
Bullock–Johansson érzéki csók 

Bár a legtöbb
díjat az Alkonyat
– Újhold vám-
pírfilm könyvel-
hette el az MTV
Movie Awards-
on, az est legem-
lékezetesebb pil-
lanata az élet-
mûdíjas Sandra
Bullock és a díjá-
tadó Scarlett
Johannson érzéki
csókja volt.

új magyar szó
2010. június 8., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2180 ▲
1 amerikai dollár 3,5243 ▲
100 magyar forint 1,4663 ▼

Játszótér-felújítás: 
nem gyerekjáték

Két éve kötelezõ az uniós szabványok sze-
rinti játszótér-felújítás Romániában, ennek
ellenére még mindig nagyon sok a baleset-
veszélyes „dühöngõ” az országban. Árkos
fiatal lakói nem vártak az önkormányzat
segítségére: civil összefogás teremtett külön-
leges ajándékot a gyerekeknek.

Társadalom 7

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Román modell Magyarországon

Egységes adókulcsot vezetne be Magyaror-
szág – többek között errõl tárgyalt a magyar
kormány három napig tartó ülésén, amely-
nek nyomán született gazdasági akciótervet
várhatóan ma jelentik be. A politikai nyilat-
kozatok miatt keletkezett felfordulás a pia-
cokon hamarosan megszûnhet – mondta 
az ÚMSZ-nek a K&H Bank elemzõje.  

Aki nem lép 
egyszerre…
A román média elõszeretettel nevezi
Traian Bãsescut politikai állatnak, ami
homo politicusként lenne lefordítható.
Az államfõ az utóbbi húsz esztendõben

minden alkalommal (legutóbb
éppen vasárnap, a PD-L
honatyáival találkozva) bi-
zonyságát adta annak,

hogy rászolgál erre a minõ-
sítésre. Úgy tûnik, most is
bravúros megoldást ta-
lált az „elnöki pártját”
fenyegetõ veszélyre.Bogdán Tibor

Cs. P. T.

Csonkán tevékenykedik má-
tól az Alkotmánybíróság,

mivel a taláros testület három
tagjának mandátuma tegnaptól
lejárt, s az illetékes intézmé-
nyeknek csupán egyiküket sike-
rült pótolni. Az új alkotmány-
bírósági tagok kinevezésével a
képviselõház és a szenátus ma-
radt adós; az elnöki hivatal már
korábban megnevezte jelöltjét.
„Mindaddig, amíg nem jelenik
meg a Hivatalos Közlönyben a
képviselõház, illetve a szenátus
határozata az Alkotmánybíró-
ság új tagjainak kinevezésérõl,
a testületnek kilenc helyett hét
tagja lesz” – erõsítette meg la-
punknak Varga Attila RMDSZ-
es képviselõ, az alsóház jogi bi-
zottságának tagja. 
Folytatása a 3. oldalon 

Csonka marad 
a taláros testület

Emil Boc kormánya tegnap délután felelõsséget vállalt a parlament elõtt a közalkalmazotti 
bérek 25 és a nyugdíjak 15 százalékos csökkentését elõirányzó két törvénytervezetért. A két
jogszabály ismertetésének linearitását Aura Vasile szociáldemokrata képviselõ törte meg, aki
bejelentette, alakulata benyújtotta a képviselõház és szenátus vezetõségéhez az „Állítsátok meg
a szociális népirtást!” címû bizalmatlansági indítványt. A lapunk által megkérdezett RMDSZ-
es politikusok arra számítanak, hogy a kormánypárti honatyák összezárják soraikat, és lehetõ-
séget adnak a kormánynak arra, hogy megtalálja a válságból kivezetõ utat. 3. és 4. oldal 

Sólyom László köztársasági elnök a magyar honvédség egyik kétéltû jármûvén tartott terepszemlét Fotó: MTI

Több ezer embert kellett kite-
lepíteni és közel háromszáz

településen kellett árvízvédelmi
riadót hirdetni tegnapig Magyar-

országon az áradások miatt. Só-
lyom László köztársasági elnök
a magyar honvédség egyik kétél-
tû jármûvén tartott terepszemlét

a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Felsõzsolcán, ahol egy
egész falu került víz alá. 
2. oldal 

Víz alatt fél Magyarország

A parlament elõtt tegnap összegyûlt tüntetõknek nem sikerült megakadályozniuk Emil Boc miniszterelnököt az épületbe való bejutásban Fotó: Tofán Levente

Forró hét a plénumban
Két tûz – felelõsségvállalás és bizalmatlanság – között a Boc-kormány
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Röviden

Alkotmányellenes 
a lusztrációs törvény

Alkotmányellenesnek nyilvánította tegnap
az Alkotmánybíróság a lusztrációs tör-
vényt. A taláros testület indoklása egyelõre
nem ismeretes, a késõbbiekben jelenik majd
meg a Hivatalos Közlönyben. A nemrégiben
megszavazott lusztrációs törvény szerint
nem foglalhatnak el köztisztséget az egyko-
ri kommunista államapparátus tagjai. A
jogszabályt a Szociáldemokrata Párt tá-
madta meg az Alkotmánybíróságon.

A szlovénok többsége támogatta 
a határmegállapodást

A szlovén választópolgárok szûk többsége
támogatta a horvát–szlovén határvita ren-
dezését célzó megállapodást a kérdésrõl va-
sárnap rendezett népszavazáson a szavaza-
tok 99,9 százalékának összeszámlálása
alapján. A referendumon részt vett válasz-
tópolgárok 51,49 százaléka igennel, 48,51
százaléka nemmel szavazott – közölte a vá-
lasztási bizottság. Borut Pahor szlovén kor-
mányfõ az eredmény láttán „történelmi je-
lentõségû” döntésnek nevezte azt. A két or-
szág tavaly kötött megállapodása értelmé-
ben nemzetközi döntõbíróságra bízzák a
tengeri határ kijelölésével kapcsolatos 19
éve húzódó vita rendezését, s ezt volt hiva-
tott megerõsíteni a népszavazás.

Hét embert ítéltek el 
a bhopali katasztrófa miatt

Halált okozó gondatlanság miatt hét em-
bert ítélt el tegnap egy indiai bíróság a több
mint negyedszázaddal ezelõtt történt, mint-
egy 15 ezer ember halálát okozó bhopali
ipari katasztrófa ügyében. A közép-indiai
Bhopal város bírósága bûnösnek találta a
Union Carbide amerikai cég indiai leány-
vállalatának hét alkalmazottját. A ma már
élemedett korú alkalmazottakat egyenként
két év szabadságvesztéssel sújtották. A
bhopali volt a történelem egyik legtöbb ha-
lálos áldozatot követelõ ipari-környezeti ka-
tasztrófája. 1984. december 3-ára virradóra
mérgezõ gáz (metil-izocianát) szabadult ki
a növényszereket gyártó indiai üzemben.
Órák alatt mintegy nyolc–tíz ezer ember
fulladt meg a várost beborító, fojtogató gáz-
felhõben.

Clinton: Irán hamarosan 
tesz valami meglepõt 

Irán tesz valami meglepõt a következõ na-
pokban, hogy megpróbálja elkerülni az
ENSZ Biztonsági Tanácsa újabb büntetõin-
tézkedéseit az ország nukleáris programja
miatt – jelentette ki újságírók elõtt vasárnap
Washingtonban Hillary Clinton amerikai
külügyminiszter, mielõtt elutazott az Ame-
rikai Államok Szervezete limai közgyûlésé-
re. Irán mindig megpróbálta elkerülni,
hogy felelõssé tegyék. „Szerintem a követ-
kezõ 24-48 órában azt fogja mondani (a te-
heráni vezetés): Várjanak csak, várjanak
egy pillanatot, nézzék csak, mit csinálunk!”
– mondta Clinton, aki az iráni nukleáris
dossziéról is fog beszélni a latin-amerikai
vezetõkkel egyhetes útján. 

Közel 600-an haltak meg 
a dárfúri harcokban 

Közel hatszáz ember halt meg a lázadók és
a kormányerõk összecsapásaiban, valamint
törzsi viszályokban májusban a polgárhá-
ború sújtotta nyugat-szudáni Dárfúr tarto-
mányban – derül ki egy hétfõn ismertetett
ENSZ-jelentésbõl. Ez volt a legvéresebb
hónap Dárfúrban azóta, hogy 2008 január-
jában a térségbe vezényelték az ENSZ és az
Afrikai Unió közös békefenntartó erõit
(MINUAD). A békefenntartók úgy tapasz-
talták, 2010 eleje óta megszaporodtak az
erõszakos cselekmények Dárfúrban. Máju-
sig ezt a rivális törzsek gyakoribb összecsa-
pásai magyarázták, a májusi kiugró adat
azonban a lázadók és a kormányerõk har-
cainak következménye. 

Hírösszefoglaló

Az iráni Vörös Félhold szer-
vezet hajókkal és repülõgép-

pel segélyszállítmányt küld a hét
végén a Gázai övezetbe,  közölték
tegnap Teheránban. A karitatív
szervezet egyik vezetõjét az Irna
teheráni hírügynökség idézte. A
nyilatkozó szerint az egyik hajón
az iráni lakosság adományait –
élelmiszert, gyógyszert – szállíta-
nák, egy másikon a szervezet het-
ven önkéntese utazna, egy har-
madikat pedig kórházhajóként
küldenének a Gázai övezet part-
jaihoz. A repülõgép Egyiptomon
keresztül szállítana 30 tonna hu-
manitárius segélyt. Az elsõ két
hajó a hét végén indulna, a kór-
házhajó a közeljövõben. Az iráni
Vörös Félhold internetes lapján
jelentkezhetnek azok az iráni ön-
kéntesek, akik a Gázai övezetbe
akarnak menni, hogy segítsenek
a megszállt terület palesztin la-
kosságának – tette hozzá a szer-
vezet tisztségviselõje.

Az iráni Forradalmi Gárda va-
sárnap bejelentette, hogy kész ha-
ditengerészeti kíséretet adni azok-
hoz a teherhajókhoz, amelyek a
Gázai övezet izraeli blokádján át-
törve próbálnak segélyszállít-
mányt eljuttatni az övezetbe. Iz-
rael viszont már korábban beje-

lentette, hogy bármilyen iráni ka-
tonai beavatkozást durva provo-
kációnak tekintene. Jeruzsálem
azzal vádolja Iránt, hogy fegyve-
rekkel látja el a Gázai övezetet
kormányzó Hamász palesztin
iszlamista mozgalmat. Irán nem
ismeri el Izrael államot, és elnö-
ke, Mahmúd Ahmadinezsád
gyakran jósolja a zsidó állam kö-
zeli pusztulását.

Az izraeli kormány legfonto-
sabb miniszterei vasárnap este
megvitatták, hogy az ország mi-
ként reagáljon a nemzetközi bí-
rálatokra a Gázai övezet blokád-
ját megtörni akaró segélyflottilla
elleni haditengerészeti akcióval
kapcsolatban – közölte Benjá-
min Netanjahu miniszterelnök
hivatala.

Az utóbbi napokban az ENSZ
és más külföldi tényezõk is köve-
telték, hogy állítsanak fel egy füg-
getlen vizsgálóbizottságot,
amelynek külföldi megfigyelõk is
tagjai volnának. Avigdor Liber-
man izraeli külügyminiszter a
maga részérõl támogatja egy
ilyen bizottság létrehozását. Való-
színû, hogy a következõ hetekben
fokozódik az Izraelre nehezedõ
nyomás, ugyanis a vizsgálóbizott-
ság felállítása mellett azt is köve-
telik tõle, hogy oldja fel a Gázai
övezet blokádját. 

Irán provokálja Izraelt?

Hírösszefoglaló

Már csaknem négyezerre
emelkedett az árvíz miatt kite-

lepítettek száma tegnapra Ma-
gyarországon; a nap folyamán
265 településen védekeztek az ár
ellen, a helyzet továbbra is a Sajó
és a Hernád mentén a legkritiku-
sabb. Hoffmann Rózsa, a Nemze-
ti Erõforrás Minisztérium oktatá-
sért felelõs államtitkára rendkívü-
li tanévzárás elrendelését kérte az
árvízzel sújtott borsodi települé-
sek jegyzõitõl.

Nõ a kitelepítettek száma

Tegnap reggel óta újabb 170
ember kényszerült elhagynia ott-
honát Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, így a kitelepítettek
száma csak az északi megyében
3770-ra nõtt – közölte Dobson
Tibor, az árvízi védekezésre kine-
vezett miniszteri biztos szóvivõje
az MTI-vel. Az ezredes, aki a
Borsod megyei Encsrõl koordi-
nálja az árvízi védekezés kom-
munikációját, az MTI-nek azt
mondta: az árvízvédelmi munka
java továbbra is Borsod-Abaúj-
Zemplén megyére koncentráló-
dik, ott 18 500 ember vesz részt a
védekezésben. Az országban
egyébként 23 145 rendõr, tûzoltó,
vámos, katona, vízügyi szakem-
ber és önkéntes dolgozik az árví-
zi védekezésen.Dobson Tibor
közlése szerint elképzelhetõ,
hogy nõni fog a kitelepítettek
száma, mert a nagyon lassú apa-
dásnak indult ár után veszik ész-
re a lakók, hogy házuk megsüly-
lyedt, a falak megrepedeztek.

A magyarországi folyókon 3088
kilométer hosszon van védelmi
készültség, 1235 kilométeren har-
madfokú, 581 kilométer hosz-
szon másodfokú a készültség.
Rendkívüli készenlét 229 kilomé-
teren van érvényben.

Az Útinform tájékoztatása sze-
rint 86 útszakaszon van teljes, 15
szakaszon félpályás útlezárás. A
Mávinform tájékoztatása szerint
kissé javult a vasúti közlekedés
tegnap reggel, Észak-Magyaror-
szágon a korlátozások enyhültek,
de még mindig sok helyen vonat-
pótló buszok közlekedésére kell
számítani, a Dunántúlon a Duna
vízszintjének emelkedése miatt
több korlátozás továbbra is ér-
vényben maradt.

Sólyom: az összefogás
elismerésre méltó

Sólyom László köztársasági el-
nök tegnap látogatást tett a hon-
védség kétéltû jármûvén a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei
Felsõzsolcán. „A látvány rendkí-
vüli és tragikus, az összefogás el-
ismerésre méltó” – jelentette ki
az államfõ. Sólyom László el-
mondta, a beszámolókból azt

szûrte le, hogy a bajban nagy az
összefogás, és a védekezés sike-
res volt, annak ellenére, hogy a
várost elöntötte a Sajó. Úgy fo-
galmazott: csak elismerés jár a
katasztrófavédelemnek, a hon-
védségnek, a polgári védelemnek
és azoknak a civileknek, akik
másokon is segítettek. Mint
mondta, „borzasztó nehézséget”

okoz a védekezés koordinálásá-
ban, hogy az egyes gátszakaszok
eltérõ tulajdonban vannak, vala-
mint az, hogy ártérre is épültek
az utóbbi években házak. Só-
lyom László szerint a jövõben az
árvízzel érintett települések pol-
gármestereinek a védekezéssel
kapcsolatos képzésben kell részt
venniük. 

Románia több mint 166 ezer euró értékben küld Magyarország-
nak vissza nem térítendõ gyorssegélyt – jelentette be tegnap Buka-
restben Borbély László környezetvédelmi és erdészeti minisz-
ter. A kormányülést követõen az árvíz sújtotta Magyarország tá-
mogatását kezdeményezõ tárcavezetõ elmondta: az elsõ gyorsse-
gélyt május 30-án hagyták jóvá, akkor 200 ezer homokzsák kül-
désérõl döntöttek. Azóta Magyarország helyzete súlyosabbá vált
– mondta Borbély László –, ezért a tegnapi kormányülésen továb-
bi 300 ezer zsák adományozásáról fogadtak el határozatot. A ho-
mokzsákok a Román Vízügyi Hatóság tartalékalapjából származ-
nak. A segély csomagolását és szállítását a román belügyminisz-
térium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága, valamint a
Román Vízügyi Hatóság finanszírozza.

Újabb román homokzsák adomány Magyarországnak

Hírösszefoglaló

Az ország háború utáni törté-
netének legnagyobb takaré-

kossági programját fogadta el teg-
nap a német kormány. A 2014 vé-
géig elõirányzott megtakarítások
mértéke megközelíti a 90 milliárd
eurót. A rekordméretû állam-
adósság miatt a konzervatív-libe-
rális koalíció maratoni ülésen úgy
döntött, hogy 2015-ig csaknem 90
milliárd eurót kell megtakarítani,
ebbõl 11,2 milliárdot már a jövõ
évben, 19,2 milliárdot pedig
2012-ben. Ehhez hasonló nagysá-
gú, „történelmi” takarékossági
programot eddigi történetében
még nem irányzott elõ a szövetsé-
gi köztársaság.

A röviddel korábbi értesülések
még mintegy 50 milliárd eurós
megtakarításról szóltak. A részle-
teket rendkívüli sajtóértekezletén
Angela Merkel kancellár, a kon-
zervatív CDU elnöke ismertette,
aki a szükséges takarékoskodás-
ról szólva több, mint 80 milliárd
eurót említett. A koalíciós partner
liberális FDP elnöke, Guido
Westerwelle alkancellár és kül-
ügyminiszter ugyanakkor már
csaknem 90 milliárd euróról be-
szélt, 2013-ra 24,7 milliárdos,
2014-re pedig több mint 30 milli-
árdos megtakarítást helyezve kilá-

tásba. Mivel a takarékosság elsõ-
sorban a szociális területeket érin-
ti, a Németországra évek óta jel-
lemzõ társadalmi béke felbomlása
fenyeget. Az ellenzéki pártok és a
szakszervezetek máris bejelentet-
ték, hogy országos tiltakozó meg-
mozdulásokat szerveznek.
Angela Merkel a koalíciós part-
nerrel együtt utalt arra, hogy Né-
metország az elmúlt években lehe-
tõségei felett élt. Az elhatározott
takarékossági programnak – mint
hangsúlyozta – Németország szá-
mára nincs alternatívája. 

