
Diszkriminál a Caþavencu

Diszkriminatívnak minõsítette a diszkrimi-
nációellenes tanács az Academia Caþavencu
élclap két héttel ezelõtti Magyar megszállás
alatt a román kultúra címû reklámszpotját. 

új magyar szó
2010. június 9., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2311 ▲
1 amerikai dollár 3,5496 ▲
100 magyar forint 1,4802 ▲

Kezdõdik a kullancsszezon

Kullancsinvázió van az idén, négyévente
lehet a kórokozó ilyen mértékû elszaporo-
dására számítani, és ez az év a kritikus
esztendõ. Bob Miklós marosvásárhelyi 
állatorvos lapunknak elmondta, a közhie-
delemmel ellentétben ma már nem csak 
a várostól távoli erdõkben támadnak 
az élõsködõ rovarok.

Társadalom 7

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Még egy hétig a ruhatárban
marad két alkotmánybírói talár

Jövõ hétig
„csonkán”, Ion
Predescu ideigle-
nes vezetésével
tevékenykedik az
Alkotmánybíró-
ság, miután a
képviselõháznak
és a szenátusnak
tegnap sem sike-
rült dönteni
mandátumot
vesztett talárosok
utódairól. 

A válság forgószele
Noha Romániában ritkák a hurrikánok,
az ország most mégis benne van a válság
forgószelének a kellõs közepében. A poli-
tikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi
válság megannyi jellemvonása ötvözõdik,

és sodorja magával azt a
népet, amely még mindig
csodát vár, és úgy gondol-
ja, hogy egyetlen ember
képes kivezetni belõle.
Ilyen csoda nincs, meg
kell elégednünk a nagybe-

teg ember lábadozásba
vetett reményével. 

Székedi Ferenc

Cs. P. T.

Az Orbán-kormány beiktatá-
sa óta ma elõször lesz ro-

mán-magyar diplomáciai tár-
gyalások színhelye Bukarest. Er-
re Németh Zsolt magyar külügyi
államtitkár romániai látogatása
ad alkalmat. A magyarországi
politikus Bogdan Mazuru kül-
ügyi államtitkárral találkozik a
román fõvárosban és Markó Bé-
la kormányfõ-helyettest is felke-
resi hivatalában. A Németh-
Mazuru tárgyalások központi
témája várhatóan a magyar ál-
lampolgárság könnyített meg-
adásáról szóló törvény alkalma-
zása lesz, miután a román kül-
ügy korábban közölte: részlete-
sen szeretne tájékozódni a jog-
szabályról. 
Folytatása a 2. oldalon 

Németh Zsolt
ma Bukarestben

ÚMSZ

Egykulcsos, 16 százalékos
jövedelemadót javasol a ma-

gyar kormány, s két év alatt
ezen az alapon családi adórend-
szert vezetnének be – jelentette
be Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök tegnap a parlamentben.
Az „elsõ gazdasági akcióterv”
egyik fontos intézkedése továb-
bá, hogy a társasági adó kedvez-
ményes, tízszázalékos kulcsát a
jelenlegi 50 millióval szemben
500 millió forintos adóalapig le-
het majd alkalmazni. Ezzel a
kormány a hazai kis- és közepes
vállalkozásokat kívánja támo-
gatni. A nemrég hivatalba lépett
kabinet megadóztatja három év-
re a bankokat, biztosítókat és
pénzügyi cégeket. 
Folytatása a 6. oldalon 

Bankadóval 
rajtol Orbán

Aláírásgyûjtésbe kezdtek tegnap marosvásárhelyi értelmiségiek tiltakozásul amiatt, hogy a
Jobbik Magyarországért Mozgalom európai parlamenti képviselõje, Szegedi Csanád irodát nyi-
tott a városban. „Nem akarom, hogy Erdélyben bárhol a Jobbik akármit is nyisson. Nem
akarok fasiszta Európát” – szögezte le lapunknak Spielmann Mihály történész. A ÚMSZ
kérdésére Szegedi elhárította a szélsõségesség vádját. Mint fogalmazott, nem valaki ellen nyi-
tott irodát, hanem azért, mert Brüsszelben nem védik az erdélyi magyarság érdekeit. 2. oldal 

Boc egy éven belül másodszor bukhat meg a parlamentben Fotó: Tofán Levente

Ma délelõtt olvassák fel a
képviselõház és szenátus

együttes ülésén a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) által benyújtott
bizalmatlansági indítványt. A

Boc-kormány menesztését kérõ
„Állítsák meg a szociális népir-
tást” címû dokumentumról jövõ
kedden, június 15-én szavaznak
a honatyák. 3., 4. és 6. oldal 

„Nem provokálni jöttem“ – állította Szegedi Csanád, a Jobbik EP-képviselõje, akit Bagoly Zsolt, az EMI vezetõje konferált fel az irodamegnyitón Fotó: Antal Erika

Rossz vért szült a Jobbik
Irodát nyitott Marosvásárhelyen Szegedi Csanád európai parlamenti képviselõ

Június 15: az ítélet napja
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Röviden

Markó gratulált Pásztoréknak

Megszületett Szerbiában a vasárnapi nem-
zetitanács-választások nem hivatalos vég-
eredménye; e szerint a Pásztor István vezet-
te Vajdasági Magyar Szövetségnek több,
mint háromnegyedes többsége lesz a ma-
gyar kisebbségi „miniparlamentben”. A
VMSZ által támogatott Magyar Összefogás
lista 77 százalékot ért el, a Vajdasági Ma-
gyarként Európába lista – amely mögött a
Boris Tadic szerb elnök vezette Demokrata
Párt áll – 13 százalékot kapott, a választás-
ra jogosultak 55,5 százalékos részvétele
mellett – ismertette tegnap a Magyar Szó cí-
mû újvidéki lap. A VMSZ-nek tegnap
Markó Béla RMDSZ-elnök is gratulált.

Pokolgép robbant Isztambulban

Pokolgép robbant tegnap a törökországi
Isztambulban egy rendõrségi busz mellett,
tizenöten megsebesültek – közölte az
Anadolu hírügynökség. A robbanószerkeze-
tet a nagyváros nyugati részén,
Kücükcekmece negyedben egy kórház elõtt
helyezték el az úttest szélén. Hüseyin
Capkin városi rendõrfõnök szerint a sebe-
sültek mind rendõrök, a török hírügynök-
ség szerint viszont két járókelõt is ápolnak
egy közeli kórházban. Az NTV televízió ér-
tesülése szerint az áldozatok többségének
sebesülése szilánkoktól származik, egyikük
állapota sem súlyos.

Nem engednek iráni hajókat 
a Gázai övezetbe

Izrael nem engedi meg, hogy iráni hajók
humanitárius segélyt szállítsanak a Gázai
övezetbe – közölte tegnap egy izraeli lap
diplomáciai forrásokra hivatkozva. „Ha
nem engedtük át az ír hajót, akkor bizo-
nyosan nem engedjük át az iráni hajókat
sem” – mondta egy névtelenül nyilatkozó
diplomata a Jerusalem Post címû napilap-
nak. Teheránban hétfõn jelentették be, hogy
az iráni Vörös Félhold szervezet hajókkal
és repülõgéppel segélyszállítmányt küld a
hét végén a Gázai övezetbe.

