besztercei
Gloriától igazolták át, s épp a
Dinamo elõl „happolták el”.
„Örülök, hogy Erdélyben ma-

radok, közel az otthonomhoz.
Egy álmom vált valóra, alig vá-
rom, hogy erõs játékosok kö-
zött szerepelhessek” – mondta
a fiatal futballista, akirõl Iuliu
Mureºan klubelnök reméli,
hogy bekerül a felnõtt váloga-
tottba is. 

Cristian Borcea pihenõre vágyik, ezért lemond a Dinamo futballklubjának ügyvezetõ-elnöki tisztségérõl

Teljessé vált az európai 
labdarúgókupák mezõnye
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A máltai Sliema Wanderers
Qormi elleni 2-0-ás gyõzel-

mével elkelt az utolsó hely is a
2020–2011-es labdarúgószezon
európai kupasorozataiba: a Baj-
nokok Ligája és az Európa Liga
mezõnye is teljes.

Romániából, mint ismert, a
bajnok Kolozsvári CFR-nek nem
kell selejtezõt játszania, egyenes
ágon kap helyet a BL-fõtáblán.
Mellette három angol (Chelsea, a
Manchester United, Arsenal),
három spanyol (Barcelona, Real
Madrid, Valencia), három olasz
(Internazionale, Roma, Milan),
két német (Bayern München,
Schalke), két francia (Marseille,
Lyon), két orosz (Rubin Kazany,
Moszkvai Szpartak), egy ukrán
(Sahtar Donyeck), egy holland
(Twente), egy portugál (Lissza-
boni Benfica), egy török
(Bursaspor), egy görög csapat
(Panathinaikosz) résztvevõje a
csoportkörnek. A Liga I-ben má-

sodik helyen végzett Urziceni-i
Unirea a harmadik selejtezõkör-
ben kezd, míg a magyar bajnok, a
Debrecen futballcsapata egy for-
dulóval elõtte, a második kvalifi-
kációs szakaszban csatlakozik a
tornához.

Az Európa Ligában érdekelt
romániai csapatok közül a
Dinamo fog leghamarabb kezde-
ni, a bukarestiek már a második
selejtezõkörben indulnak, míg a
Temesvár a harmadik szakasz-
ban indul. A Vaslui és a Steaua a
kvalifikációs kör rájátszásában
csatlakozik a mezõnyhöz. A ma-
gyarországiak közül, mint ismert,
a Gyõr és a Zalaegerszeg is már
az elsõ körben megkezdi a kvali-
fikációs szakaszt, míg a Székesfe-
hérvári Videoton a második selej-
tezõkörben csatlakozik.

Az elsõ és második selejtezõ-
körök sorsolását június 21-én
tartják Nyonban, míg az elsõ
mérkõzéseket június 29-30-ra ter-
vezik. Az Európa Liga jövõ évi fi-
náléját a dublini Aviva Stadion-
ban rendezik, míg a BL-döntõ
Londonban lesz. 

Elbúcsúztak a világelsõk 
a Roland Garroson
Tenisz
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Elbúcsúztak egyesben a vi-
lágelsõ favoritok a francia

nyílt teniszbajnokság nõi és férfi
mezõnyében egyaránt. A svájci
Roger Federer az elsõ szettet
még magabiztosan nyerte meg a
svéd Robin Söderling ellen, ám
teljesítménye fokozatosan rom-
lott, s a heves esõzés miatt két-
szer is félbeszakított meccsen
nem tudott talpra állni a hát-
rányból. Az ötödik helyen ki-
emelt skandináv végül 3-6, 6-3,
7-5, 6-4-re verte világklasszis el-
lenfelét a negyeddöntõben,
Federer pedig kijelentette: „Nem
hiszem, hogy rosszul játszottam
volna, de Robin most nagyon jó
volt, megérdemelten gyõzött.” A
Roland Garros címvédõje korai
búcsúja miatt lecsúszhat a világ-
ranglista vezetõ pozíciójából,
amennyiben a spanyol Rafael

Nadal megnyeri a tornát. „Nem
fogok annak szurkolni, hogy
Nadal veszítsen. Jelen pillanat-
ban õ a jobb, s annak kell gyõz-
nie, aki a legjobb formában van”
– mondta a svájci. Söderling fej-
lõdésének számlájára írja mosta-
ni sikerét, s az elõdöntõben a 15.
helyen kiemelt Tomas Ber-
dychhel fog megmérkõzni. A
cseh játékos három sima szett-
ben, 6-3, 6-1, 6-2-re verte az
orosz Mihail Juzsnijt (11. helyen
rangsorolt).

A nõknél az ausztrál Samantha
Stosur remekelt ismét, miután
tegnap, 6-2, 6-7 (2-7), 8-6-ra ki-
ütötte a világelsõ és tizenkétsze-
res Grand Slam-gyõztes amerikai
Serena Williamset. A hetedik he-
lyen kiemelt teniszezõ a kazah
Jaroszlava Svedovát legyõzõ
szerb Jelena Jankoviccsal mérkõ-
zik meg az elõdöntõben. A másik
ágon az olasz Francesca
Schiavone csap össze az orosz
Jelena Gyementjevával. 

Maflinék továbbjutottak
Sznúker

ÚMSZ

A vártak megfelelõen a nor-
vég Kurt Maflin és a máltai

Alex Borg is a legjobb tizenhat
közé jutott a bukaresti Rin Grand
szállodában zajló sznúker-Eu-
rópa-bajnokság férfi mezõnyé-
ben. A nyolcaddöntõ mezõnyé-
bõl nem hiányzik a walesi And-
rew Pagett, honfitársa, Jamie
Jomes vagy az ír John Torpey

sem. Ma már a legjobb nyolc kö-
zé jutásért játszanak a férfiak,
míg a nõknél és a veteránoknál
már a negyeddöntõket, valamint
az elõdöntõket rendezik 14, illet-
ve 19 órás kezdéssel. Holnap a
nõk és a veteránok fináléját, vala-
mint a férfiak elõdöntõit rendezik
19 órától, míg szombaton dél-
elõtt 10-tõl a férfiak döntõje sze-
repel a programban. Az Eb zárá-
saként, 17 és 21 óra között
Jimmy White játszik tizenegy
meccset a hazai sportolókkal. 

Serena Williams kikapott a francia nyílt teniszbajnokság negyeddöntõjében
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