Szorul a német nadrágszíj

Víz alatt Magyarország

Budapesten tegnap estére várták a Duna tetõzését, a víz a rakpartok egy részét már elöntötte

Angela Merkel kancellár

Fotó: MTI



Fleischer Hilda,
Moldován Árpád Zsolt

Mintegy ötszáz szakszerve-
zeti tag fogadta tegnap Emil

Boc miniszterelnököt és kabinet-
jének tagjait a parlament elõtt,
arról próbálva meggyõzni a kor-
mányfõt, hogy ne vállaljon fele-
lõsséget a béreket és nyugdíjakat
csökkentõ törvényekért. A ple-
náris teremben pedig az ellenzé-
kiek fogadták „Jobb megélhetést
akarunk” és „A mai nap a sze-
génység vállalásának napja”
címszavakkal ellátott zászlókkal
a Boc-kabinetet. 

Az RMDSZ 
összezárja a sorokat

„Az ellenzék fegyvertárába
minden belefér, például ez is” –
nyilatkozta lapunknak tegnap a
parlamentben Kötõ József, a
képviselõház oktatási bizottságá-
nak alelnöke a PNL és PSD tilta-
kozására reagálva. Kérdésünkre,
hogy jelenleg milyennek ítéli
meg a koalíció hangulatát, a po-
litikus azt mondta, õ úgy látja,
hogy egyénekre bontva minden-
ki hallatlanul nagy felelõsségtu-
dattal készül az elkövetkezõ na-
pokra. „Ami az RMDSZ-t illeti,
ennek tudatában igyekszik ösz-
szezárni a sorokat. Döntésünk
mindenképp az, hogy támogatni
kell a kormánynak ezt az intéz-
kedéssorozatát, hogy valahogy
kilábaljunk ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl” – fogalmazott la-
punknak a képviselõ. 

Hitehagyott 
szakszervezetiek

„Kár volt vásárra vinnünk a
bõrünk ’89-ben azért, hogy most
éhhalálra ítéljenek bennünket.
Annyit értünk el, hogy a politi-
kusok meggazdagodtak” – han-
goztatták a parlament bejáratai-
nál felszerelt kis pódiumokon a
tiltakozók, akik a nagy kánikula
ellenére közel három órán ke-
resztül pfujoltak, sípoltak a ki-be

járó autóknak, azt remélve, vala-
ki végre számba veszi és válasz-
adásra méltatja õket. A felhábo-
rodott tömeg nyilván a vasárna-
pi, Snagovi találkozót sem hagy-
hatta szó nélkül. „Ebbõl a talál-
kozóból mi csak annyit láttunk,
hogy kinek milyen, több tízezer
eurós autója van” – jegyezte meg
az árnyékba húzódott tömegbõl
egy szakszervezeti tag. Az akciót
szervezõ Országos Szakszerve-
zeti Tömb (BNS) tagjai fájlalták,
hogy a tiltakozásra kevesen jöt-
tek el, s sokan inkább a televízió-
ból követik az eseményeket. 

Boc: ez a legjobb
megoldás

„A mostani helyzetért az utób-
bi húsz év politikusai felelõsek.
Vennünk kell a bátorságot és vál-
lalnunk kell a következménye-
ket. Vagy inkább azt szeretnék,
hogy tovább hazudjunk? Hány
kormány részesítette elõnyökben
klientúráját? Az összes. Hány
kormány adott luxusnyugdíja-
kat? Nagyon sok. Ezt nem lehet
így tovább folytatni” – érvelt

Emil Boc miniszterelnök. Hoz-
zátette: a megszorító intézkedé-
sek jelentik a legjobb megoldást
a mostani helyzetre. 

Bãsescu: miniszterei 
szabotálják Boc munkáját

Radu Berceanu szállításügyi
miniszter tegnap elismerte, hogy
Traian Bãsescu államfõ nyilvá-
nosan megrótta azért a kijelenté-
séért, miszerint a kormány a
2009-es választási kampányban
hazudott a lakosságnak, elhall-
gatta az ország kilátástalan gaz-
dasági helyzetét. A sajtó birtoká-
ba jutott információk szerint a
Demokrata–Liberális Párt (PD-
L) vasárnap esti, zárt ajtók mö-
götti tanácskozásán az államfõ
azzal vádolta a kabinet több tag-
ját, hogy szabotálta Emil Boc
miniszterelnök munkáját azzal,
hogy nem tette meg a szükséges
lépéseket a minisztériumok és a
hozzájuk tartozó intézmények
átszervezése kapcsán. Sérelmez-
te, hogy egyes demokrata-liberá-
lis honatyák támogatásukról biz-
tosítják ugyan a kormányt, de a

sajtóban már mást mondanak.
Bãsescu ugyanakkor felszólította
a kormány megszorító intézke-
déseivel egyet nem értõ honatyá-
kat, hogy valljanak színt és lépje-
nek ki a pártból, ha meg akarják
buktatni a kormányt. 

Benyújtott bizalmatlansági

Amint elõre jelezte, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) a felelõs-
ségvállalást követõen azonnal
benyújtotta bizalmatlansági in-
dítványát. Az „Állítsátok meg a
szociális népirtást!” címû doku-
mentumot Aura Vasile szociál-
demokrata képviselõ ismertette.
Eszerint választani kell az orszá-
got társadalmi és gazdasági
csõdbe vivõ intézkedések, vala-
mint a Boc-kabinet megbuktatá-
sával járó új lehetõségek felkuta-
tása között. Az alkotmány sze-
rint amennyiben megszavazzák
a bizalmatlansági indítványt, a
kabinetnek távoznia kell, ha vi-
szont elutasítják azt, akkor a
megszorító intézkedések auto-
matikusan elfogadottnak tekint-
hetõk. 
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A román média elõszere-
tettel nevezi Traian
Bãsescut, nyilván kifino-
mult ösztöneire utalva,
politikai állatnak, ami
homo politicusként len-
ne – cizelláltabb nyelve-
zetre – lefordítható. Az

államfõ az utóbbi húsz
esztendõben minden alkalommal (legutóbb
éppen vasárnap, a Demokrata–Liberális Párt
honatyáival találkozva) bizonyságát adta an-
nak, hogy rászolgál erre a minõsítésre, hiszen
úgy tûnik, most is bravúros megoldást talált
az „elnöki pártját”, és ezáltal pedig saját po-
zícióját fenyegetõ veszélyre. Ha hinni lehet a
Snagovon zárt ajtók mögött, kikapcsolt mo-
biltelefonokkal megrendezett tanácskozásról
kiszivárgott híreknek, valóságos mesterfogás-
sal fegyverezte le a megszorító intézkedésekért
vállalt kormányzati felelõsség nyomán be-
nyújtandó ellenzéki bizalmatlansági indít-
ványt megszavazni kész demokrata-liberális
párti honatyákat. (Az már más kérdés, hogy
milyen törvényes hatásköre alapján rendel
unos-untalan magához kizárólag a választó-
ik elõtt felelõs honatyákat.)
A módszer éppen egyszerûségénél fogva zse-
niális: az államfõ nem tett mást, mint legér-
zékenyebb pontjuknál: a széküknél, vagy ha
úgy tetszik, a bukszájuknál ragadta meg a
szóban forgó politikusokat, akik mellesleg
ugyancsak önmaguk és tisztségük átmentése
miatt vetemedtek volna az árulás Romániá-
ban nem is túlságosan megvetendõnek szá-
mított eszközéhez, attól tartva, hogy a drasz-
tikus megvonásokra voksolva elveszítik vá-
lasztói támogatottságukat, és esetleg végképp
kiütik magukat az országban egyedül jöve-
delmezõ üzletágból, a politikából. Bãsescu az
ellenzékiség, azaz a hatalom dúsan megterí-
tett asztalától való távolmaradás rémével fe-
nyegette meg õket – aminél nagyobb ször-
nyûséget román politikus elképzelni sem tud
– kilátásba helyezve azt, hogy ha a kormány
megbukik, akkor ezt a szörnyûséget 48 órán
belül rájuk szabadítja, más pártot bízva meg
kormányalakítással. Ezek után aligha való-
színû, hogy lesz olyan demokrata-liberális
politikus, aki megszavazná a bizalmatlansá-
gi indítványt.
Lépése azért is mesterhúzás – persze nem
annyira az ország, mint inkább a párt- és kli-
ensi érdekek szempontjából –, mert, amolyan
bónuszként, kényes helyzetbe hozta a párt po-
tenciális árulóit, akik a kisjövedelmûek és
-nyugdíjasok védelmével, erkölcsi megfontolá-
sokkal, becsület diktálta kötelességérzettel, a
kormányzati hozzá nem értés megelégelésével
indokolták (volna) meg kormányellenes vok-
sukat. Visszakozásukkal most, „meggyõzõdé-
sük” ellen szavazva, csak bizonyságát adják
annak, ami eddig is nyílt titok volt, nevezete-
sen, hogy csak a konc érdekli õket. Ezzel job-
ban lejáratják magukat, mint ha a megszorí-
tó intézkedések helyességébe vetett bizalom
ürügyén emelték volna fel kezüket a jogsza-
bálycsomagok mellett. 
Traian Bãsescu tehát ismét példát statuált
abból, hogy miként jár az, aki lépést vét, ne-
tán kilép klienseinek eddig viszonylag fegyel-
mezetten menetelõ hadoszlopából. De hát
úgy is kell a gaz árulójának.

Román lapszemle

Aki nem lép egyszerre…

Bogdán Tibor

Románia fõügyészsége együttmûködik
majd a civil társadalommal az 1989. de-
cemberi brassói eseményekkel kapcsola-
tos igazság kiderítése érdekében.
(Adevãrul) Több mint 73 millió lejes
veszteséget „szállított” az idei év elsõ ne-
gyedében a román államvasutak utas-
szállító részlege. Ez az összeg 27,3 szá-
zalékkal haladja meg a tavalyi esztendõ
hasonló idõszakában kimutatott veszte-
séget. (Curierul naþional) Elõszeretettel
büntetik a román kamionosokat a ma-
gyarországi hatóságok, akik nem egy
esetben az idevágó magyar rendelkezé-
sekben megszabott bírság négyszeresét is
kiróják – állítja a Romániai Közúti Szál-
lítók Országos Szövetsége. (Gândul) 

A szociáldemokrata honatyák „felkészülten” érkeztek a kormányzati felelõsségvállalásrõl szóló ülésre  Fotó: Tofán Levente

Forró hét a plénumban

Folytatás az 1. oldalról

A képviselõházban a múlt héten
már szavaztak arról, hogy kit ne-
vezzen ki az intézmény az Alkot-
mánybíróság egyik megüresedett
helyére, amelyre az ellenzék és a
nagyobbik kormánypárt is igényt
tartott. Némi meglepetésre a szo-
ciáldemokrata jelölt, Valer Dor-
neanu több voksot kapott, mint a
demokrata-liberásoké, ám Ro-
berta Anastase házelnök az ülést
berekesztette, és a szavazás meg-
ismétlését kérte. A kormánypárti
politikus az Alkotmánybíróság
mûködését szabályozó törvényre
hivatkozott, amely szerint a jelöl-
tekrõl minõsített többséggel kell
döntenie a képviselõháznak,
Dorneanu pedig nem kapta meg
a jogszabály szerinti támogatást.

Az ellenzék törvénytelennek
minõsítette a házelnök eljárását.
Arra hivatkozott, hogy az alkot-
mánybírósági kinevezések parla-
menti határozattal történnek, s
egy korábbi alkotmánybírósági
döntés értelmében a határozatok

esetében a döntéshozatalhoz ele-
gendõ az egyszerû többség is.

„Az ellenzéknek és a házel-
nöknek is igaza van. A törvény
értelmében a kinevezés valóban
minõsített többséggel történik, a
parlamenti határozathoz pedig
valóban elég az egyszerû többség

is. Az történt, hogy elmulasztot-
tuk az ellenzék által emlegetett
alkotmánybírósági döntést vala-
mennyi olyan törvényre alkal-
mazni, amelyet érint” – magya-
rázta lapunknak Varga Attila,
akitõl megtudtuk: a jogi szakbi-
zottság ma készül megvitatni,

hogyan lehetne feloldani ezt a
patthelyzetet.

A jogi bizottság segítségét ko-
rábban Roberta Anastase kérte. A
házbizottság tegnap ezt elutasítot-
ta, ennek ellenére a házelnök a
kérdést „saját hatáskörben” a tes-
tület elé utalta. A Szociáldemok-
rata Párt elnöke, Victor Ponta
egyébként tegnap ismét kilátásba
helyezte: a házelnök kizárását
kezdeményezi a képviselõház ülé-
seirõl, mert Anastase „önkénye-
sen és törvénytelenül” megakadá-
lyozta az ellenzék jelöltjének kine-
vezését az Alkotmánybíróságba.

A szenátusnak is múlt héten
kellett volna szavaznia az egyik
megüresedett alkotmánybírói
poszt betöltésérõl, ám a kérdést a
demokrata-liberálisok javaslatára
kivették az ülés napirendjérõl, és
erre a hétre halasztották. Ellenzé-
ki források szerint a nagyobbik
kormánypárt azért járt el így,
mert fennállt a veszély, hogy a fel-
sõházban is az ellenzék jelöltje (a
liberális Teodor Meleºcanu) kapja
a több szavazatot. 

Csonka maradt a taláros testület 

Roberta Anastase képviselõházi elnökVictor Ponta, a PSD elnöke
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B. T.

A kormány ezúttal betar-
totta ígéretét: gyakorlati-

lag semmit sem változtatott a
bérek és nyugdíjak csökken-
tését, a szociális juttatások
korlátozását, illetve meg-
szüntetését, egyes juttatások
megadóztatását tartalmazó
két törvényen, amelyet teg-
napi ülésén fogadott el, és
még aznap a parlament elé
terjesztett.

Az elsõ betartott 
kormányígéret

A két jogszabály lényegét
tekintve megmaradt korábbi
formájában, kemény korlá-
tozásokat vezetve be, ame-
lyek csaknem minden társa-
dalmi kategóriát érintenek.
A kabinet ily módon figyel-

men kívül hagyta a széles
körû társadalmi tiltakozást,
a fenyegetõ általános sztráj-
kot, és még az sem változ-
tatta meg – politikai megfi-
gyelõk szinte egybehangzó
véleménye szerint egyéb-
ként Traian Bãsescu által
diktált – elhatározását, hogy
az ellenzék két bizalmatlan-
sági indítványt helyezett ki-
látásba, amelyek kimenetel-
ét ezúttal nem lehet száz
százalékosan elõre jelezni,
mivel a demokrata-liberáli-
sok, de a függetlenekbõl
megalakult Szövetség Ro-
mánia Haladásáért párt
honatyái között is akadhat-
nak, „lelkiismereti okok-
ból”, átszavazók. Nyilván
ez a magyarázata annak,
hogy Traian Bãsescu állam-
fõ – rövid idõn belül immár
harmadszor – vasárnap este

ismét tanácskozásra hívta
össze az „elnöki párt” hon-
atyáit, akik elõtt felvillantot-
ta az ellenzékiség sanyarú
kenyerét pártütés esetére.

Duro lex…

A két törvénycsomagban
foglalt intézkedések gyakor-
latilag minden lefaragható és
megvonható jövedelmet, szo-
ciális juttatást lefaragnak és
megvonnak. Így 25 százalék-
kal csökkentik a béreket, a fi-
zetés-kiegészítéseket és pót-
juttatásokat, a lakbérpótlé-
kot, a papok fizetéseit, az él-
sportolók életjáradékait, az
akadémikusokat megilletõ
ösztönzõ juttatásokat, a ta-
nulmányi és kutatási ösztön-
díjakat, a közigazgatási alkal-
mazottaknak eddig járó szál-
lítási és egészségügyi költség-
térítéseket. 

Kisebb arányban, „mind-
össze” 15 százalékkal mérsé-
kelnek minden nyugdíjat és
nyugdíjtípust, ideértve az
örökösödési nyugdíjat is. A
csökkentést a nyugdíjpont je-
lenlegi, 732,8 lejes értékének
622,9 lejre történõ leszorítá-
sával hajtják végre. Ugyan-
csak 15 százalékkal lesz ki-
sebb a munkanélküli-segély,
a hátrányos helyzetû munka-

nélküliek alkalmazásáért járó
támogatás, illetve a két évig
folyósítandó gyermeknevelé-
si segély. 

Teljes mértékben meg-
szüntetik a fûtéstámogatást,
a jelenlegi különleges nyug-
díjakat, az újszülötteknek já-
ró kelengyepénzt, a fiatal
házasoknak folyósított tá-
mogatást. A nyugdíjasok ez-
után nem részesülnek keze-
lési és üdülõjegyekben, meg-
vonják a tanároktól és a
nyugdíjasoktól az utazási
kedvezményeket. 