Újabb jelölt a német 
elnökválasztási harcban

Önálló jelöltet állított a német elnökvá-
lasztási harcban tegnap az ellenzéki Bal-
oldal pártja. Az egykori keletnémet kom-
munista utódpártot is magában foglaló,
de immár országossá vált, a szociálde-
mokratáktól balra elhelyezkedõ párt je-
löltje a hesseni rádió egykori fõszerkesztõ-
nõje, Luc Jochimsen. A 74 esztendõs Luc
– teljes nevén Lukrezia – Jochimsen jelen-
leg a Baloldal pártja parlamenti frakciójá-
nak kulturális ügyekkel megbízott szóvi-
võje. Õ immár a harmadik induló a kor-
mánypártok által jelölt Christian Wulff
alsó-szászországi miniszterelnök, a kon-
zervatív CDU elnökhelyettese, továbbá a
két másik ellenzéki párt, a szociáldemok-
raták, valamint a Zöldek közös jelöltje, a
volt keletnémet polgárjogi harcos,
Joachim Gauck mellett. 

Már Afganisztán az USA 
leghosszabb háborúja

Már kilenced éve tart az afganisztáni ka-
tonai mûvelet, az Egyesült Államok leg-
hosszabb háborúja – hangzott el az ABC
News tegnapi tudósításában. Az afgán
mûveletek 104 hónapja tartanak, hosz-
szabb ideje, mint a 103 hónapig húzódó
vietnami háború (1964–1973), amely
mindeddig az amerikai történelem leg-
hosszabb háborúja volt. Az afgán háború
rendkívüli támogatottságot élvezett az
Egyesült Államokban, amikor 2001 õszén
elkezdõdött. Alig egy hónap telt el a szep-
tember 11-i, Amerikát ért terrormerényle-
tek után, George Bush elnök a közvéle-
mény biztos támogatására számíthatott,
amikor légicsapásokat rendelt el Kabul,
Dzsalálábád és a tálibok erõssége,
Kandahár ellen.

Folytatás az 1. oldalról

Ennek érdekében a román kül-
ügyminisztérium pontosításokat
kért Budapesttõl, mielõbbi tár-
gyalást kezdeményezett a ma-
gyar féllel, a szenátus külügyi bi-
zottsága pedig a következõ na-
pokban határozatot kíván elfo-
gadni a jogszabály román meg-
ítélésérõl. A bukaresti diplomá-
cia arra kíváncsi, hogy a magyar
állampolgársági törvény megfe-
lel-e a nemzetközi jog elõírásai-
nak. Mindez abból a válaszból
derül ki, amit a román külügy a
Mediafax és a Rador hírügynöksé-
gek érdeklõdésére adott a témá-
ban. A tárca azt is jelezte: a ro-
mán fél teljes mértékben kész a
nyílt párbeszédre ebben az ügy-
ben. Mint ismert, a román kül-
ügyminisztérium mindeddig
nem foglalt hivatalosan állást a
magyar állampolgársági törvény
módosításával kapcsolatban. Ko-
rábban azonban Titus Corlãþean,
a szenátus külügyi bizottságának
szociáldemokrata elnöke kijelen-
tette: Budapest „etnikai alapon
készül állampolgárságot adni az
ország határain kívül élõ magya-
roknak”, ami ellentétes a nem-
zetközi joggal. 

Németh Zsolt 
Bukarestben

Antal Erika

Parlamenti irodát nyitott teg-
nap este Marosvásárhelyen a

magyar Országgyûlésben is frak-
cióval rendelkezõ Jobbik Magyar-
országért Mozgalom európai par-
lamenti képviselõje, Szegedi Csa-
nád. „Nem valaki ellen nyílt az
iroda, nem is provokációnak szán-
tuk, hanem azért, mert szeretnénk
felvállalni az erdélyi magyarság
ügyét, az autonómia megvalósítá-
sát, a magyar nyelv használatának
kiszélesítését egész Erdély terüle-
tére” – nyilatkozta lapunknak a
szélsõjobboldali nézeteirõl ismert
párt politikusa. Mint megtudtuk,
a képviselõ „szíve csücske”
Székelyudvarhely, mégis úgy látta
jónak, hogy Marosvásárhelyen
nagyobb szükség van a jelenlétére,
mert itt sokkal nagyobbak a bajok.
„Udvarhelynek van egy Csaba ki-
rályfi szobra, Vásárhelyen még
mindig nincs Kossuth Lajos utca,
sem szobor, Dózsa György nevét,
a róla elnevezett úton még mindig
elrománosítva írják” – sorolta a
képviselõ. Hozzátette, nemcsak a
magyarokat, de románokat is szí-
vesen segít problémájuk orvoslá-
sában, ha felkeresik az irodáját. 

A Jobbik Magyarországért kép-
viselõje szerint a marosvásárhelyi
magyarok és a székelység elõtt két
út áll: vagy a kolozsvárihoz ha-
sonló helyzetbe jutnak néhány
éven belül, vagy – ha megvalósít-
ják a területi autonómiát – Maros-
vásárhely a Székelyföld fõvárosa
lesz. Szegedi elveti a kis lépések,  a
„kettõt elõre, hármat hátra” politi-
káját, mert úgy látja: ha az auto-
nómia nem valósul meg, a szór-
vány sorsára jut a székelység is. 

Csanádi: Tõkésék nem
képviselik közösségüket

A tegnapi irodanyitó ünnepsé-
gen az Erdélyi Magyar Ifjak, a
Hatvannégy Vármegye, a Magyar

Polgári Párt és a Székely Nemzeti
Tanács helyi szervezeteinek kép-
viselõi, valamint egy „gárdista ba-
rátunk Szovátáról” vett részt.
Többnyire fiatalok, de néhány
idõsebb személy is tartózkodott
az Ifjúsági utca 2. szám alatti épü-
let harmadik emeleti szobájában,
ahol a jobbikos képviselõ ma dél-
után  máris fogadja az ügyfeleket.

A megnyitón elhangzott, eddig
egy magyarországi párt sem jött
Erdélybe, ezért a Jobbik úgy érez-
te, kötelessége képviselni az egész
Kárpát-medence magyarságának
az érdekeit. „Három magyar kép-
viselõje van Brüsszelben az erdé-
lyi magyarságnak, de nem az ér-
dekeit képviselik, soha nem be-
szélnek az autonómiáról, minden
egyébbel kapcsolatosan hallatják
a hangjukat, csak saját választói-
kért nem. A Jobbik nem akar po-
litikai tõkét kovácsolni, azért teszi

ezt, mert más nem vállalta, holott
a többi pártnak is kötelessége vol-
na eljönni Marosvásárhelyre, Sza-
badkára, Székely-udvarhelyre,
Gyergyószent-miklósra” – hang-
zott el a megnyitón.

Aláírásokkal tiltakoznak

Marosvásárhely magyar polgá-
rainak egy része határozottan el-
utasítja Szegedi Csanád jelenlétét
a városban. Tegnap aláírásgyûjtés
is indult a helyi értelmiségiek kö-
rében a szélsõséges párti politikus
irodájának megnyitása ellen. Ér-
tesüléseink szerint a Látó folyóirat
szerkesztõi és a színmûvészeti fõ-
iskola több tanára csatlakozott a
tiltakozáshoz.

„Nincs szükség újabb gyûlölet-
technikákra. Én, Sebestyén
Spielmann Mihály, marosvásár-
helyi lakos, erdélyi magyar író,

történész és könyvtáros, az ausch-
witzi áldozatok nevében, félig ki-
irtott családom és a tisztesség ne-
vében tiltakozom az ellen, hogy
Marosvásárhelyen, Erdélyben
bárhol a Jobbik akármit is nyis-
son. Nem akarok fasiszta Euró-
pát” – jelentette ki lapunknak
Spielmann Mihály. 