Ugyanakkor év végéig fel-
függesztik az elõrehozott és
részlegesen elõrehozott
nyugdíjazásokat. A vonat-
kozó törvény Hivatalos Köz-
lönyben történõ megjelené-
sét követõ harminc napon
belül újraszámítják a külön-
leges nyugdíjakat, öt hóna-
pon belül pedig a hadsereg,
a rendõrség alkalmazottai-
nak, valamint a börtönõrök
nyugdíjait. A magas rangú
igazságszolgáltatási tisztség-
viselõket, a diplomatákat és
konzulátusi személyzetet, a
honatyákat, a polgári légi-
társaságok pilótáit, a szám-
vevõszék munkatársait, a
parlamenti hivatalnokokat,
az igazságszolgáltatási fóru-
mok kisegítõ személyzetét

eddig megilletõ különleges
nyugdíjakat ezentúl a „ren-
des nyugdíjakhoz” hasonló-
an számolják ki, és nem a
legutolsó ledolgozott hó-
napban kapott bér 70–85
százalékának arányában ál-
lapítják meg.

Megadóztatják az ajándék,
a bölcsõdei, az üdülési és
ebédjegyeket, a bankbetétek
kamatait, a kiegészítõ juttatá-
sokat, a számítógép-progra-
mozók jövedelmeit és a szer-
zõi jogdíjakat is.

Emelik a lakóházon kívüli
épületek adóját, amely há-
rom „plusz épület” esetében
a jelenlegi 75 százalékról 200
százalékra nõ.

A kormány döntésének
megfelelõen azonban 600 lej
marad a legkisebb országos
átlagbér, fenntartják a szava-
tolt minimális jövedelmet, a
kétéves korukat be nem töl-
tött gyermekeknek folyósí-
tott 200, illetve a két évüket
betöltõ gyermekeket megil-
letõ 42 lejes havi állami tá-
mogatást, és nem törlik el a
súlyos rokkantsággal élõk-
nek nyújtott segélyt.

Az egyetlen jó hír

A törvényekhez a parla-
menti pártok 51 módosító

javaslatot nyújtottak be.
Ezek túlnyomó részét a hét-
fõi kormányülésen nem vet-
ték figyelembe. A kabinet
mindössze öt módosító ész-
revételt fogadott el. Ezek-
nek megfelelõen a jövõben
is fenntartják a 350 lejes mi-
nimális szociális nyugdíj-
szintet, 25 százalékkal csök-
kentik a parlamenti kabine-
tek alkalmazottainak fizeté-
sét is, ugyanezt az intézke-
dést pedig kiterjesztik az
Orvosi Akadémia tagjaira
is. A kabinet által megsza-
vazott módosítások között
van az a rendelkezés is,
amelynek értelmében a rok-
kantsági nyugdíjakat az ere-
detileg megjelölt három év
helyett mindössze egy esz-
tendõ alatt vizsgálják felül. 

Végül – talán az egyetlen
kedvezõ módosításként –
döntés született arról is,
hogy a bérek és nyugdíjak
csökkentésére vonatkozó
törvényeket az eddigi elkép-
zelés szerint nem június el-
sejétõl, hanem csupán a
jogszabályok életbe lépteté-
sét követõen alkalmazzák.
A közalkalmazottak és a
nyugdíjasok mellett így per-
sze még a kormány is pilla-
natnyi lélegzetvételhez ju-
tott. 

Megvonásokban gazdag 
az országos nyomor programja

Gy. Z.

A Vajdasági Magyar Szö-
vetség (VMSZ) által tá-

mogatott lista elsöprõ gyõ-
zelmet aratott a nemzeti ta-
nácsi választásokon – jelen-
tette be a szavazatok felének
összesítése után Pásztor Ist-
ván, a párt elnöke.

Szerb „fékek”

A Tanjug szerb hírügy-
nökség elõzetes jelentése
szerint a VMSZ által támo-
gatott lista 77 százalékot
szerzett. A Vajdasági Ma-
gyarként Európába – amely
mögött a Boris Tadic szerb
elnök vezette Demokrata
Párt áll – 14 százalékon állt.
A másik három lista (a Vaj-
dasági Szociáldemokrata
Párt által támogatott Ma-
gyar Liga, a Bunyik Zoltán
újvidéki polgármester-he-
lyettes és Rácz Szabó Lász-
ló, a zentai önkormányzat
elnöke fémjelezte Kézfogás
a Magyarságért – Polgári
Mozgalom és a Magyar Re-
mény Mozgalom) pedig 3–3
százalékot ért el. A részvéte-
li arány valamivel megha-
ladta az 50 százalékot.

A szavazás három szabad-
kai szavazókör kivételével va-
sárnap este nyolc órakor vé-
get ért. Az érintett szavazó-
körökben másfél órával meg-
hosszabbították a voksolást,
mert nem tudták elkezdeni
idõben – közölte szûkszavú-
an a szerb Központi Válasz-
tási Bizottság elnöke. Felte-
hetõen az történt, ami miatt
Pásztor István VMSZ-elnök
már vasárnap nap közben is
tiltakozott: a szavazatszámlá-
ló bizottságok egyes tagjai
mindössze néhány órával a
voksolás kezdete elõtt kaptak
értesítést arról, hogy felada-
tuk van. A magyar politikus
élesen bírálta emiatt a szerb
vezetést, és más nehézsége-
ket is elõsorolt. „Úgy lehetett
érezni, mintha a nemzeti ta-
nácsok megválasztása csak
másodlagos jelentõségû vol-
na Szerbiában” – mondta.

Új alaptörvény

A vajdasági autonómia
statútumát két évvel ezelõtt,
októberben hagyta jóvá az
újvidéki törvényhozás, a
szerb parlament pedig tavaly
november 30-án fogadta el.
Egeresi Sándor, a tartomá-

nyi képviselõház elnöke ak-
kor kijelentette, hogy ez a
statútum a tartomány és
egész Szerbia polgárainak a
jólétét is szolgálja. Az új tar-
tományi alaptörvény elfoga-
dásában komoly szerepet ját-
szott a VMSZ, amely Szer-
bia egészében törpe párt
ugyan a maga négy belgrádi
parlamenti képviselõjével, de
a Vajdaságban megkerülhe-
tetlen politikai erõ. Az alap-
törvényre minden szerbiai
nacionalista erõs össztüzet

zúdított, annak ellenére,
hogy csak egy részét adja vis-
sza az észak-szerbiai tarto-
mány korábban élvezett, a
milosevici idõkben elvett jog-
köreinek. A szerb ortodox
egyház is hevesen támadta, s
több parlamenti párttal
együtt azt állította, hogy ál-
lamot teremt az államban,
ezért Koszovó elszakadását
követõen újabb lépés Szerbia
teljes feldarabolásához.

A belgrádi kormánykoalí-
ciót irányító, a Vajdaságban

is meghatározó erõnek szá-
mító Demokrata Párt végül
el tudta fogadtatni az alapve-
tõen szimbolikus jelentõségû
statútumot, amely egyebek
mellett lehetõvé teszi együtt-
mûködési megállapodások
kötését más országok régiói-
val, továbbá külföldi képvise-
letek létrehozását is. A nem-
zeti tanácsi választáson elért
VMSZ-siker nagyobb bele-
szólási lehetõséget nyújt a
magyaroknak a tartományi
autonómia kiteljesítésében.

Mûvelõdés magyarul

A 19 szerbiai kisebbségbõl
16 közösség, köztük a ma-
gyaroké közvetlenül választ-
hatott nemzeti tanácsot, miu-
tán a megadott határidõig
elegendõ szavazó iratkozott
fel a külön erre a voksolásra
összeállított választói név-
jegyzékre. A macedónok, a
horvátok és a szlovénok –
miután nem gyûjtöttek össze
kellõ számú feliratkozót –
csak közvetve, azaz elektorok
útján nyilváníthatják ki aka-
ratukat. Pásztor István ko-
rábban a célokról is szólt:
õsztõl szeretnének iskolabu-
szokat indítani a szórvány-
ban, hogy megfelelõ létszá-
mú osztályok jöjjenek létre, s
hogy „a magyar gyerekek
magyar iskolában tanulhas-
sanak”. További feladatként
jelölte meg egy kollégiumi
rendszer kiépítését azokban a
városokban – egyebek közt
Szabadkán, Nagybecskere-
ken, Zentán és Zomborban –
ahol már folyik magyar nyel-
vû középiskolai oktatás. A
Magyar Nemzeti Tanács
(MNT ) átveheti az alapítói
jogokat is színházak, könyv-
tárak és más magyar mûvelõ-
dési intézmények fölött,
ugyanakkor a szerb állam a
törvény szerint továbbra is
köteles õket finanszírozni,
miközben ezeknek az intéz-
ményeknek a fejlesztésérõl a
jövõben az MNT gondos-
kodhat. 

Vajdasági magyar siker: újabb elõrelépés

Hosszas elõkészületek és viták után a
Boc-kabinet elfogadta a válságkezelõ-
nek minõsített, az ellenzék által azon-
ban a nyomor programjának nevezett
megszorító intézkedéseket tartalmazó
két törvényt, amelynek a parlament
elõtti kormányzati felelõsségvállalás-
sal szerez majd érvényt.

Elsöprõ magyar gyõzelem született
a Vajdasági Nemzeti Tanács vasár-
napi választásain. A siker újabb lé-
pést jelent a tartomány autonómiá-
jának a kiszélesítése felé.

Vajdasági magyarként Európába – erre szavazott a szerbiai tartomány lakosságának zöme

Az egykori Jugoszlávia még Josip Broz
Tito idején, 1974-ben elfogadott Alkotmá-
nya a Szerb Szocialista Köztársaságon be-
lül széles körû autonómiában részesítette
a soknemzetiségû Vajdaságot és a fõ-
leg lakta Koszovó tartományt. Amikor az
immár Slobodan Milosevic vezette Szer-
bia 1988-ban megszüntette Vajdaság és

Koszovó-Metohija autonómiáját, a Jugo-
szlávián belüli nemzetek különben is ké-
nyes erõviszonya átbillent a szerbek javá-
ra, és ez elõbb polgárháborúhoz, majd vé-
gül az elsõ világháború után létrejött Jugo-
szlávia (eredetileg, 1918-tól 1929-ig
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) teljes
széthullásához vezetett.

Vajdasági autonómia



Vigyázat, itt a globalizáció! Óvjuk-védjük
hagyományainkat, ragaszkodjunk hitünk-
höz, vallásunkhoz, ne hagyjuk veszendõbe
menni értékeinket! A bevásárlóközpontok
agyonvegyszerezett élelmiszerei helyett vá-
sároljuk inkább a helyit, a hagyományosat!
Íme, két olyan mondat, amelyet manapság
gyakran hallani, de alighanem eljött az ide-
je hogy egy kissé mögéjük nézzünk.
Mi veszélyezteti a hagyományainkat? Per-
sze-persze, jól ismerjük a válaszokat: a tele-
vízió, a világháló, az ortodoxok és így to-
vább. Hozzáteszek én azonban mindehhez
még egyet, amellyel csak nagyon ritkán
foglalkozunk, de meglehetõsen veszélyes: a
nemzeti giccs. Amely átértelmez, torzít, fo-
galmakat mos össze, mit sem törõdik az
ésszel és a nyelvvel, ráadásul úgy használja

pénzszerzésre a hagyomá-
nyokat, hogy átveri a vásár-
lókat. Néhány példa. A
csíksomlyói búcsú elõtt és
után a következõ mondat
kavarog leggyakrabban a
médiában: a csíksomlyói
búcsú a világ magyarságá-

nak legnagyobb ünnepe.
Tévedtünk volna

mindeddig? A földkerekség magyarjai va-
jon nem Március 15-ét tekintették és tekin-
tik nemzeti, tehát a legnagyobb magyar ün-
nepnek? 
A nemzeti egység és a kettõs állampolgár-
ság ugyancsak megmozgatta néhány erdé-
lyi magyar újságíró írás-
készségét: „A hétvégén
zajló kolbászparádé is a
magyarság nemzeti integ-
rációs törekvéseinek a le-
csapódása…”. „Lett még
egyszer ünnep a világon,
mert az édesapák nyaka közé emelt gyer-
mekek itt is, ott is meglobogtatták a nem-
zeti együttmûködés zászlaját, amelyre még
a huszár lovak is rábólintottak”. „Nincs
más dolgunk, mint a világégésekben le-
rombolt ország köveibõl a szeretet acélos
habarcsával újra felépíteni Mária országát
erõs sziklatalapzatra.” De hogyan építjük
fel Mária országát az erõs sziklatalapzat-
ra? A magyarországi Verõczén, élõ té-
véközvetítésben avatták fel a Kárpát-Haza
templomát, amelyben híre-hamva sincs
Máriának és éppen a történelmi magyar
egyházak nem adták rá áldásukat, mond-
hatni magától értetõdõen, hiszen minded-

dig arra voltunk büszkék, hogy a magyar
nemzetet a kereszténység és Szent István
tette európaivá. A Kárpát-Haza temploma
tehát lehet közös emléképítmény, de csak
annyira templom, amennyiben jurta az or-
szágház, noha az építõmesterek szerint az

épület „búzaszem alakjá-
ban Jézus Krisztus arca
vehetõ ki”. 
Trianonnal oda jutottunk,
hogy számos településen
„emlékünnepségeket”
szerveztek (volt amit ünne-

pelni?) vagy bicikliversenyt és futóversenyt
rendeztek Trianonért és gondolom, az elsõ
helyezett Trianon-kupát kapott. 
De lépjünk tovább: Szent Koronával díszí-
tenek borospalackokat és beleszövik népie-
sített törülközõkbe. Kezembe került egy
székelyföldi kertvendéglõ szórólapja a kö-
vetkezõ szöveggel: „Talpra magyar, hív a
kocsma / Itt az idõ, most vagy soha / A
sör olcsóbb, mint a borok / Nem kérdés,
hogy mit választok”. Nem kérdés, nyil-
ván a helyi, góbé terméket részesítem
elõnyben, feledve a szó eredeti értelmét: a
furfangos, a csavaros eszû székely embert
nevezik így. Gyógyszerésznõ ismerõsöm

erre csakhamar rájött, amikor a helyi ter-
mékek nagy csinnadrattával meghirdetett
vásárán olyan málnabefõttet vásárolt,
amelyben legalább tízszer annyi tartósító-
szer volt, mint rendszeresen átvizsgált üz-
leti társaiban, hiszen a székelynek sem ér-
deke, hogy penészedjen és nyakán marad-
jon az áru. 
Hogy is van ez? Többen hazafias vásárlási
zárlatot hirdettek a székelyföldi üzletlán-
cok ellen és utána vörösre tapsolták a te-
nyerüket, hogy a székely termékek bekerül-
tek ugyanezen üzletláncokba. Mások szid-
ják a világhálót, hogy tönkreteszi a magyar
nyelvet, de amikor egy eldugott székelyföl-
di település is rákapcsolódhat, akkor az a
magyarázat, hogy „a szülõföldön való
megmaradás legfontosabb eszköze”.
Hagyományaink szerint a magyarsághoz
hozzátartozik a rend. A fejben, a házban és
az udvaron. A rend voltaképpen nem jelent
mást, mint azt tudni, hogy kinek és minek
hol a helye. Ez a tudás, ez az örökség - ér-
ték. Ennek széttörése, felhígítása - értékte-
lenítése. És nem más népek, nem idegen
hatalmak, nem a nemzetközi tõke kénysze-
rít rá, hanem valami másból fakad. 
Töprengjünk el rajta, hogy mibõl. 

Az én Ernie barátom életrajza elférne a huszadik század má-
sodik negyedének keretei között, ám Ernie Lévy igazi történe-
te jóval korábban kezdõdik, valamikor idõszámításunk ezredik
esztendeje körül, York õsi anglikán városában. Vagy egészen
pontosan 1185. március 11-én.
William Nordhouse püspök hatalmas szentbeszédet mondott
ezen a napon; „Legyen meg Isten akarata!” – kiáltozta a tö-
meg, és kitódult a templom elõtti térre; néhány perccel késõbb
pedig a város zsidó lakosai már számot is adtak bûneikrõl
amaz Istennek, aki püspöke szájával magához szólította õket.
Ám az általános fosztogatás közepette néhány családnak sike-
rült egy elhagyott, ódon toronyba menekülnie, amely a város
szélén állott. Hat napig ostromolták õket. Közben, a reggeli
szürkületben, mindennap odament egy barát a tornyot körül-
vevõ árokhoz, és feszületet szorongatva markában szabad el-
vonulást ígért azoknak a zsidóknak, akik elismerik a mi édes
Jézus Krisztus urunk kínszenvedését. Ám a torony „néma és
zárt” maradt. A hetedik nap reggelén Jom Tov Lévy rabbi va-
lamennyi ostromlottat összehívta az õrtorony teraszára, s így
szólt hozzájuk: „Testvéreim, életünket Istentõl kaptuk; adjuk
hát vissza néki enkezünkkel, amiképpen németországi hittest-
véreink cselekedték.”
A férfiak és nõk, gyermekek és aggastyánok egymás után
nyújtották áldásra homlokukat, s tartották azután nyakukat a
kés alá, amelyet a rabbi másik keze forgatott. És az öreg rabbi
végül egymaga nézett farkasszemet saját halálával.

André Schwartz-Bart: Igazak ivadéka. Fordította Justus Pál 

Az acélos habarcs
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Megint egy új szó a nyelvünkben, nagy elõfordulási
gyakorisággal. Eleddig átláthatóságnak mondtuk,
amit takar, de már nem egészen ugyanaz. Amikor
betör az anyanyelvünkbe egy idegen szó, s mellette
megmarad a miénk, akkor a kettõ között elindul a
használati és jelentésbeli elkülönülés. Évszázadok
óta ismerjük a citromot, mostanában megjelent a
kínálatban egy zöldhéjú változata, azt ’lime’-nak ír-
ják, s lájmnak mondják.
Ugyanígy vagyunk az átláthatóság fogalmával. Új a
kormány, új a gazdaságpolitika, újak a kifejezések.
(Új a rizsa, ahogy Esterházy a rendszerváltás után
megfogalmazta.) Az EU meg a Világbank transz-
parenciát követel tõlünk, vége a kettõs könyvelésnek,
a trükközésnek, a kozmetikázásnak, annak a gyakor-
latnak, amikor mást mondunk kifelé, mint befelé.
A Fidesz az összes kétharmadával beszorult a vá-
lasztási ígéretek és a transzparencia közé. Egyik al-
vezér államcsõdöt vizionál, a másik szerint tartani
tudjuk a fölsõbb hatalmak által elõírt hiánycélt. Or-
bán Viktor Brüsszelben tapogatta éppen a vezérlõ
szervek rugalmasságát, hogy – mondjuk – mennyire
lehet még feszíteni a húrt, amennyiben osztogatni
szeretnének. A fõnök és a kézivezérlés távollétében
mondani kellett valamit az intézkedésekre váró vá-
lasztópolgároknak. A tõzsde meg a forintárfolyam
egybõl lereagálta a zûrzavart. Zuhanással.
Hacsak nem valami stratégiailag eltervezett akcióról
volt szó, amelybõl a  vájtfülûek kihallhatták, hogy
minimum két év eltelik a gazdaság talpra állásáig.
Addig szívás. Addig Trianon-törvény, nagygyûlés,
visszafelé mutogatás, elszámoltatás, átszervezés, iz-
galmas parlamenti szócsaták, s talán burkoltabb lé-
pésekkel, de ugyanazt kell elviselnie a nagyközön-
ségnek, mint Romániában vagy Görögországban. 
A játékelméletben és a közgazdaságtanban a transz-
parencia az információk összességét jelenti. A sakk-
ban például a játékosok egyformán tisztában van-
nak a másik fél minden eddigi lépésével, a helyzet-
tel, a megmaradt bábuk értékével. A transzparencia
hiánya jellemzi ezzel szemben a pókert vagy az ul-
tit. A megtévesztõ viselkedés minden emberi játék-
nak alapvetõ eleme, a túlélésért folytatott harc ki-
munkálta bennünk ezt a képességet.
Az EU transzparenciát követel, a választópolgár pe-
dig elvárja, hogy hihetõen hazudjanak neki. Ideig-

óráig elhúzható ez a játszma, aztán
ki kell teríteni a lapokat. Abban
sem nem lehetünk biztosak, hogy a
hazai lakosság becsapása vagy az

EU  kijátszása a hagyományainknak
inkább megfelelõ válasz a helyzet
kihívására.
Transzparens módon képtelenek

vagyunk átlátni a helyzetet. A
szívás biztosnak látszik. Krebsz János
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A rend voltaképpen 
nem jelent mást, mint
azt tudni, hogy kinek 
és minek hol a helye.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A hûségesek csak a hétköznapi oldalát ismerik
a szeretetnek; a hûtlenek ismerik a szeretet 

tragédiáit.” Oscar Wilde

Hétköznapi hõstettek

A hit ereje

TranszparenciaA nap címe. Csökkent a vasúton közlekedõ
utasok száma, Gândul.

Magyarázat. A válság nem tágít és nem ke-
gyelmez. A romániai vasútat 2010 elsõ ne-
gyedében 15 százalékkal kevesebb utas
használta (14, 726 millió jegy), mint 2009
hasonló idõszakában (17, 364 millió jegy);
érdekes módon nõtt azonban a nemzetközi
utasok száma is (69 ezerrõl 72 ezerre), ha-
csak a Gândul nem keverte össze a számo-
kat. A csökkenésben szerepet játszhat a
pénztelenség mellett az is, hogy sok ember-
nek nem volt hova utaznia, mert megszûnt
a munkahelye. Ez a távmunka elõnyeire
hívja fel a figyelmet.

Súlyos hûlés, járvány. Magyarország tüsz-
szent. Meddig fog köhögni Románia? Ezt
kérdezi vezércikkében a România liberã pub-
licistája, Claudiu Pãdurean. (Nyilvánvalóan
a két fideszes zseni, Kósa és Szíjjártó páni-
kos kijelentéseirõl van szó, akik már az elsõ
adandó alkalommal barnára festették a ka-
lapács nyelét.) Ha Magyarország csõdbe ke-
rül, annak Romániában az erdélyi magya-
rok cégei és nem kormányzati szervezetei
lehetnek az elsõ áldozatai. A cikk szerzõje
Kiss László kolozsvári üzletember példájá-
ra hivatkozik, õt szólaltatja meg: „Kósa
nyilatkozata után azonnal elindult a lavina.
Egyesek nyerhetnek a forint leértékelõdésé-
bõl, de csak rövid távon, hiszen több ma-
gyar cég is csõdbe juthat, tehát nem tud fi-
zetni.” Hát ez bizony elég egyszerû. Lehet,
hogy a csõd ragályos, de a jelek szerint az
inkompetencia is ragályos – a bukaresti na-
rancs után most a budapesti is vitézül meg-
mutatja, mit (nem) tud!

Hogy a haza... Lassan itt van (szerdán) az
Academia Caþavencu új száma, mi pedig
szinte elfeledkeztünk Ion Barbu zseniális
karikatúrájáról, illetve megállapításáról.
Öreg juhász mondja a riporternek: „Koráb-
ban a hazához való viszony lényege csupán
a szeretet volt, ma már csak a szex ma-
radt”. 

A nap álhíre. A szakszervezeti vezetõk,
akik mindenáron tüntetni akartak, de a tag-
jaik nem követték õket, most bejelentették:
bizonytalan idõre japán éhségsztrájkba kez-
denek. 



Gáspár Miklós

Ma ismerteti a budapesti
parlamentben a három-

napos kormányülésen elfoga-
dott gazdasági akciótervet
Orbán Viktor magyarországi
miniszterelnök. Olyan intéz-
kedéseket készítenek elõ,
hogy a költségvetési hiány ne
haladja meg a 3,8 százalékot
az év végén (Románia 5,9
százalékos deficit engedélye-
zését kérte a Nemzetközi Va-
lutaalaptól – a szerk.), másfe-
lõl be kell indítani a gazdasá-
gi növekedést – vázolta fel
Matolcsy György nemzet-
gazdasági miniszter tegnap.
A Magyar Nemzeti Bank –
amelynek elsõ emberével Or-
bán Viktor a választások után
összetûzésbe került – üdvö-
zölte a kormány szándékát a
nemzetközi szervezetek felé
vállalt kötelezettségek tartá-
sára – idézte az MTI a mone-
táris tanács közleményét.

Kulcskérdés a nyugdíj

„A cél maradt: tartani a
költségvetési hiányszintet.
Elõdje politikáját azonban
nem követi a nemrég hivatal-
ba lépett magyarországi kor-
mány, hiszen olyan javasla-
tok hangzanak el, amelyeket
korábban nem hallottunk” –
nyilatkozta az ÚMSZ megke-
resésére, a K&H Bank elem-
zési igazgatója. Magyaror-
szág még idén áttérhet az
egykulcsos személyi jövede-
lemadó-rendszerre és családi
adózást vezetne be, e két lé-
pés szerepel a Fidesz-kor-
mány adóterveiben. Állítólag
egy bankadó kirovása és el-
bocsátási hullám a közszférá-
ban is szóba jöhet. A kulcs-
kérdés, hogy elfogadja-e a
Valutaalap és az EU, hogy a
magánnyugdíj-pénztári szek-
tort az államháztartás részé-
be sorolják. Ez idén sok száz-
milliárd de akár ezermilliárd

forintnál is több  pluszbevé-
telhez juttatná a büdzsét –
szellõztette meg a zárt kor-
mányülésen elhangzottakat
az Index.hu címû portál.

16 százalék a téma

Matolcsy úgy látja, hogy
január elsejétõl bevezethetõ
az egykulcsos adó; fideszes
források a 16 százalékos kul-
csot tartják valószínûnek, mi-
közben 15-tõl 20 százalék kö-
rüli verziókat vizsgálnak.
Magyarországon 2008-ban
az átlagos adókulcs 18,3 szá-
zalék volt. „A fõ érv az egy-
kulcsos rendszer mellett az
adóelkerülés visszaszorítása”
– ecsetelte Barcza, aki szerint
Budapest kétszer annyi bevé-

teltõl esik el a feketepiac mi-
att, mint például Pozsony. A
hátránya, hogy kevesebb be-
vétele lesz a költségvetésnek. 

Idegesek a piacok

Romániában több hónapja
pozitív példaként emlegetik
Budapest válságkezelését,
néhány napja azonban a vi-
lágsajtó politikusi nyilatkoza-
tok alapján csõdközeli hely-
zetrõl cikkezik, ami miatt je-
lentõsen gyengült a forint, és
régiós szinten estek a tõzs-
dék. „A magyar válságkeze-
lés eredményesnek tekinthe-
tõ” – jelentette ki ezzel kap-
csolatban a lapunknak nyilat-
kozó elemzõ. „A mostani
nemzetközi pénzügyi hely-

zetben nagyon idegesek a pi-
acok. Minden egyes állami
túlköltekezés hírére pánik-
szerû reakciók születnek” –
magyarázta a szakember, mi-
tõl következett be a futótûz-
szerû gyengülés. Szerinte in-
kább csak pillanatnyi károkat
okoztak a szerencsétlen nyi-
latkozatok, ha az intézkedé-
sek jó irányba mutatnak
majd továbbra is. 

Politikai trükk volt?

Nem hasonlítható össze
Görögország és Magyaror-
szág pénzügyi helyzete –
hangoztatta tegnap Luxem-
bourgban Olli Rehn, az Eu-
rópai Bizottság pénzügyi fe-
lelõse. Lejtõre küldték a

tõzsdéket, a forintot és az
eurót magyar politikusok
utalásai arról, hogy Magyar-
ország a csõd szélén áll – ír-
ta tegnapi számában a Die
Presse címû osztrák napilap.
Érdeklõdésünkre Magyaror-
szág egyik legtöbbet idézett
közgazdásza kifejtette: le-
hetségesnek tartja, hogy a
Fidesz frontemberei azért
beszéltek a görögországihoz
hasonló helyzetrõl, hogy ez-
zel egy megszorító csoma-
got készítsenek elõ. A követ-
kezõ napok intézkedései
döntõ fontosságúak lesznek,
„amennyiben ezek együtte-
sen alátámasztanak egy ala-
csony költségvetési hiányt és
egy adócsökkentést, akkor
azt mondhatjuk, hogy sok-
kal többet kaptunk, mint
amiben reménykedtünk” –
vélekedett az elemzõ. 

Itt a hiány, hol a...

Tegnap folytatódott „az itt
a hiány, hol a hiány” játék a
magyar fõvárosban. Varga
Mihály, a miniszterelnökség
államtitkára bejelentette,
hogy beigazolódott: valótlan
adatokat közölt az elõzõ kor-
mány, hiszen az elsõ öt hó-
nap államháztartási hiánya
736 milliárd forint, ami az
egész évre tervezettnek a
84,6 százaléka. Ez a deficit
alig tér el a Pénzügyminiszté-
rium korábbi prognózisától –
mondták az MTI által meg-
kérdezett elemzõk. 
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A közvélemény hajlamos arra,
hogy összeesküvés-elméleteket
gyártson. Titkokat sejt a törté-
nések mögött az ókortól napja-
inkig. Talán azért, mert szeret-
né megmagyarázni az össze-
függéseket, ha azonban hiány-
zik akár egy láncszem is a sor-
ból, azt rögvest igyekszik pótol-
ni. A maga módján, a maga
feje szerint.
Nagyjából így kerül a világ
szemében egyenlõségjel a „vi-
lágmegrontó” szabadkõmûve-
sek és a hasonlóképp titokza-
tos Bilderberg-csoport közé.
Ez a társulat tegnap fejezte be
tanácskozását egy barcelonai
szállodában, luxuskörülmé-
nyek között. Már 1954 óta
vándorolnak minden eszten-
dõben sokcsillagos hotelbõl
még több csillagos hotelbe,
hogy megváltsák az életünket.
A csoportot a holland
Bernhard herceg hívta életre;
napjainkban olyan promi-
nens tagjai vannak, mint Be-
atrix holland királynõ, Szófia
spanyol királyné, Henry
Kissinger amerikai exkülü-
gyminiszter vagy maga a
nagyságos Bill Gates. Kirá-
lyok, hercegek, grófok – bur-
zsoák.
Az ilyen tanácskozások szigo-
rúan a nyilvánosság kizárásá-
val zajlanak. Az idén három-
száz rendõr ügyelt arra, hogy

a sajtó még csak a helyszín kö-

zelébe se juthasson. Jegyzõ-
könyv nem készül, nyilatkoza-
tot nem adnak ki.  Hivatalosan
annyit tudni csak, hogy szó
volt a pénzügyi-gazdasági vál-
ságról, az euró jövõjérõl, az af-
ganisztáni helyzetrõl, az Irán-
nal kapcsolatos feszültségrõl.
Tehát csupa-csupa olyan témá-
ról, amelynek a résztvevõk
szándékai szerint meg kell ha-
tároznia a közbeszédet. Ugyan-
akkor, szokás szerint, elkerülték
azokat a kérdéseket (például
Gáza izraeli blokádja, Amerika
iraki helyben járása), amelyek-
ben a közvélekedés szembefor-
dul a központi akarattal.
A nyitott társadalom (amely-
nek Soros György a jelenkori
pápája) világában az ilyen tit-
kolózás jó táptalaja a mende-
mondáknak. Amirõl persze
nem tudhatjuk, hogy valóban
mendemondák-e vagy sem. Ha
van is az embernek egy jól fej-
lett, egészséges üldözési mániá-
ja, nemcsak ezzel magyarázha-
tó, hogy több mint valószínû:
az ilyen szupertitkos összejöve-
telek nem önmagukért valók,
hanem igenis kell hogy legyen
valamilyen céljuk a kvaterká-
záson kívül. A megválaszolat-
lan (megválaszolhatatlan) kér-
dés: ez a cél a világmegváltás
vagy pedig a világ globális le-
igázása?

Gyulay Zoltán

Jegyzet

Barcelonában titokzatoskodott
idén a Bilderberg-csoport

Röviden

Román modell Magyarországon?

ÚMSZ

A nehéz gazdasági hely-
zet miatt 3,9 lejrõl 4,3-ra

módosította az euróárfolyam
elõrejelzését év végére az
ING Bank. „Elsõsorban a re-
álgazdaság miatt (a pénzügyi
szférától szokás megkülön-
böztetni – a szerk.) aggódunk.
A korábbi, mérsékelten opti-
mista prognózisunk megala-
pozatlannak bizonyult, a
pénzügyek a vártnál rosszab-
bul állnak” – olvasható a
bank elemzésében, amelyet a
Mediafax tett közzé. Egy hó-
nap múlva az euró 4,2 lejt ér-
het (korábban 4,15 lejt vizio-
náltak). Közép- és hosszú tá-
von azonban – derül ki a
vizsgálatból – jók a hazai va-
luta perspektívái. 

A bank szerint nagyon

gyengék a kilátások a gazda-
ságban a következõ 12 hó-
napban, aminek hátterében a
megtakarítási csomag és a
két-három évig is kitolódha-
tó pénzügyi reformok hú-
zódnak meg. Csupán 2011
harmadik negyedévétõl lát-
ható esély a bruttó nemzeti
termék (GDP) enyhe bõvü-
lésére, ami jövõre is rontja a
lej kilátásait az euróval
szemben. 

A szakemberek szerint ag-
godalomra ad okot a jelenle-
gi politikai feszültség is (teg-
nap szavazták meg a bér- és
nyugdíjcsökkentéseket, ami
miatt az ellenzék bizalmat-
lansági szavazást kezdemé-
nyezett – a szerk.): ha a kor-
mány elbukik, az államfõ fel-
tehetõen nem demokrata
kormányfõt nevez ki. Úgy

számolják, hogy a jegybank
májusban 500 millió és egy-
milliárd euró körüli összeget
költött a lej drámai elértékte-
lenedésének a fékezésére.
Tegnap 4,21 lejig gyengült az
euró, amely január 4. óta a
legmagasabb érték, miköz-
ben a dollár történelmi maxi-
mumot ért el, 3,54 lejt kellett
adni egy zöldhasúért. 

A román gazdaságot félti
az Ernst&Young könyvvizs-
gáló cég is, amelynek partne-
re, Cornelia Bumbacea teg-
nap úgy fogalmazott, hogy a
makrogazdasági környezet
és a karcsúsító intézkedések
miatt Románia imázsa a be-
fektetõk szemében „kissé
zaklatott”.  Megállapította,
hogy az összeolvadások és
felvásárlások piaca viszont
felolvadóban van. 

Olcsóbb a roaming

Egy uniós döntés értelmé-
ben júliustól olcsóbbak lesz-
nek a roaming mobiltelefo-
nos díjszabások. A rendelke-
zés vonatkozik az EU-tagál-
lamok mellett Izlandra és
Norvégiára is, valamint
Svájcra. Egy külföldrõl kez-
deményezett hívás percdíja a
Vodafone Romaniánál az
eddigi 43 eurócentrõl 39
eurócentre csökken – írta az
Evenimentul zilei.