Tõkés András, az MPP korábbi
alelnöke szerint sincs szükség a
Jobbikra a városban. „Káros lesz
a jelenlétük. Az autonómiáért
folytatott harcot, ha a zászlajukra
tûzik, azzal nem használnak, csak
ártanak nekünk. Nem jó, ez biz-
tos, szerintem a Jobbiknak nincs
Magyarországon hatalma, ezért
idejön és itt szervez akciókat” –
vélekedett lapunknak Tõkés Lász-
ló európai parlamenti képviselõ fi-
vére.

Smaranda Enache, a Pro
Europa Liga társelnöke hihetet-
lennek tartja, hogy a szélsõséges
párt irodát nyit Marosvásárhe-
lyen. Szerinte nincs szükség a
szélsõjobboldali Noua Dreapta
román párt magyar változatára
Erdélyben. „Féltem a Jobbiktól az
erdélyi magyar fiatalokat. Arról
beszélnek, hogy a kisebbségi jogo-
kat támogatják, holott ez nem
igaz. Eddig táborokat szerveztek,
ott nyilvánultak meg, most irodá-
juk lesz. Negatív gesztusnak tar-
tom, szerintem ez egy provokáció
is lehet a részükrõl, hiszen, ha a
román hatóságok betiltanák a ma-
rosvásárhelyi irodát, akkor tõkét
kovácsolhatnának belõle” –
mondta lapunkak Enache.

Kelemen Atilla parlamenti kép-
viselõ, az RMDSZ Maros megyei
elnöke szerint szíve joga minden-
kinek, hogy irodát nyisson a vá-
rosban. „Csak azt nem értem,
hogy mit keres Marosvásárhelyen
a Jobbik. Azt sem tudom, ki a ma-
rosvásárhelyi kontaktembere, kik
a támogatói. Furcsa, egyelõre
ennyit mondhatok” – jelentette ki
az ÚMSZ-nek a politikus. 

Hírösszefoglaló

A szlovák külügyminiszter
nem ellenzi, hogy vitát nyissa-

nak a szlovák–magyar alapszer-
zõdés átértékelésérõl. „Kétoldalú
kapcsolataink alapdokumentu-
mának tartom (a szerzõdést),
amely megmutatta fontosságát,
létjogosultságát, és egész sor esz-
közt hozott létre, hogy egyeztet-
hessük a dolgokat. Ha leülünk és
rögzítjük, hogy néhány területen
tovább lehet lépni és hozzáiga-
zodni a mai korhoz, akkor miért
ne” – nyilatkozta Miroslav Lajcák
a pozsonyi TASR hírügynökség-
nek tegnap. A miniszter szerint a
lényeg az, hogy az esetleges válto-
zás mindkét oldal elképzeléseinek
megfeleljen, s ne legyen szó ulti-
mátumról.

„Ma azonban nem a szerzõdés
átértékelését tartjuk a legfonto-

sabbnak, hanem azt, hogy be le-
gyen tartva, amit sajnos a kettõs
állampolgárságról szóló törvény-
nyel összefüggésben nem lehet el-
mondani” – húzta alá a szlovák
diplomácia vezetõje. Kifejtette:
egyetlen dokumentum sincs kõbe
vésve, s csak az élet bizonyíthatja,
hogy bevált-e a gyakorlatban,

vagy a kapcsolatok fejlesztésének
a kerékkötõjévé vált. „Egyenet-
lenségeket látunk abban, ahogyan
a szerzõdés néhány paragrafusát
alkalmazzák, vagy másokat fi-
gyelmen kívül hagynak” – véleke-
dett a tárcavezetõ.

Az átértékelés szükségességé-
rõl a Magyar Koalíció Pártjának
(MKP) vezetõi beszéltek nyilvá-
nosan az utóbbi idõben. Berényi
József, az MKP alelnöke szerint
a magyar-szlovák alapszerzõdés
nem rossz, de miután 15 éve ír-
ták alá, néhány része felett eljárt
az idõ, s már nem felel meg a
kor követelményeinek. A ma-
gyar–szlovák alapszerzõdést
1995. március 19-én írták alá Pá-
rizsban.

Pozsony átértékelné a szerzõdést

Rossz vért szült a Jobbik

Székely legények és „egy gárdista barát” a megnyitón

Miroslav Lajcák szerint egyetlen dokumentum sincs kõbe vésve Fotó: MTI

A szerzõ felvétele

A szlovák posta az államnyelvtörvényre hivatkozva nem hajlan-
dó terjeszteni a Magyar Koalíció Pártja (MKP) egyik képviselõje-
löltjének magyar nyelvû szórólapjait. „Otrombaságnak, egyfajta
diszkriminációnak tartom a dolgot” – jelentette ki Hodosy Sza-
bolcs, az MKP pozsonyi székházában tegnap tartott sajtótájékoz-
tatóján. Juraj Danielis, a posta PR-menedzsere az MTI tudósító-
jának kérdésére válaszolva azt mondta: felkérték a kulturális mi-
nisztériumot, közölje, hogyan kell a postának értelmeznie az ál-
lamnyelvtörvény vonatkozó bekezdését.

Nem terjeszt magyar szórólapot a posta



M. Á. Zs.

Ma délelõtt fél tizenegykor
olvassák fel a képviselõház

és szenátus együttes plenáris ülé-
sén a Szociáldemokrata Párt
(PSD) által benyújtott bizalmat-
lansági indítványt. A Boc-kor-
mány menesztését kérõ „Állítsák
meg a szociális népirtást” címû
dokumentumról jövõ kedden, jú-
nius 15-én szavaznak a hon-
atyák. Mint ismeretes, a nagyob-
bik ellenzéki párt kezdeménye-
zését az váltotta ki, hogy az Emil
Boc vezette kormány hétfõn fele-
lõsséget vállalt a parlament elõtt
azért a két törvényért, amely jog-
erõre emelné a közalkalmazotti
bérek 25 és a nyugdíjak 15 száza-
lékos csökkentését. A dokumen-
tum szerint az országot társadal-
mi és gazdasági csõdbe vivõ
megszorító intézkedések, vala-
mint a Boc-kabinet megbuktatá-
sával járó új lehetõségek felkuta-
tása között kell választani. „Em-
berek millióinak elszegényedése
és csõdbe menetele ellen szavaz-
nak azok, akik a bizalmatlansági
indítvány mellett voksolnak.
Akik ezt nem teszik meg, azok-
nak vállalniuk kell a felelõsséget
azért a katasztrófáért, amit ez a
két törvény okoz” – figyelmeztet
a 120 PSD-s honatya által aláírt
dokumentum. 

Victor Ponta: 
mindenkivel tárgyalunk

Victor Ponta szociáldemokra-
ta elnök bejelentette, bárkivel
hajlandó tárgyalni, aki a bizal-
matlansági indítvány megszava-
zását mérlegeli. Hozzátette: az
egyeztetések – tekintettel a hely-
zet súlyosságára – nem zárt ajtók
mögött zajlanak majd. Ponta le-

szögezte, egyelõre senkivel nem
folytatott ilyen jellegû tárgyalá-
sokat a koalíciós pártok képvise-
lõi közül, és tagadta, hogy erre
vonatkozó mandátummal felru-
házta volna Viorel Hrebeniuc
PSD-s képviselõt. „Bárki tárgyal-
hat, de a végsõ szó pártelnök-
ként az enyém lesz” – figyelmez-
tetett Ponta. Az ügy elõzménye,
hogy a szociáldemokraták szür-
ke eminenciásának számító
Hrebenciuc titokzatosan bejelen-
tette: 65-70 százalék esélyt lát ar-
ra, hogy a bizalmatlansági indít-
vány sikeres legyen. 

A 22-es csapdája

Ha a PNL is a PSD által be-
nyújtott bizalmatlansági indít-
ványra szavaz, akkor már csak
huszonkét voksot kell begyûjteni
a kormányt támogató honatyák-

tól. Az ellenzéknek összesen 213
parlamenti képviselõje van, hi-
szen nemrég Iulian Bãdescu sze-
nátor is átigazolt a demokrata-li-
berálisoktól a szociáldemokra-
tákhoz. Utólag a PDL-s
Georgicã Severin is kijelentette,
ha a kormány a megszorítások
mellett dönt, akkor õ is a bizal-
matlansági indítványra szavaz,
az õ szavazatával 214-re emelke-
dik a bizalmatlansági indítvány-
ra szavazók száma. A dokumen-
tum elfogadásához azonban 236
szavazatra van szükség. A kor-
mányt támogató PD-L-s,
RMDSZ-es és a független képvi-
selõk száma összesen 254. 

Az UNPR fél évig tûr még

Nehezíti az ellenzékiek dolgát,
hogy a korábban bejelentett tar-
tózkodás helyett a Románia Ha-

ladásáért Országos Szövetség
(UNPR) honatyái a bizalmatlan-
sági indítvány ellen fognak sza-
vazni. A párt politikai bürójának
döntését Marian Sârbu UNPR-
elnök hozta nyilvánosságra.
„Politikai és kormányzati stabili-
tásra van szüksége az országnak,
ahhoz, hogy a Nemzetközi Valu-
taalappal szemben vállaltaknak
eleget tudjon tenni. Úgy gondol-
juk, hogy egy mostani kormány-
válság még nem látott mélységû
gazdasági és társadalmi válságba
sodorná az országot. Ezt nem
kockáztathattuk most meg” –
magyarázta Sârbu. A szociálde-
mokraták volt munkaügyi mi-
nisztere ugyanakkor leszögezte:
amennyiben a nyugdíjak csök-
kentésére vonatkozó intézkedést
2011 január elsejével nem szün-
tetik meg, akkor alakulata kilép
a kormánykoalícióból. 
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A megszorító intézkedések
nagy valószínûséggel bekö-
vetkeznek, a szociáldemok-

raták bizalmatlansági in-
dítványának többek között
azért sem nagyok az esé-
lyei, mert a tévévitákban

tálalt szövegek elle-
nére majd minden

honatya tisztában van vele: akár a régi
kormány marad, akár új kerül hatalomra,
a nadrágszíj-összehúzás nem maradhat el. 
A belpolitikai viszályok  mellett azonban
jóval aggasztóbb válság jelei vannak kibon-
takozóban, nyilvánvalóan az elõbbiekkel is
összefüggésben. Manapság Romániában
nem csupán a kilátásba helyezett  fizetés-
és nyugdíjcsökkentéseket, járulék- és pót-
lékeltörléseket figyelik igen nagy aggoda-
lommal, hanem egyre inkább az euró–lej
árfolyam alakulását és az inflációs elõjelzé-
seket, mert amennyiben a lej értéke jelentõs
mértékben romlik az euróhoz képest és a
pénzhígulás mértéke az elõrejelzettnél job-
ban megnövekszik, akkor nem csupán az
elõre betervezhetõ jövedelem egy részérõl
kell lemondaniuk a családoknak, hanem
mindazok is reszkethetnek, akiknek a vár-
ható nehéz napokra legalább kisebb megta-
karításokat sikerült félretenniük. Mindezek
ugyanis nagyon könnyen elúszhatnak, hi-
szen különösképpen a valutás banki kama-
tok havi törlesztõrészleteit visszafizetõk
már nem egyszer megtapasztalták, hogy
milyen többletfizetésekre kényszeríti õket a
gyengülõ lej, és Romániában azt is nagyon
jól tudják, hogy az alapvetõ szolgáltatások
díjait – gázszámlák, villanyszámlák, kom-
munikációs költségek stb. – euróban szab-
ják meg, és ehhez alakítják hozzá a szol-
gáltató számára elõnyös árfolyamokat. A
gyengülõ lejt ugyanakkor megérzik az
üzemanyagköltségek, általában az import-
árak, és tekintettel arra, hogy az utóbbi két
esztendõben az ország exportja alaposan
visszaesett, már az sem várható, hogy a ki-
vitelbõl származó nagyobb lejbevétel állítja
helyre az egyensúlyt. 
Mindennek az eredménye egyértelmûen az
árak növekedése lesz, és amennyiben a kor-
mány az áruforgalmi adókat is megnöveli,
még jobban el kezdhet pörögni az inflációs
spirál. A nemzeti bank mostanig elõrelátó
pénzügyi politikával megpróbálta vissza-
tartani a negatív jelenségeket, ám ha a
pénzügyi eszközök mögött nem állnak ren-
delkezésére a nélkülözhetetlen pénzkészle-
tek, akkor sajnos még a mérsékelt borúlá-
tás is optimizmusnak számít. 
Noha Romániában csak nagyon ritkák a
hurrikánok, az ország most mégis benne
van a válság forgószelének a kellõs közepé-
ben. A politikai, gazdasági, pénzügyi, tár-
sadalmi válság megannyi jellemvonása öt-
vözõdik, és sodorja magával azt a népet,
amely még mindig csodát vár, és úgy gon-
dolja, hogy egyetlen ember – vagy egyik
napról a másikra felálló új kormány – ké-
pes kivezetni belõle. Nos, ilyen csoda nincs,
és meg kell elégednünk a nagybeteg ember
lábadozásba vetett reményével. 

Román lapszemle

A válság forgószele

Székedi Ferenc

„Roncsprogramot“ indít régi könyvek
számára a Diverta könyvesboltlánc. Jú-
nius 15-étõl tizenöt százalékos vásárlási
kedvezményt ajánlanak a megsárgult kö-
tetekért, melyek adományként iskolákba
vagy öregotthonokba kerülnek. (Gândul)

Romániában évi 320 millió eurós üzlet
a 6–19 éves korosztálynak adott magán-
óra, melyek közül legkeresettebb a mate-
matika, az angol, illetve a román nyelv.
Legtöbben Bukarestben, illetve Dobru-
dzsában folyamodnak e „szolgál-
tatáshoz”. (Adevãrul) Napi kétezer
dossziét vizsgál át majd a betegnyugdíja-
kat ellenõrzõ „rendõrség“ – nemcsak
munkára küldik vissza azokat, akiket
csaláson érnek, hanem évekre visszame-
nõleg megfizettetik velük a kapott össze-
get. (Evenimentul zilei)

A golyócskákkal való titkos szavazás a múltban tüntetõen nyíltszínû voksolássá „alacsonyodott” Fotó: ÚMSZ/archív

Június 15: az ítélet napja
Jövõ kedden szavaznak a ma felolvasandó bizalmatlansági indítványról