Megtizedelt létszám

Alkalmazottainak tíz száza-
lékát elbocsátotta az ötven
legnagyobb vállalat a válság
kitörése óta Romániában –
számolta ki a Ziarul Finan-
ciar. A legtöbb dolgozóját a
Petrom tette útra (5841 fõ),
miközben az ArcelorMittal
Galaþi és a Draxlmaier is
több mint négyezer munka-
könyvet szüntetett meg. 

Magyarok az Oltchimnál

Az anyagi gondokkal küsz-
ködõ Oltchim Râmnicu
Vâlcea igazgatótanácsába
választották Borbély Károly
gazdasági államtitkárt, miu-
tán a pozíciót korábban be-
töltõ személy lemondott
tisztségérõl. A vállalat, 540
millió lej veszteséget hal-
mozott fel az utóbbi három
évben.  

Matolcsy, Orbán és Varga 2001-ben. Elválik, hogy a stabil csapat stabil gazdaságot is jelent-e
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Politikai lejtõn csúszik a lej

Az euró 2,5 százalékot gyengült a dollár-
hoz képest az elmúlt héten, már csak 1,2
zöldhasút kell fizetni az uniós pénznemért,
amire 2006 márciusa óta nem volt példa.
A Bloomberg elemzése szerint az EU fize-
tõeszköze még így is jóval erõsebb, mint
amilyen egyik elõdje, a német márka volt.
Az utóbbi idõben sokan temették az
eurózónát, Jean-Claude Trichet, az Euró-
pai Központi Bank elnöke (képünkön) má-
jusban cáfolta a vészforgatókönyveket.
Legutóbb Nouriel Rubini közgazdász –
aki elsõként látta elõre a világválságot –
festette sötétre a pénznem jövõjét. Szerinte
az euró túlélésére az egyetlen esély az, ha
értéke visszazuhan a dollár árfolyamára. 

Bloomberg: az euró még mindig veri a márkát

Egységes adókulcsot vezetne be Ma-
gyarország – többek között errõl tár-
gyalt a kormány három napig tartó
ülésén, amelynek nyomán született
gazdasági akciótervet várhatóan ma
jelentik be. A politikai nyilatkozatok
miatt keletkezett felfordulás a piaco-
kon hamarosan megszûnhet – mond-
ta az ÚMSZ megkeresésére a K&H
Bank elemzõje.  
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Antal Erika, Kovács Zsolt, 
Sipos M. Zoltán

Két éve kötelezõ az uniós
szabványok szerinti ját-

szótér-felújítás Romániában,
ennek ellenére még mindig
nagyon sok a balesetveszé-
lyes, húsz-harminc éve telepí-
tett „dühöngõ” az országban.
A felújítás ugyanis költséges
munka: a földet például ütés-
gátló anyaggal köteles boríta-
ni a játszótér mûködtetõje, a
csúszda végén lassító sza-
kaszt kell beépíteni a balese-
tek elkerülése érdekében, a
hintaállványokon egyszerre
csak két hinta lehet, hogy a
gyerekeknek legyen esélye
biztosan megkerülni a lengõ
szerkezetet.  Elvileg a szabvá-
nyoknak nem megfelelõ ját-
szótereket a hatóságok le-
bontják; a rendelkezés ér-
vénybe lépésekor be is indult
a bontási hullám, ám a fej-
lesztés nem haladt ugyan-
ilyen ritmusban: még mindig
kevés a korszerû játszótér. 

Presztízsberuházás

Marosvásárhelyen a tavaly
12 játszóteret sikerült rehabi-
litálni az EU-s elvárásoknak
megfelelõen Csegzi Sándor
alpolgármester szerint. Az
elöljáró arra is figyelmezte-
tett: a már meglévõ terek fo-
lyamatosan kopnak, még
mindig sok játék esik áldoza-
tául a vandál rongálásnak.
Azok a szülõk, akik a külvá-
rosi negyedekbõl nem tudnak
eljutni gyermekükkel a So-
mostetõn lévõ, gyermekek
számár épített szórakoztató
központ körzetébe, bajban
vannak: a kültelki játszóterek
többsége elhanyagolt, veszé-
lyes, és sürgõs felújításra vár.

A játszótér-felújítás koráb-
ban éles vitát váltott ki a helyi
önkormányzat tagjai között.

Végül gyõzött a Csegzi Sán-
dor alpolgármester által tá-
mogatott projekt, amely egy
kiemelt övezetre, a
Somostetõn otthonra lelõ ját-
szótérre összpontosított. A
beruházás 200 ezer euróból
valósult meg,  a városlakókat
lenyûgözte a megejtõen szép
erdei környezetbe gondosan
elhelyezett szórakoztató köz-
pont. Az állatkert közvetlen
szomszédságában, a város
„tüdejének” nevezett zöld-
övezetben kaptak helyet a leg-
modernebb, fából és különbö-
zõ természetes anyagokból
készült játékok. Idõjárástól
függetlenül állandóan tele
van a park, szülõk és gyere-
kek tömege zarándokol el a
legmesszibb negyedekbõl is
egy kiadós játék erejéig.
Csegzi Sándor alpolgármes-
ter lapunknak elmondta, egy
olasz tervezõ munkája a So-
mostetõn található gyerekpa-
radicsom, a kivitelezõ több
európai uniós helyszínen is
épített hasonló játszóteret. 

Bár az elöljáró azt állítja, a
város hatvan játszóterét folya-
matosan ellenõrzik, odafi-
gyelnek az állagmegõrzésre,
az idén a gazdasági válság
miatt nem jut pénz újabb  be-
ruházásra. „Elkészült egy
terv a kövesdombi játszótér
rehabilitásáról, 20 ezer euró-
ba került volna, de le kellett
mondanunk róla” – mondta
Csegzi Sándor. 

Jólneveltség kérdése

Kolozsváron elégedett a
városvezetés a játszóterek ál-
lapotával, bár Csoma Botond
önkormányzati képviselõ
nem tudott számszerû adattal
szolgálni lapunknak arról,
hol tart az állagmegõrzés és
felújítás. M. Zs. helyi szülõ-
ként viszont arról számolt be,
lakossági bejelentésekre kész-

ségesen reagál az önkor-
mányzat, ahol igénylik az
érintettek, ott segít a polgár-
mesteri hivatal. „A kolozsvá-
ri játszóterek újjászületése pár
évvel ezelõtt indult meg, ami-
kor a polgármesteri hivatal a
városban komoly nyereséget
termelõ cégekhez fordult,
hogy vállalják el egy-egy ját-
szótér felújítását” – összegez-
te tapasztalatait a megkérde-
zett szülõ. Sógor Csilla há-
romgyerekes anyaként vi-
szont arról panaszkodott,
hogy egyáltalán nem járnak
játszótérre, mert bár felújítot-
ták a nemzeti színház mögöt-
ti teret, az mégsem biztonsá-
gos. „A homokozó tele van
kutyaürülékkel, a mûanyag-
játékokat felnõttek rongálják,
sok a szemét, az üvegtörme-
lék” – hívta fel a figyelmet Só-
gor Csilla. Hozzátette, nem
biztonságos, hogy négy sá-
vos, forgalmas út szegélyezi
ezt a gyermekövezetet.

Barkácsösszefogás

A Kovászna megyei  Árkos
fiatal lakói nem vártak az ön-
kormányzat segítségére, és
nem  igényeltek eurószáz-
ezreket a beruházáshoz: a
hétvégén civil összefogás te-
remtett ajándékot a község-
ben a helyi gyerekeknek. A
bejegyzés elõtt álló árkosi Fé-
szekrakók Egyesületének tag-
jai maguk alakítottak ki sze-
rény, de annál otthonosabb
gyereksarkot. Segítségükre si-
etett Székely János helyi uni-
tárius lelkész, aki a játszótér
számára telket ajánlott fel az
unitárius vártemplom és az
iskola épülete között. Csáki
Attila alpolgármester anyagi-
lag is a civil kezdeményezés
mellé állt. 

Az önkéntesek adomány
faanyagból építkeztek, sa-
játkezûleg készítettek hintá-
kat, csúszdát, mászókát, ho-
mokozót, libikókát, a pihenni

vágyóknak pedig padokat. A
két hónapos munkát  a na-
pokban megtartott megnyitó
zárta. „Aki nem árkosi, talán
csak azt látja, hogy kényel-
mesen közel van a városhoz.
De aki ide jár haza, már azt is
tudja, hogy a vadasról lenéz-
ve Árkos csupa zöld, minden
portán virágzik az orgona, a
kapuk elõtt tisztára sepernek,
a két erõs templom és a ká-
polna nemcsak puszta kõ és
tégla” – figyelmeztette az
együtt ünneplõket a terek ott-
honosságára megnyitó  be-
szédében Kádár Rezsõ, a Fé-
szekrakók Egyesületének
képviselõje. A játszótéravató
rendezvényen gyermekdalo-
kat adott elõ Orbán Ferenc,
volt gyermekkönyv- és
cédévásár, a kicsik lovagol-
hattak a Barabás lovardával
és ugrálhattak a zsibongó ját-
szóház légvárában: valódi já-
ték-ünnep zajlott a játszótér
ürügyén itt a napokban.

RövidenJátszótér: nem gyerekjáték
Tiltakoztak 
a szemetesek

Spontán tiltakozásba kezd-
tek tegnap reggel a fõvárosi
hatos kerületért felelõs
Urban KöztisztaságiVállalat
alkalmazottai a harmadik
hónapja késõ bérek miatt.
Az érintettek arról panasz-
kodtak, hogy rendkívül rossz
munkakörülmények között
minimálbérért vagy a mini-
málbér töredékéért dolgoz-
nak, ám ezt a jussukat sem
kapják meg idõben. A sztráj-
kolók azzal fenyegetõztek,
hogy teljesen beszüntetik a
munkát, ha a lehetõ legrövi-
debb idõn belül nem teljesí-
tik a vállalat vezetõi a köve-
teléseiket. A kétségbeesett
munkások panaszára Dan
Ceauºescu a cég képviseleté-
ben elmondta, a bérek azért
késnek, mert a szolgáltatás
igénybevevõi sem teljesítik
fizetési kötelezettségeiket,
így adósságspirál alakult ki.

Tisztul az Õrkõ

Hosszabb ideje tartó tárgya-
lás és egyeztetés után szerzõ-
dést kötött a sepsiszentgyör-
gyi TEGA köztisztasági vál-
lalat 50 õrkõi roma család-
dal a helyi gettóként elhíre-
sült Õrkõ negyed ellátásáról.
A megegyezés értelmében a
köztisztasági vállalat a to-
vábbiakban elszállítja a sze-
metet ezektõl a háztartások-
tól. A gettót azonban négy-
száz ház alkotja, és az utób-
bi években jellemzõek voltak
a nem megfelelõ higiéniai
körülmények miatt kialakuló
járványok. A helyiek érdek-
képviseletét felvállaló Dima
Mihály az Amenkha Egye-
sület nevében arra figyel-
meztetett: fontos, hogy a kö-
zeljövõben a szemétszállítást
a negyed egész területén el-
lássa az egyelõre kevesekkel
szerzõdõ vállalat. 

Slatina: az orvosok vétkesek
ÚMSZ

A kezelõorvosokat talál-
ták vétkesnek annak a ki-

lencéves kisfiúnak az ügyé-
ben, aki néhány héttel ezelõtt
egy alkartörés miatt került
kórházba, majd néhány nap-
pal a sebészeti beavatkozás
után elhunyt. Cseke Attila
egészségügyi miniszter teg-
nap jóváhagyta annak a bi-
zottságnak a jelentését, amely
a Slatinai Megyei Sürgõsségi
Kórházban történteket vizs-
gálta. A testület megállapítot-
ta, hogy a mentõsök és a sür-
gõsségi ügyeletesek helyesen
látták el a sérültet. A szakor-
vosi vizsgálat azonban szak-
mailag nem volt elfogadható
sem a beutalás idõpontjában,
sem a kórházi tartózkodás
ideje alatt, és ez vezetett a
tragédiához.

Halálos 
figyelmetlenség

A szakértõk szerint a beteg
nem kapott a sérülésének
megfelelõ kezelést, állapotát

nem követték az elõírások-
nak megfelelõen, és egy téve-
sen értelmezett röntgenfelvé-
tel alapján engedték haza, el-
bocsátás elõtt pedig meg sem
vizsgálták. Második beutalá-
sakor, május 26-án, a beteget
megmûtötték, de a beavatko-
zás nem volt sikeres, annak
ellenére, hogy a sebész ren-
delkezésére állt minden
szükséges információ. A
menthetetlen testrész eltávo-
lítását túl késõn végezték el,
és a válságos állapotba került
gyereket is késõn küldték to-
vább életmentõ beavatkozás-
ra egy felkészültebb szakin-
tézménybe.  A jelentés sze-
rint a beutaláskor az ügyele-
tes orvos nem vette figyelem-
be a beteg állapotát, nem tar-
totta be a szakmai elõíráso-
kat: nem adta át a beteget a
következõ ügyeletesnek, sem
az osztály orvosainak, ahová
beutalta a fiút. A betegfelvé-
telkor az orvosnak minden
felszerelés, gyógyszer és se-
gédanyag rendelkezésre
állott Slatinai Megyei Sür-
gõsségi Kórházban, így ért-

hetetlen, hogy nem tudta si-
keresen ellátni az esetet.
Mindezek alapján, az Egész-
ségügyi Minisztérium bizott-
sága megállapította, hogy az
ügyeletes ortopéd orvos és a
gyermeksebészet vezetõ or-
vosa egyaránt megszegte a
munkaköri leírásában foglal-
takat. Mint kiderült, az
ügyeletes ortopéd orvos sem
beutaláskor, sem az ügyelete
ideje alatt nem vizsgálta meg
a beteget, nem töltötte ki a
24 órás megfigyelési lapot,
másnap reggel sem végzett
vizsgálatot, és nem jegyezte
fel a beteg állapotát, nem is-
mertette az osztályvezetõ or-
vossal az esetet, nem adta át
az õt követõ ügyeletesnek a
nyílt töréssel beutalt beteget,
nem felügyelte a kezelést és
nem felelt az ellenõrzést vég-
zõ bizottság tagjainak a kér-
déseire sem. Az osztályveze-
tõ orvos nem vizsgálta meg a
beutalt gyermeket, nem biz-
tosította a diagnózis felállítá-
sát és a beteg ellátását, nem
konzultált ez ügyben sem a
többi osztályvezetõvel, sem

az ügyeletessel, nem ellen-
õrizte a kórlap kitöltését,
sem a sebészeti beavatkozás
helyességét.

Drákói szigor

Cseke Attila egészségügyi
miniszter jóváhagyta a bi-
zottság javaslatát, hogy érte-
sítsék a megyei kórház fe-
gyelmi bizottságát a kihágá-
sok ügyében. A tárcavezetõ
megvizsgálta az érvényben
lévõ munkaszerzõdések fel-
bontásának lehetõségét is, de
jelezte, hogy ez nem tartozik
a minisztérium hatáskörébe.
„A vizsgálóbizottságban ta-
pasztalt sebészfõorvosok,
balesetisek és intenzív osztá-
lyos orvosok voltak, és õk
mindannyian azt mondták,
hogy ebben az esetben a fele-
lõtlenség, a nemtörõdömség
vezetett a tragédiához, ezért
a törvény által megengedett
legszigorúbb döntéseket
hagytam jóvá” – nyilatkozta
a példátlan üggyel kapcsolat-
ban Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter. 

Sipos M. Zoltán

Eredményes de nehéz,
az úgynevezett sztrájk-

bûnözés által fémjelzett
idõszakot zárt le a kolozs-
vári rendõrség – az elmúlt
hetek mérlegét sajtótájé-
koztatón vonták meg az il-
letékesek. A legutóbbi hó-
nap szomorú rekorddal
szolgált, soha ennyi beje-
lentés, panasz nem érke-
zett, ráadásul eddig szokat-
lan helyzetekben volt szük-
ség a rendõrök helytállásá-
ra. Gina Pop rendõrségi
szóvivõ lapunk kérdésére
elmondta: a sztrájkszezon
nehézségei annak ellenére
lepték meg a testületet,
hogy nagyon sok rendez-
vényre hosszabb ideig ké-
szültek.  „Egyetlen hónap
leforgása alatt 1300 beveté-
sen vettek részt a kollégá-
im. Sztrájkok, jelentõs tö-
megeket vonzó kulturális és
sportesemények résztvevõi
is számítottak a jelenlé-
tünkre és az általunk fenn-
tartott biztonságra” –
mondta el a szóvivõ. A tes-
tület tagjai arra figyelmez-

tettek, hogy a nagyszabású
utcai demonstrációk ideje
alatt kialakult az úgyneve-
zett sztrájkbûnözés, nagyon
sok lopásról érkezett beje-
lentés, fõmûszakban dol-
goztak a zsebesek, de sajná-
latos módon elharapóztak a
tettlegességig fajuló erõsza-
kos cselekmények is. „A
tüntetések alatt az emberek
feszültebbek, a tömegben
könnyebben ragadtatják
magukat olyasmire, amit
egyedül nem tennének meg.
Ilyen esetben körültekin-
tõbb, speciális eljárásra és
erõpróbáló fellépésre, foko-
zott odafigyelésre van szük-
ség” – figyelmeztetett a szó-
vivõ, aki szerint a gondos
felkészülés ellenére az ese-
mények próbára tették a tes-
tület tagjait. „A demonstrá-
ciók miatti készültség mel-
lett helyt kellett állni a már
megszokott bûneseteket il-
letõen is, 137 ilyen jellegû
bevetést is lebonyolítottunk,
összesen 55 ezer lej érték-
ben róttunk ki bírságot” –
összegezte a „nehéz május”
eseményeit lapunk kérdésé-
re Gina Pop. 

Jelenség a sztrájkbûnözés

Civil összefogásból született gyerekparadicsom a Kovászna megyei Árkoson Fotó: Vargyasi Levente
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Válogatás 
több helyszínen

Ütõ Gusztáv Munkácsy-dí-
jas képzõmûvész Válogatás /
Selecþie / Selection (1973-
2010) címû egyéni kiállítása-
inak megnyitóira június 10-
én Sepsiszentgyörgy követ-
kezõ helyszínein várják az
érdeklõdõket: 18.00 órától a
Mívesház Phare termébe, fél
héttõl a Lábas ház nagyter-
mébe, hét órától a MAG-
MA Kortárs Mûvészeti Ki-
állítóterébe, majd fél nyolc-
tól a Gyárfás Jenõ Képtár-
ba. Megnyitóbeszédet
mond Vécsi Nagy Zoltán
mûvészettörténész. A kiál-
lítás július 20-ig látogatható,
a kiállítóterek nyitvatartási
rendje szerint.  A most
megnyíló életmû- tárlate-
gyüttes a harmadik egyéni
kiállítása Ütõ Gusztávnak a
szülõvárosban, az 1988-
ban, majd 1994-ben rende-
zett tárlatok után.

A Figura Udvarhelyen

Székelyudvarhelyen ven-
dégszerepel a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdiószín-
ház holnap este a Tomcsa
Sándor Színházban.
Jevgenyij Griskovec Tél cí-
mû mûvét a vendégtársulat
három fiatal színésze játsz-
sza – Kolozsi Borsos Gá-
bor, Vajda Gyöngyvér
székelyudvarhelyi szárma-
zásúak, és Kõmíves Cson-
gor –, akiknek kiváló lehe-
tõség ez a megmutatkozás-
ra és mindenekelõtt a fejlõ-
désre. Az elõadás rendezõje
Béres László, fordította
Tompa Andrea.

Röviden

Antal Erika, Darvas Beáta

„Az a megtiszteltetés,
hogy a szatmári színház

történetében elõször részt
vehetünk a POSZT verseny-
programjában, akárcsak az
idei UNITER-jelölés, jelzi,
hogy sikerült felhívnunk
magunkra a figyelmet, a
szatmárnémeti színházat
szakmai berkekben kezdik
jegyezni” – nyilatkozta la-
punknak Keresztes Attila. A
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társula-
tának igazgató-rendezõje
emlékeztetett arra, hogy
évad elején, amikor átvette a
színház vezetését, törekvései
között megnevezte azt is,
hogy az általa vezetett intéz-
mény nemcsak a város kö-
zösségének kíván értékes
színházat nyújtani, hanem
elõadásaik meg fogják állni
helyüket mind a magyar,
mind a román színházi
szakma megmérettetésein.
Keresztes szerint a pécsi

részvétel önmagában is so-
kat jelent, ezenfelül, ha vala-
milyen díjat is sikerül kiérde-
melniük, az már ráadásnak
számít. A versenyprogram
elõadásait Fáy Miklós újság-
író válogatta, akinek a szat-
márnémetiek repertoárjából
a Michael Frayn Veszett fejsze
(Noises off) címû produkció-
ra esett a választása. „Lehet,
hogy véletlen, lehet, hogy
szimptóma, de ez lett a ha-
táron túli nagyszínpadok
között a legfelhõtlenebb él-
mény. Pedig elég felhõs, hi-
szen a kaposvári elõadás le-
porolása. Egy kicsit mohác-
siasan bõbeszédû, és a szí-
nészek nem mindig töltik ki
a színpadot. De harmoniku-
san él egymás mellett há-
rom színészgeneráció, jólle-
het Czintos József érezhetõ-
en más világból maradt itt,
de ezt jól ki is tudják hasz-
nálni a darabban. Nevetni
lehet, színházról beszélnek,
de sokkal többrõl is, a har-
madik felvonás végén össze-

geznek, és elszorul tõle ki-
csit a szívem. Romos szín-
házban romos színház, de
színház” – olvasható a
POSZT honlapján Fáy Mik-
lós összegzése arról, hogy
miért esett választása a szat-
máriak elõadására. A csü-
törtöki fellépést követõen
pénteken szakmai beszélge-
tésen is részt vesznek a Ve-
szett fejsze alkotói, ahol a fel-
kért hozzászólók Nádasdy
Ádám író, Térey János író
és Vitézy Zsófia újságíró
lesznek.

A verseny másik erdélyi
résztvevõje a már magyar-
országi színházkedvelõk
körében is nagy népszerû-
ségnek örvendõ marosvá-
sárhelyi Yorick Stúdió és a
bukaresti dramAcum cso-
port koprodukciója a 20/20.

A Gianina Cãrbunariu ren-
dezte produkcióról Fáy
Miklós így vall: „Nehéz
szabadulni tõle, pedig nem
dráma. Alig dráma. (…)
Amolyan õsszínház, a tör-
téntek feldolgozása színpa-
don, magyarul, románul,
néha angolul feliratozva,
alig használnak eszközöket,
néhány szék, pohár. De erõ-
sek a szövegek, ijesztõek,
vadak, néha meg mintha
csiklandoznák az embert.”
A 20/20 címû román–ma-
gyar nyelvû produkciójával
a Yorick Stúdió színészei a
pécsi megmérettetés elõtt
részt vesznek Nagybányán
az Atelier Fesztiválon is –
tudtuk meg Sebestyén
Abától. A kísérleti színház
vezetõje elmondta, eddig
tíz fesztiválra vitték el a da-

rabbot, amelyet eredetileg a
marosvásárhelyi nézõknek
szántak, olyan témával,
amely a vásárhelyieket
érinti a leginkább, a ro-
mán–magyar együttélés,
konfliktuskezelés kérdéskö-
rével. Most azonban újabb
kihívásnak kell megfelelni-
ük, úgy kell adaptálni az
elõadást, hogy a legtöbbet
hozzák ki belõle, vagyis a
nem marosvásárhelyi né-
zõk számára is érdekes, ért-
hetõ legyen. Az eddigi po-
zitív visszajelzések azt iga-
zolják, hogy az együttélés,
az etnikumok közötti konf-
liktusok az emberiség örö-
kös témája, amit nemcsak
azok érthetnek, akiknek
eredetileg a darab íródott,
hanem a távolabbi vidékek
lakói is. 
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Erdélyiek POSZT-mérlegen 

Totka László

Milyen utat járt be eddig
Shakespeare Szentivánéji
álom címû mûvébõl ihletõ-
dött elõadás?
– Kolozsváron mutattuk be
elõször, és most ott tartunk,
hogy Temesváron, Gyer-
gyóban és Nagyváradon is
játszunk, valamint tervez-
zük, hogy június közepén a
kisvárdai fesztiválon is részt
vegyünk vele.

Gyakran rendez fõisko-
lásoknak. Több elõadást
élt meg a Karamazov test-
vérek is. Nem zavaró ez
rendezõi szempontból,
hogy a fõiskolán színre vitt
elõadásai addig vannak
mûsoron, amíg a diákok el
nem ballagnak?
– Fájdalmas természetesen,
nem könnyû, de mindany-
nyian tudjuk elõre, hogy ez

lesz a vége. Volt rá példa – a
Karamazovok alkalmával
vagy tavaly A fizikusok eseté-
ben is megtörtént –, hogy
õsszel visszajöttek a diákok,
felújítottuk az elõadást, és
játszottuk még pár alkalom-
mal. A Szentivánéji álomnak
nem tudom, mi lesz a sorsa,
de remélem, hogy még talál-
kozunk és folytatni tudjuk. 

Mi a leglényegesebb kü-
lönbség mikor fõiskolások-
nak vagy hivatásos színé-
szeknek rendez? Milyen fõ-
iskolásokkal dolgozni?
– Én nagyon szeretek fõis-
kolásokkal dolgozni, úgy ér-
zem, hogy én is tanulok
még tõlük. Sokkal közvetle-
nebbül tudunk együtt dol-
gozni és lopni egymástól,
megtapasztalni dolgokat.

Gondolom, a fõiskolás-
ok sokkal nyitottabbak,

bátrabbak, kísérletezõb-
bek, keresik az új utakat.
– Természetesen velük bát-
rabb, kísérletibb jellegû dol-
gokat is ki tudunk próbálni,
tágabbak a határok, nem va-
gyunk idõhöz kötve. Ezek a
körülmények nagyon termé-
kenyen hatnak a próbafolya-
matra. 

Elõszeretettel nyúl nagy
klasszikusokhoz, mint a
Nagyváradon is most be-
mutatott Shakespeare-mû.
De említhetjük a Kolozs-
vári Állami Magyar Szín-
házban elõadott Doszto-
jevszkij Ördögök címû re-

gényének feldolgozását, a
Karamazovokat, A fiziku-
sokat. Ebben látja a kihí-
vást, hogy megmutatja, a
„nagyokat” is lehet új
fénybe helyezni? Mi a mo-
tivációja?
– Igazából én azt hiszem,
nem akarok megmutatni
semmit. Ha van egy bizo-
nyos probléma, ami engem
foglalkoztat, és azt megtalá-
lom egy bizonyos darabban,
akkor azt szeretném meg-
mutatni, kifejteni. Eddig a
kérdésben felsoroltakban ta-
láltam meg ezeket, azért
nem véletlenül õk a nagy
klasszikusok.  

Baloga-Tamás Erika

A Székelyföldi Rock-
maratont, az év legran-

gosabb rockfesztiválját idén
immár kilencedik alkalom-
mal szervezi meg a Zeneud-
var Kulturális Egyesület. „A
korábbi évek tapasztalatait
figyelembe véve azt gondol-
juk, hogy a válság ellenére
idén is több ezren lesznek
majd a Székelyudvarhely
melletti Szejkefürdõn júni-
us 6-a és 10-e között” –
hangzott el a rendezvényt
bemutató sajtótájékoztatón.
Orosz Pál Levente (képün-
kön) szervezõ elmondta,
hogy a hagyományokhoz
híven idén is valamennyi
rockzenei irányzat képvisel-
teti magát a szejkefürdõi
szabadtéri színpadon, a
punktól a heavy metálon ke-
resztül a nemzeti rock-
zenekarokig. Az idei cseme-
gék között említendõ Ma-
gyarország talán legnépsze-
rûbb rockcsapata, a Tank-
csapda, amely tavaly ünne-
pelte fennállásának 20. év-
fordulóját, ugyanakkor itt
lesznek a magyar blues és a
nemzeti rock zászlóvivõi is,
Hobo, illetve a Kárpátia.  A
külföldi fellépõk közül a
folkmetált játszó finn
Korpiklaani, a Superbutt, a
Nevergreen, a Dalriada, az
Agregator és az AB-CD lesz

jelen a szejkefürdõi völgyol-
dalban. És természetesen a
minõségi zajok fesztiválján
ezúttal is számíthatunk fia-
tal tehetségekre vagy éppen
„öregedõ”, de még mindig
hiperaktív hazai csapatokra
is, számoltak be a szervezõk.

A Székelyföldi Rock-
maraton július 6-án bemele-
gítõ „nulladik nappal”, va-
gyis hajnalig tartó ingyenes
szabadtéri bulival indul. A
jegyek árusítása  négy város-
ban kezdõdik el a napokban,
Kolozsváron, Marosvásárhe-
lyen, Sepsiszentgyörgyön és
Székelyudvarhelyen. A IX.
Székelyföldi Rockmaratont
a temesvári sörgyár, a
Communitas Alapítvány,
Hargita Megye Tanácsa,
Székelyudvarhely Önkor-
mányzata, valamint cégek és
vállalkozók támogatják. 

Nagyágyúk maratona

A Mohácsi János rendezte Veszett fejszét csütörtökön játsszák Pécsett 
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Fotó: Biró István
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Bátor Szentivánéji álom adaptációt
láthattak a nagyváradiak a kolozsvári
színészhallgatók elõadásában a
hétvégén. A modern köntösbe bújta-
tott Shakespeare-i klasszikusról Albu 
István rendezõvel beszélgettünk.

A szatmárnémeti és a marosvásárhe-
lyi színészeknek is esély adódott
idén, hogy az egyik legrangosabb
nemzetközi színházi fórumon meg-
mérkõzzenek. Így vesz részt a POSZT
– Pécsi Országos Színházi Találkozó
versenyprogramjában Szabadka mel-
lett a határon túli társulatok képvise-
letében a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulata 
és a marosvásárhelyi Yorick Stúdió. 

„Szeretek diákokkal dolgozni”
A többnyire fõiskolásoknak rendezõ Albu Istvánnal Nagyváradon beszélgettünk
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Röviden

F. I.

A Romániai Példányszám-
auditáló Hivatal tegnap nyil-

vánosságra hozott jelentése sze-
rint a központi lapok eladott
példányszáma január-március
között jelentõsen csökkent a ta-
valyi év hasonló idõszakához
képest. Az egyedüli tröszt,
melynek nyomtatott sajtótermé-
kei növekedést könyveltek el, a
Dinu Patriciu tulajdonába tarto-
zó Adevãrul Holding. A tröszt
Adevãrul címû napilapja, illetve
a Click! címû bulvárlapja egy-
aránt piacvezetõvé lépett elõ.

Nem kellenek a sportlapok

A sportújságok sem annyira
kelendõek, mint a válság elõtt. A
Pro Sport (28 700) körülbelül ki-

lencezerrel kevesebbet ad el, míg
a piacvezetõ Gazeta Sporturilor a
tavalyi 67 700-as eladását  közel
23 ezer példánnyal kényszerült
csökkenteni. Így a Gazeta
Sporturilor a Libertatea után a pél-
dányszám-harc legnagyobb vesz-
tese. A pénzügyi és az üzleti la-
pok is leszálló ágba kerültek, a ta-
valyi piacvezetõ Ziarul Fi-
nanciarból ezer példánnyal fogy
kevesebb (14 ezer) a Financiarul
címû gazdasági napilap viszont
közel megháromszorozta a tava-
lyi példányszámokat, az idei év
elsõ negyedében naponta 8700
lap került eladásra. 

Tarol az Adevãrul és a Click!

Az Adevãrul az idén is a köz-
életi-politikai újságok éllovasa
maradt. A lap 2008 novemberé-

ben már vezeti az eladási listát -
56 140 eladott példányt regiszt-
rál – míg egy évvel késõbb már
több mint dupláját – naponta át-
lag 134 393-at – adja el. 2009 de-
cemberére a napi átlag 158 752-
re nõtt. Összehasonlításképpen
a Jurnalul naþional az Adevãrul
2008-as szintjét sem érte el, ke-
véssel haladta meg a napi 55
ezer példányt, viszont ez az
egyetlen lap, amelyik az utóbbi
egy évben stabilan tartotta az el-
adásokat. A Jurnalul naþionalt a
România liberã követi, napi 44
ezres eladással (-6400). A Bobby
Pãunescu tulajdonába tartozó
Evenimentul zilei 28 ezer pél-
dánnyal áll a „quality-lapok” lis-
tájának negyedik helyén, ám a
maga tízezres mínuszával az el-
sõ a visszaesõk listáján. 

A tabloid lapok példány-
szám-háborúja is eldõltnek lát-
szik. Míg 2009 elsõ negyedében
a Click! csupán alig négyezerrel
elõzte meg a Libertateát, idénre
több mint 31 ezerrel emelke-
dett az eladott példányszáma
(234 200), míg a Libertateáé 41
ezerrel csökkent (157 500). A
Cancan a maga 77 ezer példány-
számával végleg lecsúszott a do-
bogó legfelsõ fokáról, hisz a

Click! több mint háromszor
annyi példányt ad el.

A Kiss és a Zu a mezõny élén

Az ország leghallgatottabb
rádiója az idei év elsõ negyedé-
ben is a Kiss FM maradt (1,4
millió hallgató), ami jelentõs
105 ezres pluszt jelent tavaly-
hoz képest. A dobogó második
és harmadik fokán a Radio
România Actualitãþi (1,2 millió
hallgató) és a Radio Zu (egymil-
lió hallgató) áll – elõbbi 137 ezer
hallgatót vesztett, míg utóbbi
124 ezerrel növelte hallgatói tá-
borát. Az év elsõ felének legna-
gyobb vesztesei az Europa FM,
mínusz 303 ezer hallgató, illetve
a Radio 21 (-289 ezer hallgató). 

A fõváros leghallgatottabb rá-
diója továbbra is a Radio Zu (2,5
millió hallgató). Ezt követi a
Radio România Actualitãþi két-
millió, és a Kiss FM, 1,9 millió
hallgatóval. A fõvárosi hallga-
tottságiharc legnagyobb vesztese
a negyedik helyen álló Radio 21
(-81 500), a legnagyobb nyertese
pedig a két éve indult One FM,
melyet a tavalyi év hasonló idõ-
szakához képest 2010 elsõ felében
19 ezerrel többen hallgatnak. 