ÚMSZ

Tizenkétezer lejt használt fel
szabálytalanul Melania Man-

das Vergu abból az uniós pályá-
zatból, amelyért az oktatásügyi
minisztériumban elfoglalt taná-
csosi tisztségével fizetett. A vizs-
gálat kiderítette, hogy Vergu töb-
bek között fia cége székhelyének
bérletét és egy titkárnõ ausztriai
kiszállását is az EU-s projekt költ-
ségeiként számolta el. Mint isme-
retes, az oktatási minisztérium-
ban az uniós programok felügye-
letével is megbízott Vergut azért
bocsátotta el Daniel Funeriu ok-
tatásügyi miniszter, mert elhall-
gatta, hogy  Edu Tim nevû cége
négymillió euró értékû progra-
mot bonyolít le. Mi több, tanácso-
si tisztségére hivatkozva adatokat
kért az egyetemek rektori hivata-
laitól, amiket felhasznált saját
uniós projektje lebonyolításában.
„Hibáztam és vállalom a követ-
kezményeket” – kommentálta
Vergu a vizsgálat eredményét.
Hozzátette: nem tudott arról,
hogy nem számolhatja el titkár-
nõje kiszállási költségeit is. A fia
cégének székhelyével kapcsolat-
ban a könyvelõjére hárította a fe-
lelõsséget, aki jogtalanul tette be a
költségvetésbe a bérleti díjat. 

Pénzt térített el
Mandas Vergu

Cs. P. T.

Legkevesebb a jövõ hétig
„csonkán” és ideiglenes veze-

tõvel tevékenykedik az Alkot-
mánybíróság, miután a képviselõ-
háznak és a szenátusnak tegnap
sem sikerült döntenie a taláros tes-
tület június 7-én mandátumot
vesztett tagjainak utódairól. A ki-
lenc helyett jelenleg héttagú talá-
ros testület tegnap Ion Predescut
választotta ügyvezetõ elnöknek,
ugyanis Ioan Vida eddigi elnök-
nek is távoznia kellett tisztségébõl.

A parlament döntésképtelensé-
gének hátterében az áll, hogy a na-
gyobbik kormánypárt és az ellen-
zék egyaránt a saját jelöltjeit sze-
retné a megüresedett posztokba
juttatni. Az Alkotmánybíróság
„politikai összetételének” tétjét
növeli, hogy várhatóan a bírák
asztalára kerül majd a két törvény-
tervezet, melyekért hétfõn felelõs-
séget vállalt a kormány.

A felsõházban tegnap az a dön-
tés született, hogy hétfõn szavaz-
nak arról, kit nevezzen ki a szená-
tus az Alkotmánybíróságba. Con-
stantin Dumitru demokrata-libe-
rális jegyzõ miatt erre már nem
nyílik alkalom a honatyák zsúfolt

programja miatt. A szenátus plé-
numán már a múlt héten napiren-
den volt a szavazás az új alkot-
mánybíró személyérõl, ám a de-
mokrata-liberálisok bojkottálták
az ülést, miután érzékelték, hogy
jelöltjük, Iulia Antoanela Motoc
esélytelen a liberális Theodor Me-
leºcanuval szemben. 

A képviselõházban korábban a
demokrata-liberálosok jelöltje,
ªtefan Minea kevesebb szavazatot
kapott, mint a szociáldemokrata
jelölt, Valer Dorneanu, utóbbit
ugyanis a nemzeti kisebbségek

képviselõi és a függetlenek is tá-
mogatták. Roberta Anastase ház-
elnök akkor az ülést berekesztette,
és a szavazás megismétlését kérte.
A kormánypárti politikus az Al-
kotmánybíróság mûködését sza-
bályozó törvényre hivatkozott,
amely szerint a jelöltekrõl minõsí-
tett többséggel kell döntenie a kép-
viselõháznak, Dorneanu pedig
nem kapta meg a jogszabály sze-
rinti támogatást. Az ellenzék kö-
vetkezetesen elutasította a szava-
zást megismétlését, az ellenzéki je-
lölt mandátumának hitelesítését
követelte, s törvénytelennek ne-
vezte Anastase eljárást. 

A házelnök tegnap is arról
gyõzködte a honatyákat, szavaz-
zanak újra az új alkotmánybíró ki-
nevezésérõl. Hírügynökségi jelen-
tések szerint Anastase sorra felke-
reste az ülésteremben a nemzeti
kisebbségek frakciójának tagjait és
a függetleneket, akiket arra kért,
támogassák, hogy a szavazás ke-
rüljön be a napirendi pontok közé,
ám próbálkozása nem járt sikerrel.
Anastase eljárására az ellenzék
gúnyolódva reagált. A patthelyze-
tet a jogi bizottság oldhatná fel,
ám a testület tegnapig nem foglalt
állást a kérdésben. 

Még egy hétig a ruhatárban
marad két alkotmánybírói talár

Ion Predescu alkotmánybíró
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B. T.

A szociáldemokraták
eredeti tervük szerint két

bizalmatlansági indítványt
nyújtottak volna be a tör-
vényhozói testülethez, de vé-
gül, Victor Ponta pártelnök
szerint, attól tartva, hogy a
két „vádirat” zavart kelthet a
választók körében, egyetlen
beadvány mellett döntöttek. 

A bizalmatlansági indít-
vány céljaként az aláírók a
bérek és nyugdíjak csökken-
tése által bekövetkezõ „szoci-
ális népirtás” megakadályo-
zását jelölik meg. 

Vádoló adatok 

A 17 oldalas dokumentum
mindenekelõtt kapkodással
és hozzá nem értéssel vádolja
a kormányt, amely ellen emi-
att több egyszerû és bizal-
matlansági indítványt is be-
terjesztettek már, egyikük
nyomán pedig, az ország je-
lenkori történetében példátla-
nul, sikerült is megbuktatni a
kabinetet. A 3. Boc-kormány
ráadásul most rendkívül ve-
szélyes helyzetbe sodorta az
országot, a gazdasági és tár-
sadalmi válság kezelésének
gondja után jelenleg az ál-
lampolgári szabadságjogok
elleni agresszió jelenti a prob-
lémát Romániában. A szer-
zõk hangsúlyozzák: lépésü-
ket nem ideológiai vagy poli-
tikai pártstratégiák indokol-
ják, hanem az „abszurd,
õrült és mélységesen erkölcs-
telen” intézkedésekkel kíván-

nak szembeszállni. Az or-
szág súlyos helyzetét konkrét
adatokkal támasztják alá: a
válság kezdete óta napi átlag-
ban 800 alkalmazott veszíti
el állását, a bankkölcsönöket
felvevõ személyek húsz szá-
zaléka képtelen törleszteni a
részleteket, a válság több
mint 300 ezer céget érint sú-
lyosan. Egyben hangsúlyoz-
zák: mindez nem indokolja
azonban a szabadságjogok
korlátozását, „a pénzügyi ne-
hézségek nem igazolják a
diktatúrát. (…) Románia
csak a demokrácia megõrzé-
sének körülményei között lá-
balhat ki a válságból. Egyet-
len európai kormány sem
merészelte az állampolgári
jogok korlátozását követelni
a pénzügyi helyzet javításá-
ért”. A szerzõk szerint mind-
ez elvezethet oda, hogy a
nemzetbiztonság és a köz-
rend ürügyén tiltják majd be
a tiltakozásokat, vagy lépnek
fel a hatalomnak nem tetszõ
sajtóvélemények ellen, ami a
mindenfelé beszivárogtatott
ügynököket, népellenséget
látó Ceauºescu gondolkodás-
módját idézi. A kormány
válságkezelõ intézkedéseit
társadalomellenesnek és gaz-
daságtalannak minõsítik, le-
szögezve, azok 15 millió ál-
lampolgárt sújtanak. 

A megszorítások bírálata

Így például a rendõrök és a
fõkutatók az eddigi kétezer
lej helyett 1500, a fõorvosok
1600 helyett 1125, a tanárok

1400 helyett 1050 lejes fize-
tést kapnak, az átlagnyugdíj
678 lejrõl 576 lejre csökken, a
munkanélküli pedig 382 lejjel
lesz kénytelen beérni a mos-
tani 450 lejjel szemben. Emi-
att csökken a fogyasztás,
aminek nyomán a bruttó
nemzeti termék a hátralevõ
hét hónapban 1,6 százalék-
kal eshet vissza. Ráadásul a
megszorításokból adódó ál-
lami megtakarítások összege
nem haladja meg a bruttó
nemzeti termék 0,7–1,2 szá-
zalékát. Mivel statisztikailag
minden családban van leg-
alább egy közalkalmazott, a
jövedelemcsökkentések egy-

ben azt is jelentik, hogy a csa-
ládok 60-70 százaléka nem
tudja majd fedezni folyó költ-
ségeit, a jelenlegi 25 száza-
lékkal szemben. 

A bizalmatlansági indít-
vány aláírói a kormány meg-
szorító csomagjának egyik fõ
politikai hibájaként róják fel
azt, hogy megalkotói a he-
lyes megoldást látják benne,
holott az intézkedések nem-
csak a Nemzetközi Valuta-
alap, a Világbank és az euró-
pai Bizottság szakértõit, de a
kormány minisztereit is meg-
lepetésszerûen érték, a buka-
resti illetékesek azonban en-
nek ellenére azt bizonygat-
ták, hogy a kisebbik rosszat
választották, ami teljesen ha-
mis állítás. Jóllehet a szak-
szervezetek, gazdasági-,
pénzügyi szakértõk és az el-
lenzéki politikai pártok alter-
natív megoldáscsomagokat
javasoltak, a hatalom csak a
„Cotroceni-bõl diktált” he-
lyesnek nevezett megoldásról

akart hallani. 
Ennek a kormánynak min-

denekelõtt azért kell távoz-
nia, hogy a minél kisebb tár-
sadalmi áldozattal járó gaz-
dasági gyarapodás érvénye-
sülhessen, a „válság költsége-
it kiegyensúlyozottan és mél-
tányosan” kell elosztani – áll
a dokumentumban, amely
arra is felhívja a figyelmet,
hogy a megszorító intézkedé-
sek a közszféra vásárlóerejé-
nek visszaesése nyomán a
magánszektorra is károsan
hatnak ki.

Traian Bãsescu államfõ ko-
rábbi kijelentésére utalva a
szerzõk leszögezik: nem a ta-
nárok, orvosok fizetése, nem
a nyugdíjak, hanem a na-
rancsvörös klientúra jelenti a
„költségvetés rákfenéjét”.

A kormány – 
a „mészáros sebész”

A bizalmatlansági indít-
vány vitába száll azzal is,

hogy egy „normális társa-
dalomban” nemzetbizton-
sági okokkal indokolják a
munkához való jog korláto-
zását, a munkából szárma-
zó jövedelmek és a nyugdí-
jak csökkentését – miköz-
ben éppen a kormány intéz-
kedései jelentik a valós fe-
nyegetést, hiszen országo-
san elégedetlenséget és tilta-
kozást váltottak ki –, és til-
takozik az ellen, hogy a
Boc-kormány rendszeresíti
a jogok korlátozását, ami az
Alkotmánybíróság korábbi
döntése értelmében csak ki-
vételes esetekben engedhetõ
meg. Elsõ ízben történik
meg 1990 óta, hogy a lakos-
ság minden nettó jövedel-
mét csökkentik. 

Fennáll a veszélye annak,
hogy amennyiben a mosta-
ni megszorítások nem ve-
zetnek eredményre, akkor a
kormány, ismét a nemzet-
biztonságra hivatkozva,
újabb jogkorlátozásokat ve-
zet be, ami politikai szem-
pontból nézve rendkívül ag-
gasztó.

A szerzõk élesen bírálják
Traian Bãsescu államfõt, „a
román kormány szóvivõ-
jét” is, aki egyaránt „kiok-
tatja a gazdasági elemzõ-
ket, az értéktõzsdét, a pénz-
ügyi intézményeket, sõt,
magát a Román Nemzeti
Bankot is”.

Mindennek következté-
ben az ország már nem bí-
zik a – szerzõk által „mészá-
ros sebésznek” titulált – kor-
mányban – állapítják meg a
szociáldemokraták, akik a
kormánykoalíciós partnere-
ket felkérik: járuljanak hoz-
zá a Cotroceni-bõl diktált,
konfliktusra és machiavel-
lizmusra alapozó, egyetlen
személyt és annak érdekeit
szolgáló politika beszünteté-
séhez, a kormányt pedig le-
mondásra szólítják fel. 

Tizenhét oldalnyi bizalmatlanság

Gyulay Zoltán

A hétvégén a szlovén vá-
lasztópolgárok szûk

többsége támogatta a hor-
vát–szlovén határvita rende-
zését célzó megállapodást:
42,24 százalékos részvételi
arány mellett a választópol-
gárok 51,49 százaléka igen-
nel, 48,51 százaléka nemmel
szavazott arról, hogy Ljublja-
na és Zágráb viszonyát ren-
dezni kell.

Kijutás a tengerre

A Szlovénia és Horvátor-
szág között húzódó száraz-
földi határvonal szilárd,

mindkét ország – leszámítva
néhány kilométer hosszúsá-
gú szakaszt, amely az Adri-
ai-tengernél ér véget, és négy
település fennhatóságát
érintheti – elfogadja. Az iga-
zi vitát azonban a tengeri ha-
tár kérdése okozza, a mind-
össze 20 négyzetkilométer-
nyi területû Pirani-öböl ho-
vatartozásáért vívnak már
két évtizede diplomáciai há-
borút. Az öböl közvetlenül
határos a nemzetközi vizek-
kel, és ez kiemelten fontossá
teszi Szlovénia számára, mi-
vel az ország kijutásának le-
hetõségérõl van szó legfonto-
sabb kikötõjébõl, Koperbõl
(az olaszországi Trieszt

„ikervárosából”) a nyílt ten-
gerre. A szlovén tengerpart
mindössze 46 kilométer
hosszú, szemben az 1700 ki-
lométeres horváttal.

A vita kezdete valójában
1991. június 25-re datálódik,
amikor a két ország egyidejû-
leg kinyilvánította Jugoszlá-
viától való függetlenségét. A
két tagköztársaság között
erõszakkal megvont határ ál-
lamhatárrá változott, ám az
Adria öblében, a Pirannál
húzódó tengeri határt nem
határozták meg. Alig egy
esztendõre rá Zágráb szakér-
tõi bizottságot hívott össze,
amelynek a vitatott pontok
meghatározása volt a célja. A
bizottság a 600 kilométert
meghaladó hoszszúságú ha-
táron 53 pontban állapított
meg olyan eltérõ nézetkü-
lönbségeket, amelyek 50 mé-
ternél szélesebb sávban je-
lentkeztek. Innen kezdve
szinte mindennapossá váltak
a konfliktusok, a horvát
rendõrség õrizetbe vette az
érintett területre látogató

szlovén képviselõket, de még
egy ljubljanai minisztert is; a
másik fél mások mellett új-
ságírókat is zaklatott.