Világcsúcsot állított fel Phil Laak póker-
játékos Las Vegasban: múlt szombatig több
mint 79 órán át játszott egyhuzamban,
megdöntve az addigi rekordot. A szabályok
értelmében óránként ötperces szünetet
tarthatott, õ azonban összegyûjtötte a
pihenõket, hogy lezuhanyozhasson, illetve
jógagyakorlatokat végezzen. „Rengeteget
nyújtózkodtam, ami nagyban segített
fizikailag kibírni a fennlétet” – mondta
újságíróknak. Be is jelentette: folytatja, míg
el nem éri a kilencvenórás határt. Arra még
várnia kell, hogy rekordját hivatalosan is
érvényesnek tekintsék. Amúgy másik titka,
hogy minden ötödik órában evett csak,
olyan fogásokat, amelyeket egy táplálkozási
specialista állított össze számára. 
Már csak azt az egyet nem tudjuk, hogy
nyerõ volt-e a diéta.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazó

HIRDETÉS

Csak az Adevãrult veszik

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

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

✁

Ötvenötezren TIFF-eztek

Május 28-a és június 6-a között a 9. Erdé-
lyi Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 55
ezer nézõt vonzott a Kolozsvári mozikba
és közterekre. A fesztivál 14 helyszínén
idén mintegy ötezerrel több nézõ volt je-
len, mint tavaly – a rendezõk szerint azon-
ban közel ennyivel kevesebb jegyet sikerült
eladni, a több nézõt tehát a meghívottak és
az ingyenes vetítésekre érkezõk tették ki. A
tíznapos filmes szemle alatt a mozirajon-
gók 47 ország mintegy 240 filmjét nézhet-
ték meg, illetve találkozhattak a 699 kül-
földi és hazai filmes valamelyikével. A
fesztivál díszvendége Wim Wenders, az
Európai Filmakadémia elnöke volt, aki el-
mondta, a TIFF egy olyan jelképe Kolozs-
várnak, amit bármi áron meg kell tartania.
Kijelentését az olyan neves külföldi szak-
lapok, mint például a Variety, hosszas cik-
kei is alátámasztják.  

ÚMSZ

Dobos Menyhért, a Magyar
Televízió (MTV) új mûsorigaz-

gatója is támogatja az MTV és
az Erdélyi Magyar Televízió (ETV)
együttmûködését. A frissen ki-
nevezett budapesti mûsorigaz-
gató elsõként az ETV-nek be-
szélt a terveirõl, melyek között
kívánságmûsor és gazdagabb ar-
chívum, közös képzés és szer-
kesztõségek közötti együttmû-
ködés szerepel. 

A tervek mögött az ETV és az
MTV együttmûködési szerzõdé-
se áll, melyet tavaly szeptember-
ben kötött egymással a két in-
tézmény. Már ekkor szó volt

mûsorcserérõl és közös produk-
ciókról is, melyet az új mûsor-
igazgató is támogat. „Úgy gon-
dolom, hogy minden szerzõdés
annyit ér, amennyit igazi tarta-
lommal meg tudunk tölteni.
Meggyõzõdésem, hogy az ETV-
ben is megjelenhet majd például
a kívánságmûsor vagy mondjuk
jó lehetõségek vannak az archí-
vumok közös használatára is.
Szerintem naponta mûködhet
és segíthet a közös képzés és ál-
talában a szerkesztõségek
együttmûködése” – vélekedett
Dobos, aki hét éven keresztül
felügyelte az MTV határon túli
vallási és kisebbségi szerkesztõ-
ségét. 

ÚMSZ

Az Alkonyat – Újhold címû
vámpíros-szerelmes folyta-

tásfilm könyvelhette el a leg-
nagyobb sikert Music Tele-
vision zenei tévécsatorna fil-
mes díjait (MTV Movie
Awards) kiosztó gálán vasár-
nap este Los Angelesben. A
film nem csak a legjobb film dí-
ját zsebelte be, fõszereplõi,
Kristen Stewart és Robert
Pattinson a legjobb nõi és leg-
jobb férfi színész díját is meg-
kapták, övék lett a legjobb csók
díja, és Pattinson elnyerte a
globális szupersztárnak járó el-
ismerést is.

Az est sztárja azonban két-
ségtelenül Sandra Bullock volt.
Mint arról korábban beszámol-
tunk, a színésznõ a zenei csa-
torna MTV Generation Award
nevû életmûdíját nyerte el (az
elsõ nõként a kitüntetés törté-
netében), és a trófea átvétele
volt az elsõ nyilvános megjele-
nése azóta, hogy márciusban
kiderült: férje, Jesse James

megcsalta. Bullock cáfolta a ró-
la terjesztett pletykákat, és kije-
lentette, hogy nem adja fel kar-
rierjét, és esze ágában sincs el-
bujdosni. 

„Akármit láttak, hallottak
vagy olvastak az utóbbi idõ-
ben, szeretem amit csinálok, és
nem megyek sehova” – szögez-
te le Bullock, akinek Bradley
Cooper, Betty White és – meg-
lepetésre – Scarlett Johansson
adta át a generáció kiválóságá-
nak járó díjat. 

Eredetileg Ryan Reynolds,
Johannson férje kapta ezt a fel-
adatot, mivel együtt játszott
Bullockkal a Nászajánlat címû
filmben, de a „beugró” így
akarta kifejezni együttérzését
kolléganõjével. 

És ekkor következett be a díj-
átadó talán legemlékezetesebb
pillanata. Bullock szájon csó-
kolta Johanssont, amit a kö-
zönség hatalmas tapssal díja-
zott. Az ünnepelt egyébként
visszaesõ csókolózónak szá-
mít, a tavalyi gálán Maryl
Streep volt az „áldozata”. 

Bullock–Johansson érzéki csókja

Eladó vagy kiadó Kibéden (Maros me-
gye, 8 km Szovátától) 3 szobás, össz-
komfortos, bútorozott, modern ház,
gazdasági épületekkel, udvarral. Érdek-
lõdni a 0740-180 058-as telefonon.

Eladó vagy elcserélhetõ Budapesten,
Pesterzsébeten összkomfortos, 2 szo-
bás, bõvíthetõ lakás csíkszeredai 2
szobás tömbházlakásra. Telefon:
0749-301 664, 0036-309772485

Te aki annyi szeretete adtál, aki mindig
mellettünk áltál, sosem kértél csak adtál,
örökre itthagytál. Elfelejteni téged so-
sem lehet, te voltál a jóság és a szeretet.
Soha nem szûnõ fájdalommal emléke-
zünk a margittai Szántó Gyulára halálá-
nak elsõ évfordulóján.

Apróhirdetés

Nem eredményesek a sztrájkok

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
a sztrájkolással nem lehet megakadályozni a
kormány által elõterjesztett megszorításo-
kat. A maszol.ro szavazógépen feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Megakadályozhatják a
sztrájkok a tervezett megszorításokat?) vála-
szoló olvasóink többsége úgy véli, a sztrájk
nem vezet eredményre, a kormány ezektõl
függetlenül még meghozza a megszorító in-
tézkedéseket. A sztrájk mellett kiálló szava-
zók száma ez esetben teljesen elenyészõ a
„Nem”-el szavazók számarányához képest. 

E heti kérdésünk: 
Ön szerint lesz elõrehozott választás?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudomA visszaesõ Sandra Bullock „áldozata” ezúttal Scarlett Johansson volt

Az Adevãrul Holding tulajdonába tarto-
zó Adevãrul és Click! kivételével minde-
nik országos lap példányszáma jelentõset
zuhant az idei év elsõ negyedében – de-
rül ki a legfrissebb BRAT-jelentésbõl. A
rádiók esetében a mezõny élvonala válto-
zatlan maradt.

Megemlékezés

ETV: Dobos együttmûködik 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Honfoglaló - Színhá-
zak csatái
10.25 Magyar orchideák
(ismerett. f.)
11.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
11.30 Család-barát – Szol-
gáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 A mindenséggel
mérd magad
15.35 Halld Izrael! (ism.)
16.00 Irány a strand!
16.30 Ikonosztáz - magyar-
országi hittörténet
16.45 Cseppben a tudás -
A víz rejtélye
17.40 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Közbeszéd - Aktuális
háttérműsor
21.30 TGV, avagy a szuper-
gyors járat (francia-szeneg.
vígj., 1998)
22.55 Sporthírek
23.00 Váltó
23.15 A szajha és a bálna
(arg.-sp. filmdráma, 2004)
1.20 Váltó

RTL Klub, 0.10
Mélyvíz

Margaret Hall a tóparti házuk előtt tizenhét éves fia, Beau
fiúszeretőjének holttestébe botlik. Úgy dönt, eltünteti a nyo-
mokat és vízbe dobja a hullát. A fiáért aggódó asszony egye-
dül marad a bajban és hiába minden jó szándék, kicsúsznak
a kezéből a dolgok. Végképp pánikba esik, amikor ajtaján be-
kopog egy idegen férfi, Alek Spera, aki azt állítja: videofelvé-
tele van a sajnálatos balesetről.

DUNA TV, 21.30
TGV, avagy a szupergyors járat

Rambo már évek óta vezeti a TGV-nek hívott buszjáratot,
amely Nyugat-Afrikában, a szenegáli Dakar és a guineai
Conakry között teremt kapcsolatot. Ezúttal azonban az elindu-
lás előtt baljós hírek érkeznek: az egyik harcias törzs, a bi-
jágók fellázadtak a kormány ellen, és a busz útvonalán lévő
területeket is ellenőrzésük alá vonták. Az utasok között törzsi
vezető, nősülni szándékozó birkapásztor is helyet foglalnak.

TVR1, 21.10
Szerelem második látásra

A new yorki Harvey Shine, reklámdalocskák szerzője épp a
határán táncol, hogy elveszítse lassan amúgy is zsákutcába
torkolló állását. Főnöke figyelmezteti, hogy már csak egy
utolsó esélye maradt, így mielőtt Londonba utazik lánya es-
küvőjére, Harvey megígéri, hogy hétfő reggelre visszatér,
hogy részt vegyen egy fontos találkozón, és meggyőzzön
mindenkit képességeiről.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak
11.20 Századfordító ma-
gyarok
12.15 Musica Historica
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Élő hagyomány
15.10 Szép otthonok, re-
mek házak
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre
(sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 A kis királylány (ra-
jzf. sor.)
19.55 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.15 Stingers (sor.)
23.00 Beszéld meg Andre-
ával, hátrányból munkába
23.25 McLeod lányai
(sor.)
0.10 Copperfield Dávid
(olasz f. dráma, 2. rész)

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! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.40 Házról házra (am.
filmdráma, 2002)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (show-mű-
sor)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Ördögi ágyasok
(német vígj.)
Utána: RTL-hírek
0.10 Mélyvíz (am. film-
dráma, 2001)
Sz.: Tilda Swinton, Goran
Višnjić, Jonathan Tucker,
Peter Donat
2.10 Reflektor – Sztárma-
gazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.35 A nagy űrlutri
(francia vígj., 2006)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Lassie (am.-
kanadai filmsor.)
16.15 Capri - Az álmok
szigete (olasz filmsor.)
17.30 Bűbájos boszor-
kák (amerikai film-
sorozat)
18.30 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Sztárok a fejükre
estek
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.20 Szellemekkel sut-
togó (amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Jégtörők 3. - Az ifi
bajnokság (kan. családi
vígjáték, 2008)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.30 Smallville 11.20
Szívek szállodája (sorozat)
12.10 Feleségcsere (ism.)
13.00 Segítség, szülő va-
gyok! 14.00 A médium
(sorozat)  16.00 Gyilkos
számok (sorozat)  17.00 Ki
ez a lány (sorozat)  18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere 20.00
Jóbarátok (sorozat)
20.25 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat)  21.25
Gyilkos számok (sorozat)
22.20 Nyomtalanul (ame-
rikai sorozat)  

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
14.10 Külön kiadás
15.00 BoxBuster: Marco
Huck - Ola Afolabi 15.30
Sport.ro Hírek 16.00 Iga-
zán 17.00 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk (live)
20.05 Vakációs játékok
20.50 A világkupa
töreténete 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
23.00 BoxBuster 0.00
Sport.ro Hírek

9.45 Maria Mercedes
11.15 Predesztináltak
12.30 Mindörökké együtt
14.00 Ana két arca (soro-
zat) 15.15 Otthoni recep-
tek 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat)  16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Szívek iskolája
(sorozat)  20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 Ana
két arca (sorozat) 22.30
Éjszakai történetek 23.30
India (sorozat)    

8.10 Holtak hálójában
(amerikai-angol thrill.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sor.) 15.00 So-
laris (amerikai film)
16.45 Piedone, a zsaru
(olasz-NSZK vígj.) 18.45
Függő játszma 3. - Halálos
túra (kanadai-amerikai ka-
landf.) 20.30 Célzott lö-
vés (am.-kan. akcióf.)
22.10 A király nevében
(német-kan.-am. kalandf.)
0.30 Kampókéz 3. (ame-
rikai horror)   

8.00 Európa vendéglő (so-
rozat) 8.45 A csapat
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Árulás a
családban 16.30 Légy az
enyém (reality show)
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 19.45 Menyet
anyának 20.30 Vendéglő
nálunk otthon 22.00
1001 éjszaka (török soro-
zat) 23.45 2103: Halálos
feltámadás (kanadai-an-
gol sci-fi, 1997) 1.45 Nők
(erotikus film)   

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (krimisorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 13.00
Őrangyal (amerikai soro-
zat) 14.00 Nash Bridges
(amerikai sorozat) 15.00
Kisvárosi gyilkosságok
(angol sor.) 17.00 Audrey
Hepburn története (am. f.,
1. R.) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (am. sor.) 20.00 Nash
Bridges (am. sor.) 21.00
Őrangyal (am. sor.) 22.00
A férjem védelmében
(amerikai sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
11.00 Önök kérték!
(ism.)
11.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
16.05 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krim-
isorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol sorozat)
22.00 Copperfield 
Dávid (olasz filmdráma,
2. rész, 2009)
23.50 Az Este - Szerda
0.20 Prizma
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek 
(ism.)

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin sor.)
11.15 Kép és értelem
12.10 Életre szóló utazás
12.35 A világ hercegnői
12.50 A palota ékköve
(koreai sorozat)
14.00 Hírek, sport
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Könyv szerint
17.45 Az út Dél-Afrika fe-
le
18.15 Sziluettbarát re-
ceptek
18.50 A palota ékköve
(koreai sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Szerelem második
látásra (angol-amerikai
romantikus dráma,
2008)
22.55 Királyi kórház (an-
gol sorozat)
0.00 Hírek, sport, időjá-
rás
0.15 A vámpír árnyéka
(angol-amerikai horror,
2000)
1.55 Az út Dél-Afrika fele
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landfilm, 2000) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
13.45 Az elveszett forga-
tókönyv (amerikai miszti-
kus film, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A Büntető (am.-
auszt. akcióf., 1989)

22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Terminátor - Sarah
Connor króniká (amerikai
filmsorozat)
0.00 A Büntető (am.-
auszt. akcióf., 1989)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (am. sor.)
12.00 Miami Vice (ameri-
kai sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Gyilkos társ (auszt-
rál krimi, 2001)
Sz.: Colin Friels, Chris Hay-
wood, Martin Sacks, Zoe
Carides

16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés Alina Pe-
trescuval
20.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? – szórakoztató műsor
22.00 Csillagháló - szóra-
koztató műsor
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Poker After Dark
2.00 Office (am. sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera (ism.)
9.30 Senki sem tökéle-
tes (román vígjáték soro-
zat)
10.00 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
10.30 Tettenérve (am.-
lux. filmdráma, 2004,
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (amerikai sorozat)
15.15 Senki sem tökéle-
tes (román vígjáték soro-
zat)
15.30 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
16.15 Tommy Boy (ame-
rikai vígjáték, 1995)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Lázadás az autó-
pályán ( amerikai thriller,
1992)
22.15 Lököttek (vígjáték-
sor.)
23.15 CSI (amerikai so-
rozat)
1.00 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
59-es Corvette
8.00 Újjáépítők - Wiley au-
tója
9.00 Hogyan csinálják? -
Villamosság/úszódaru
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok -
Gander Mountain
12.00 Trükkös tesók
13.00 Túlélés törvényei -
Szibéria 2
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másodper-
cek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... - Nézők
kérték
18.00 Amcsi motorok
19.00 Amerika legőrültebb
versenyei
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 A túlélés törvényei
23.30 Halálos fogás - Po-
koli órák

0.30 Éljük túl a katasztró-
fát
1.30 Töréspont - Busz
2.30 Végzetes másod-
percek

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
8.10 Egy amerikai farm
története
(dél-afrikai filmdráma,
2004, ism.)
9.55 Győztesek
10.00 Hírek, sport
10.15 Párizsi jóbarátok
(francia vígjáték-
sorozat)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, sport
12.45 Néprajzi kincsek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimis-
tán (ausztrál sor.)
17.00 Wild Card (ameri-
kai sorozat)
18.00 Euronews
18.15 Párizsi jóbarátok
(fr. vígj. sor.)
18.45 Az út Dél-Afrika
fele
19.20 Várjuk a vissza-
vágót Mr. McGill 
(angol filmdráma,
2003)
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én költségve-
tésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Szeress, ha
tudsz! (amerikai filmdrá-
ma, 1998)
1.15 Mosoly... négy ke-
réken (ism.)
1.50 Közeleg a vihar
(ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: unitárius
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghívot-
tal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  
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Ma Medárd nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Medárd a germán
Machthard név latin
Medardus formájából
ered, jelentése: hatalom és
erõs, merész.
Holnap Félix napja van.

Évfordulók
• 1099-ben megkezdõdött
Jeruzsálem ostroma az I.
keresztes háborúban.
• 1867-ben a kiegyezés  fo-
lyamatát befejezõ aktus-
ként megkoronázták I. Fe-
renc József királyt és Er-
zsébet királynét a budavári
N a g y b o l d o g a s s z o n y
templomban (Mátyás-
templom).