Üzenet Európának

Jadranka Kosor horvát
kormányfõ üdvözölte a dön-
tést, amely szavai szerint
„fontos bátorító üzenetet
küld összes délkelet-európai
szomszédunknak”. Kosor
már egyeztetett is szlovén
kollégájával, Borut Pahor
miniszterelnökkel, aki emlé-
keztetett arra, hogy a határ-
vita rendezését célzó megál-
lapodással elválik egymástól
a horvát–szlovén nézetelté-
rés megoldása és Zágráb uni-
ós csatlakozási folyamata.
José Manuel Barroso, az Eu-
rópai Bizottság elnöke közle-
ményben üdvözölte a nép-
szavazás eredményét,
Franco Frattini olasz kül-
ügyminiszter is hasonlóképp
úgy vélte, a referendummal
„fontos gyõzelmet aratott
Szlovénia, Horvátország és

egész Európa”. (Ez azért is
lényeges, mert a néhai Jugo-
szlávia és Olaszország kö-
zött is hosszú éveken át –
még a titói idõkben – vita
folyt az úgynevezett trieszti
B zóna hovatartozásáról:
Belgrád Triesztre szerette
volna rátenni a kezét, Róma
viszont Kopernek örült vol-
na.)

Utalva mind Jadranka
Kosor, mind pedig az uniós
vezetõk szavaira, ez a megol-
dás modellként szolgálhat az
országok között folyó, kétol-
dalú határviták számára az
egész Nyugat-Balkánon is.
Márpedig ilyen vita több is
van a kelleténél. A múltnak
átadott Jugoszláviában a tag-
köztársaságok között húzó-
dó egyes határokat nem ha-
tározták meg pontosan, és ez
vezetett az utódállamok kö-
zötti vitás kérdésekhez. Hor-
vátországnak nemcsak Szlo-
véniával van tárgyalásos
úton most megoldódni lát-
szó problémája, hanem
Bosznia-Hercegovinával, to-

vábbá Montenegróval és
Szerbiával is.

Az integráció útja

Márpedig az Európai
Unió feltett szándéka, hogy a
Nyugat-Balkán országainak
jövõbeli integrációját kivétel
nélkül elõzze meg ezeknek a
határvitáknak a megoldása.
A legnagyobb falat mindazo-
náltal a felvételét közelmúlt-
ban kérõ Szerbia, amelynek
Koszovóval fennálló konflik-
tusát kell eltakarítania az in-
tegráció útjából.

Jegyezzük meg: a szlovén
szavazók amellett tették le
voksukat, hogy a horvátok-
kal vívott csatájukban nem-
zetközi döntõbíróság mondja
ki a végsõ szót. A ljubljanai
ellenzék máris hazaárulást
kiált, mi pedig emlékezzünk
arra, Európa történelmében
már elõfordult, igaz, jóval
nagyobb méretekben hogy
ilyen döntések rendezték át a
határokat. Elég nagy világ-
égés lett belõle. 

Fordulat a horvát–szlovén határvitában

A Szociáldemokrata Párt ígéretéhez – pontosabban fenye-

getéséhez – híven elkészítette, és szándékának megfelelõen

nyomban a megszorító intézkedésekért vállalt kormányza-

ti felelõsség bejelentése után, Állítsátok meg a szociális

népirtást! címmel a parlament elé terjeszti a Boc-kormány

elleni bizalmatlansági indítványát.

Megnyílt az út a Horvátországgal fo-
lyó határvita megoldása elõtt, a szlo-
vén parlamenti ellenzék azonban beje-
lentette ellenállását. A két ország kö-
zött a csaknem tizenkilenc esztendeje
folyó huzavona a tengeri határokról te-
hát tovább borzolja a kedélyeket.

Victor Ponta PSD-elnök, a bizalmatlansági indítvány „atyja” Fotó: Tofán Levente



Úgy tûnik, az új magyar külpolitika a hatá-
ron túli magyarok kérdésében is a radikális
megoldások útját választja. Ami bizonyos
mértékig érthetõ. Az elmúlt bõ fél évszá-
zadban nyilvánvalóvá vált, hogy az egyol-
dalú engedményekre alapozott politizálás
ugyanúgy nem vezethet eredményre, mint
ahogyan az irredentizmus sem vezethetett. 
Az, hogy a kisebbségi magyarságra vonat-
kozó döntésekben kizárólag a szomszédos
államok többségi népessége lehessen illeté-
kes, látszólag demokratikus ugyan, mé-
lyebb megfontolása azonban ellentmond a
demokrácia minden alapelvének. A ki-
sebbségeket teljességgel kiszolgáltathatja a
többségi társadalmak önkényének. A ki-
sebbségi állampolgárt az úgynevezett.
nemzeti államok jogrendszere másodrendû

állampolgárnak, egyrészt meg-
bízhatatlannak, másrészt
éretlennek tekinti.
A helyzet felülvizsgálatára
azonban a nemzetközi köz-

vélemény beidegzettsége-
in kellene változtatni.
Ennek kezdete az le-
hetne, hogy mi ma-

gunk is megpróbál-

nánk az – egyéb vonatkozásokban már fel-
függesztett, de a kisebbségi kérdésben to-
vábbra is érvényben tartott – területiségtõl
a többes kötõdések, az összetett identitások
teljes körû fel- és elismerése irányában el-
mozdulni. Tény, hogy mi, erdélyi magya-
rok ugyanúgy rendelke-
zünk bizonyos mérvû ro-
mán identitással, mint
ahogyan a románok is bi-
zonyos mérvû magyarral
(még ha ez gyakran a
puszta elutasítás szintjén
reked is meg). Az együtt-
élés lehetetlenné teszi, hogy függetlened-
jünk egymástól. A megoldás csakis az le-
het, hogy mindkét fél vállalja azt, amivel
identitását a másikhoz fûzõdõ kapcsolatai
gazdagítják. Szegényíteni egészen bizonyo-
san egyiket sem szegényítik. Illetve csak
akkor, ha a másik identitást az érintett fél
nem önként vállalja, hanem mikor az
egyik, mikor a másik állam a sajátja helyett
próbálja ráerõszakolni. 
A kettõs kötõdések legitimitásának, sõt üd-
vös voltának elismerése egy csapásra orvo-
solhatná azokat a problémákat, amelyek
manapság nem csak nálunk, de a Közel-

Keleten és a világ más tájain is robbanásve-
szélyes helyzeteket teremtenek. 
Norbert Elias a francia és angolszász „civi-
lizáció”- és a német „kultúra”-fogalom
elemzése során bizonyította, hogy az egyik
a terjeszkedõ, a másik a visszaszorulás el-

len védekezõ nemzetek fo-
galmi eszköze az önma-
gukhoz és a külvilághoz
fûzõdõ viszony elméleti le-
írására. Németország a kö-
zépkor vége óta folyamato-
san teret veszít, akárcsak
Magyarország. Anglia és