Vicc 
Zajos, másokat megbot-
ránkoztatóan viselkedõ
társaság szórakozik egy
étteremben. Egyszer csak
egyikük odakiált a pincér-
nek:

– Hé, pincér, hol van itt a klo-
tyó?
– Menjen csak elõre, aztán
forduljon jobbra, ott talál egy
ajtót, arra ki van írva, hogy
„urak”. De ne törõdjön vele,
lépjen csak be nyugodtan.

Recept
Hideg spárgás tésztasaláta
Hozzávalók: 50 dkg zsenge
zöldspárga, 5 darab szardel-
lafilé, 4 gerezd fokhagyma,
fél citrom leve, olívaolaj, 1
csokor petrezselyem, frissen
õrölt bors, 50 dkg tészta.
Elkészítése: Pucoljuk meg a
spárgát, vágjuk 3-4 cm-es da-
rabokra, és olívaolajon párol-
juk meg. Adjuk hozzá a fél
citrom levét, az összevágott
szardellákat, és borsozzuk.
Pár perc múlva szórjuk bele a
felaprított fokhagymát, majd
ha levettük a tûzrõl, a felaprí-
tott petrezselymet is.
Fõzzük ki lobogó, sós vízben
a tésztát, szûrjük le, majd ke-
verjük el a spárgával.

2010. június 8., kedd   www.maszol.ro

Mindenki számára van egy
nap az évben, amelyiken szá-
mot vet életével. Van, aki az
év utolsó vagy éppen elsõ
napján, esetleg születése nap-
ján vagy csak úgy, váratlanul
szembesül saját életével. Nem
túl gyakran történik ez, mert
az ember semmitõl nem me-
nekül jobban, mint önmaga
elõl, az önmagával való
számvetés elõl. Az ember nem

szeret kudarcaival szembesülni,
még olyan áron sem, hogy a
kudarcaival együtt sikereit és
megvalósításait is a feledés
mélységeibe taszítja. Pedig az
önvizsgálat helyes dolog. Felej-
teni ugyan nem segít, de abban
igen, hogy az ember elrendezze
dolgait, és tanuljon hibáiból. A
bölcs ember pedig  nem csak
egy évben egyszer vet számot
önmagával. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Munkájával könnyen boldo-
gul. Harmonikusnak ígérkezik
a szerelmi élete, amihez hozzá-
járulnak a közös célok, ame-
lyek még szorosabbra fonják
kapcsolatát a kedvesével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sikereket könyvelhet el, ami
megnöveli önbizalmát. A tár-
sasági élet eseményei szinte fel-
villanyozzák, s feledtetik a hét-
köznapi nézeteltéréseket.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A szép szavak elbûvölik, túlsá-
gosan hiszékeny és nagyvona-
lú. Vigyázzon, mert könnyen
kihasználhatják vagy becsap-
hatják.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elemében érzi magát a küzdõ
típusú Rák. Nagyon meg akar
küzdeni az igazáért. Buldózer-
ként nyomul elõre, s ellent-
mondást nem tûrõ határozott-
sággal tör célja felé.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Hirtelen haragú, de valaki
megnevetteti, s pár percre elfe-
lejti a gondokat. Rájön, hogy
mire kell jobban odafigyelnie.
Éles szemmel veszi észre, hogy
mi lényeges és mi nem.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Tele van gondokkal. Rossz
hangulatát az elmúlt napok
idõjárása okozza. Hiába min-

den kedvezõ változás, nem
tudja magát igazán elengedni.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Jupiter és az Uránusz hely-
zete arra utal, hogy végre sze-
rencsés lesz a szerelemben. Va-
lószínûleg közelebbi kapcsolat-
ba kerül valakivel.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Végre van egy kis ideje, hogy
átgondolja az utóbbi hetek tör-
ténéseit. Most már mindenkép-
pen meg kell hoznia néhány
régóta halogatott döntést.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kivirul, ahogyan érzi az igazi,
forró nyár közeledtét. Újra len-
ge színesbe öltözik, és megta-
lálja önmagát. Alig bír magá-
val, utazni vágyik, szórakozni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kihívások, kalandok sora vár-
ja a hét elsõ napján. Sikeres
napja lesz, mivel bolygójától
sok energiát kap. Megvalósít-
hatja korábbi elképzeléseit.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagyobb terveinek biztató kez-
detet ígérnek a csillagok. Jó al-
kalom adódik arra, hogy vé-
giggondolja anyagi lehetõsége-
it, és megtalálja a szükséges
forrásokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Több problémás helyzetet kell
megoldania. Késõbb megbán-
hatja, ha most meggondolatla-
nul dönt. Ne legyen türelmet-
len!

Horoszkóp
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Röviden
Marosvásárhelyé lett a trófea

Marosvásárhely nõi labdarúgócsapata
nyerte meg az élvonalbeli bajnokságot, mi-
után a hétvégi utolsó fordulóban 15-0-ra le-
gyõzte a Bukaresti Fair Play együttesét.
Negyven találatával a gólkirályi címet is a
vásárhelyiek futballistája, Sinka Zsuzsanna
szerezte meg. A tabella második helyén a
Craiovai Sporting végzett, míg a dobogó
harmadik fokán a Kolozsvári Clujana zárt.

Megverték a rögbiválogatott edzõit

Románia felnõtt rögbiválogatottjának
Botoºani-ban rendezett mérkõzése után
megverték a csapat szövetségi edzõit. Egy
éjszakai szórakozóhelyrõl jöttek ki, ami-
kor vitába keveredtek néhány helyi lakos-
sal. Romeo Gontineac megúszta egy ököl-
csapással, de az új-zélandi Steve
McDowell kórházba került a kapott üté-
sek miatt. A találkozót amúgy a trikolór-
ok nyerték 61-7-re.

Milliárdos tartozása van
a Manchester Unitednak

Az egymilliárd angol fontot is meghaladja
a Manchester United adóssága, de az an-
gol futballklub tulajdonosai nem aggódnak
emiatt. Az amerikai Glazer család szóvivõ-
je kijelentette: forgótõkéjük bõven megha-
ladja a kétmilliárd angol fontot.

Hétmillió eurós ajánlat Mutuért

Az isztambuli Fenerbahce futballklubja
hétmillió eurót készül felajánlani a
Fiorentinának Adrian Mutuért. A román
válogatott csatárt, mint ismert, doppingvét-
sége miatt októberig eltiltották, emiatt a fi-
renzeiek átigazolási listára tették. A törö-
köket nem zavarja Mutu büntetése, nem
csak az alakulat erõsítése miatt akarják
megvenni, hanem elsõsorban reklámcélból
szeretnék leszerzõdtetni.

Tárgyalnak a MOL-ligáról

A Magyar Jégkorong-szövetség pénteken
felálló új elnöksége tárgyal a MOL-lal a
magyar–román bajnokság folytatásáról.
Radványi Róbert ligaelnök az MTI-nek el-
mondta, amennyiben a cég változatlanul
támogatja a pontvadászatot, abban kilenc
csapat – a Vasas, az Újpest, a Dunaújvá-
ros, a Ferencváros, a Miskolc, az Alba
Volán II, a Csíkszereda, a Brassó és a
Steaua – venne részt. A bukarestiek július
5-én tudnak végleges választ adni. A baj-
nokságban maximálisan öt légiós szere-
pelhetne, és az átigazolási idõszak decem-
ber 1-jéig tart. Radványi egyúttal jelezte
azt is: június 11-i határidõvel lemond a li-
gaelnöki posztjáról.

Higuaín hosszabbított

Gonzalo Higuaín 2016 nyaráig meghosz-
szabbította szerzõdését a Real Madrid fut-
ballcsapatával. Az argentin csatár négy éve
a River Plate együttesétõl érkezett Madrid-
ba, s a legutóbbi idényben a csapat gólkirá-
lya volt 27 találattal. Nem sokkal maradt el
válogatottbeli társától, a Barcelonában fut-
ballozó Lionel Messitõl, aki 34 góllal vég-
zett a lista élén. Az „El Pipita” becenévre
hallgató Higuaín Maradona válogatottjá-
nak és a királyi gárdának is alapembere.

Változtatnak a vb szabályain

Elfogadták Kaszó Klárának, a Magyar
Síszövetség elnökének szabálymódosító ja-
vaslatát a nemzetközi sportági szövetség
(FIS) 47. kongresszusán, így az alpesisí-vi-
lágbajnokságon szinte valamennyi ország
sportolója szerepelhet a döntõ futamban is.
Eddig csak az elsõ viadal 30 legjobbja ju-
tott a fináléba. A Mob.hu-n olvasható be-
számoló szerint a FIS történetében elõször
fordult elõ, hogy nem egy sportági nagyha-
talom javaslatát fogadták el több mint 50
tagország támogatásával.

Sarc a banis tippekre is
A fogadóirodák tiltakoznak az adómentességi küszöb eltörlése ellen

V. Ny. R.

Bezárnak ma a romániai
sportfogadó irodák, ezzel til-

takoznak a kormány törvénymó-
dosító javaslata ellen. Egy sürgõs-
ségi rendelettel ugyanis változtat-
ni akarnak az adótörvény 77-es
cikkelyén, s a 600 lejes adómen-
tességi nyereményküszöböt eltö-
rölve minden szerencsejátékból
származó jövedelemre 25 száza-
lékos adót rónának ki. Dan
Matei Agathon, a Romániai
Munkáltatók Szövetsége Orszá-
gos Konföderációjának szóvivõje
(ACPR) szerint viszont a kor-
mány ezzel a törvénymódosítás-
sal épp az ellenkezõjét érné el an-
nak, amit szeretne. Sajtótájékoz-
tatóján elmagyarázta, hogy a kü-
szöb eltörlésével az állam nem-
hogy plusz bevételre nem fog
szert tenni, de havi mintegy 4,9
millió lejes bevételtõl esik majd
el. A mai tiltakozó akcióhoz Ro-
mánia 1455 fogadóirodája csatla-
kozik, azaz 96,7 százalékuk zár-
va marad.

Haszontalan adóztatás

A Romániai Fogadóirodák
Egyesületének egy tanulmánya
szerint 2005-ben egy ehhez ha-
sonló rendelet hatására az irodák
bevétele mintegy 47,5 százalék-
kal csökkent, és harminc százalé-
ka bezárt. „Azért tiltakozunk,
hogy felhívjuk a kormány figyel-
mét arra, hogy ez a túladóztatás
csak munkanélküliséghez, keve-
sebb állambevételhez és az illegá-
lis fogadások elburjánzásához
fog vezetni” – mondta Agathon.
Romániában jelenleg ugyanis
mintegy négyezren dolgoznak
sportfogadó irodákban, s a tanul-
mány alapján várhatóan több
mint ötven százalékuk fog az ut-
cára kerülni.

„Ha bevezetik, biztosan meg
fog látszani a bevételeken. Úgy
gondolom, hogy a játékosok fo-
gadókedve csökken majd” –
mondta lapunknak Opre Csa-
ba, az egyik nagyváradi foga-
dóiroda mûködtetõje, aki sze-
rint ez a tiltakozás figyelemfel-
keltésnek megfelelõ, de szerinte
nem lesz eredménye. Ennek el-
lenére õk is csatlakoznak az ak-
cióhoz, s ma bezárják az iro-
dát. „Egyelõre a helyzet az,
hogy az államnak 5% jut min-
den lejbõl, ami bevételnek szá-
mít” – magyarázta. Az egyesü-
let tanulmánya alapján a sport-
fogadásokból származó bevéte-
lek havonta mintegy 100 millió
lejre rúgnak, így az erre fizeten-
dõ illeték havi 6,5 millió lej.
Ami a kifizetett nyeremények
adóját jelenti, az havi mintegy

4,2 millió lej, hiszen a sportfo-
gadó irodák nyertes szelvényei-
nek mintegy 95 százaléka 600
lej alatt van.

Agathon szerint a kormány
ezen módosítási javaslata két
dologhoz fog vezetni: „Elõször
is azonnal megnõ az online fo-
gadások száma, mivel azok a
cégek, amelyek ezzel foglal-
koznak, nem Romániában van-
nak bejegyezve. Másodsorban
pedig az illegális, titkos foga-
dásokból származó pénzek
könnyen a szervezett maffia
köreibe kerülhetnek” – mond-
ta. Azzal Opre is egyetért,
hogy a megszorítás az online
fogadóirodáknak kedvez majd,
mivel rájuk nem vonatkozik ez
az adózási rendszer, õk még az
elõbb említett öt százalék alól
is szabadulnak.

Zárt kapus tippek

A sportfogadó irodák többsé-
ge ma biztosan zárva lesz, s
Agathon tájékoztatása szerint
meghatározatlan ideig „harcol-
nak” a törvénytervezet ellen. Ez
azt jelenti, hogy ma biztosan
nem lehet az irodákban a dél-af-
rikai labdarúgó-világbajnokság-
ra fogadni, holott az pénteken
kezdõdik. Opre tapasztalata
alapján a helyiek eddig nem iga-
zán fogadtak még a világver-
senyre. „A jellemzõ az, hogy az
aznapi, maximum a másnapi
meccsekre játszanak az embe-
rek” – mondta. A favorit náluk
is Spanyolország, Anglia, Brazí-
lia, mint bárhol máshol. A leg-
többet természetesen Észak-Ko-
rea vagy esetleg Új-Zéland sike-
réért fizetnének. 

Nem nyitnak ma ki a romániai sportfogadó irodák, így tiltakoznak a kormány rendelete ellen Fotó: Tofán Levente

Országos bajnok a City’us
Teremlabdarúgás

Czimbalmos Ferenc-Attila

Története elsõ országos baj-
noki címét ünnepelhette va-

sárnap este a Marosvásárhelyi
City’us felnõtt férfi teremlabda-
rúgó-csapata, miután a finálé
mindent eldöntõ harmadik mér-
kõzésén 5-1-re legyõzte a ven-
dég Brassói Design Construct
alakulatát.

Az elsõ, brassói összecsapá-
son, mint ismert, David
Goncalves tanítványai még 5-4
arányban alulmaradtak, vásár-
helyen viszont hiába vezetett
Arthur Meló legénysége 3-0-ra
is, végül 4-3-ra kikaptak. A
döntõ összecsapáson ismét
gyengén kezdtek a hazaiak,
nem volt ellenszerük Fiuza pa-
rádés védéseire. A brassóiak rá-
adásul a vezetést is megszerez-
ték az elsõ félidõben, csakhogy
a mintegy 3500 elszánt, sikerre
éhes nézõsereg biztatása köze-
pette a házigazdák a térfélcse-
rét követõen kiegyenlítettek.
Ettõl kezdve már a vásárhelyi-
ek irányították a játékot: a
negyven találattal a bajnokság
gólkirályának választott portu-
gál Philipe Prado vezetéshez

jutatta csapatát, majd
Gherman háromra növelte az
elõnyt. A brassóiak trénere ek-
kor mezõnyjátékosra cserélte
kapusát, ám a várt eredmény
elmaradt. Ehelyett két hazai el-
lentámadásból Nuniho küldte
be a labdát az ideiglenesen
Paolo Ferreira által õrzött háló-
ba. A marosvásárhelyiek kapu-
sa, a brazil Carlao eközben le-
gyõzhetetlen volt, s az idei sze-
zonban mutatott teljesítménye
miatt a hazai szakszövetség ho-
nosítani szeretné.

A játékvezetõi sípszó könnye-
ket csalt a játékosok szemébe, a
Klein László, Carlos Ferreira
(kapusok), Adrian Almãºan,
Vitor Hugo, Nuno Miguel,
Rodrigo Texeira, Orlando Coel-
ho, Paulo Garibaldi, Andrei
Muntean, Cosmin Gherman,
Philipe Prado és Gabriel
Molomfãlean alkotta együttes
örömittasan ünnepelt szurkolói
körében a Queen klasszisának,
a We Are The Champions dalla-
mára.

A játékosok egyelõre még
nem pihenhetnek, hiszen jövõ
hétfõn 19 órától a Focºani ala-
kulatát fogadják a Román Kupa
döntõjében. A találkozót a
Sport1 élõben közvetíti. 

Edzõ kerestetik Vâlceára
Kézilabda

ÚMSZ

„A norvég Marit Breivik az
elsõ opció. Nagyon szeret-

nénk, most majd kiderül, hogy si-
kerül-e elhoznunk” – jelentette ki
Ioan Gavrilescu, a Râmnicu
Vâlcea-i Oltchim nõi kézilabda-
csapatának elnöke. A román baj-
noknál ugyanis edzõ kerestetik, a
korábbi tréner, Radu Voina
ugyanis nem hosszabbította meg
szerzõdését a klubbal. Az 54 éves
Breivik pedig Norvégia nõi válo-
gatottjának szövetségi kapitánya
immár 1994 óta. A csapat irányí-
tása alatt lett olimpiai bajnok Pe-

kingben, míg Sydneyben bronz-
rémes lett az ötkarikás játékokon;
világbajnokit nyert 1999-ben, va-
lamint három vb-ezüstérmet és
négy Európa-bajnoki címet is be-
gyûjtött. „A magyarországi Ko-
vács Péter is szerepel a listánkon,
de az õ helyzete is elég bonyolult,
mivel úgy tûnik, hogy még min-
dig szerzõdésben áll a török válo-
gatottal” – magyarázta Gavriles-
cu. Kovács mellett egy másik ma-
gyarországi trénerre is gondoltak,
mégpedig Róth Kálmánra, de a
szlovén Tonje Tiselj és a dán
Anja Andersen neve is szerepel a
listán. „A lányok június 28-án
gyülekeznek, addig lesz új edzõ”
– jelentette ki a klubelnök. 

Marit Breiviket szeretné Romániába csábítani az Oltchim


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