Franciaország, majd az Amerikai Egyesült
Államok viszont a 20. század közepéig fo-
lyamatosan terjeszkedik. Ekkor kezdõdik el
a gyarmatbirodalmak szétesése. Franciaor-
szág is elindul a hanyatlás útján, nagyha-
talmi státusát ma már Anglia is pusztán az
Egyesült Államokhoz fûzõdõ sajátos viszo-
nyának köszönheti. S a hanyatlás szele
mintha magát az Egyesült Államokat is el-
érte volna. Ha Elias gondolatmenete he-
lyes, ennek a folyamatnak elõbb-utóbb a
kultúrához és a civilizációhoz, illetve az ál-
lampolgári és a kulturális nemzet rájuk ala-
pozott fogalmaihoz való viszonyt is érinte-

nie kell. A befogadó gyanánt aposztrofált
állampolgári nemzet az „idegen” kulturális
közösségekhez tartozó egyének asszimilá-
lásának eszköze, az elzárkózás fogalmával
bélyegzett kulturális nemzet fogalma az
asszimiláció elleni védekezésé. 
E kettõ azonban – a politikában máig érvé-
nyes hiedelmekkel ellentétben – nem kizár-
ja, hanem kiegészíti egymást. Ésszerû kere-
tek közé szoríthatja az asszimilációt, s
megteremtheti a feszültségmentes együtt-
élés feltételeit a beolvadásnak kölcsönösen
ellenszegülõ közösségek között. 
Azt a tényt, hogy a két nemzetfogalom
ugyanannak az éremnek az eltérõ oldalai,
ma már a nyugati politikatudomány számos
képviselõje vallja (hogy csak két nevet említ-
sek: Antony D. Smith és Will Kymlicka).
Tekintsem jellemzõnek, hogy magyarra
egyikük munkáit sem fordították le…? 
A magyar kérdést valóban újszerûen kelle-
ne megközelíteni. Ehhez azonban elenged-
hetetlen a nyugati eredmények ismerete és
a rájuk alapozott átgondolt érvelés. Nyuga-
ti partnereinkben azt kell tudatosítanunk,
hogy a mi gondjaink az õ gondjaik is. Vagy
ha még nem azok, elõbb-utóbb bizonyosan
azokká válhatnak. 

Számos betegség ereje oly nagy, hogy bizonyosan halálhoz vezet-
ne, ha az orvos nem segítene rajtunk: ilyen például az idegbénu-
lás (stupor), ami fõként asszonyoknál gyakori, a szívroham (syn-
cope profunda), a bénulás (paralysis) vagy a szélütés (apoplexia).
(...) Az pedig, aki ilyenkor a támadó halált tudományával elûzi,
aki a rohamosan elhanyatló életerõt helyreállítja, vajon nem te-
kinthetõ-e joggal valamilyen jóságos és kegyes istenségnek? 
Mit gondolsz, hány ember került sírba idõnap elõtt, míg az orvo-
si tudomány a betegségek jellegét és az orvosságok természetét
kiismerte volna? Manapság hány ezer halandó él és virul, ki meg
sem született volna, ha ugyane mesterség a születés veszedelmei-
nek megannyi ellenszerét s a szülészet alapelveit föl nem találta
volna? Ezért könyörög kétségbeesetten az orvos segítõ kezéért
már az élet kapujában szülõ és szülött egyaránt. E tudománynak
köszönheti életét az is, aki meg sem született még, hiszen az or-
vos akadályozza meg a vetélést, ha az asszonyban egyébként van
elég erõ befogadni s megtartani a magot. Ha tehát igaz a szólás:
“Isten az ember oltalma”, akkor, véleményem szerint vagy egy-
általán nincs helye annak a görög mondásnak, hogy “Ember em-
bernek jó szelleme”, vagy ha mégis van, éppen a megbízható,
derék orvosra illik leginkább, aki nem csupán megoltalmaz, ha-
nem egyenest megment bennünket. (...) 
A többi tudományra nincs mindig mindannyiunknak szüksége.
Az orvostudomány viszont valamennyi halandó életében szere-
pet játszik. 

Erasmus Roterodamus: Az orvostudomány dicsérete. 
Fordította dr. Magyar László András

„Kultúra” és „civilizáció”
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Az adószakértõk valószínûleg soha nem fognak fo-
kos okos vagy foktalan oktalan könyveket írni.
Nem valószínû, hogy dalra fakadnak, avagy karco-
latban ecsetelik az adóprés emberiességi vonzatát,
kalandregényben azt, hogyan fogták el a gonosz
csalókat és a fizetés alól kibúvókat. Nem fognak
verset írni, nem szereznek zenét, nem kívánják
színpadra állítani a Telekadó címû passiójátékot. 
Magyarán nem alkotók. Legfeljebb
törvényalkotók, de annak annál vérmesebbek. És
ha valamiben kitûnnek, akkor az a terhelés foko-
zása. A kígyóbûvölésben igaziak, ahogyan az
adógarast elõcsalogatják a szûkebbre aszott állam-
polgár széljárta zsebébõl. 
Tudom én, hogy a modern állam éppúgy nem
tudná ellátni feladatait, nem lenne jövedelmi for-
rása, ha nem szedne adót, illetéket, bírságokat, ha
nem fölözné le a jövedelmezõ vállalkozásokat,
amiként az ókortól minden társadalmi és gazdasá-
gi berendezés, állam, fõhatóság tette. Egyik korlá-
tok közé szorítva, másik kapzsin, ki csínnal, ki ál-
lamcsínnyel, ki poroszlóval, ki alkuval, juttatással,
szociális bónusszal. A polgár az, aki önként adó-
zik. Alattvaló, akitõl, ha kell, erõszakkal is elve-
szik azt, aminek szükségességérõl nincs meggyõ-
zõdve. Csalók és ügyeskedõk mindig lesznek, hi-
szen ahol van levél, ott van postás és levéltetû
egyaránt. 
A kormány azt fontolgatja (vagy már múlt idõbe
kell tennem?), dehogyis fontolgatja, már döntött,
törvényerõre emelve kidoboltatta, végrehajtási és
kivitelezési útmutatót is mellékelt a perceptorok
számára: hogy a szerzõi jogdíjakat is megvámoltat-
ja. Azt a kis kaput, amely eddig – a szokott adó-
kulcs mellett – már eddig is adó- és illetékköteles
volt, amely a tálentumos ember számára szabadsá-
got biztosított. Az alkotó valamit adott a társada-
lomnak, amire nem mindenki képes. Ezért mûvész,
szellemi kiválóság, tehetségébõl fakad a különleges
tudás. Ez a többlete. Hiszen nem terem minden
sarkon Hemingway vagy Homérosz, P. Howard
vagy Heltai, hogy hirtelenjében csak H-betûsöket
huhogjak. 
Humanista társadalmakban, szellemközpontú or-
szágokban megbecsülik az írót, zeneszerzõt, felta-
lálót, tudóst, kutatót, filmest, képzõmûvészt. Tisz-
tességes honoráriumokkal jutalmazzák. Az erdélyi

magyar alkotók honi megbecsülése pénzben
nem kifejezhetõ – tudniillik olyan cse-
kély. És akkor jön a kormány és ezt is
megcsapolja, megadózza, levágja. Ezek
után nem tudom, miféle szellemi fel-

pezsdülést vár a társadalom a kultúrától,
az ország legfontosabb exportcikké-
tõl. Ki fog még itthon publikálni? 
És ezt az a kormány teszi, amely-

nek két minisztere is író... Sebestyén Mihály

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Nyugati partnereinkben
azt kell tudatosítanunk,
hogy a mi gondjaink az õ
gondjaik is. Vagy azokká
válhatnak.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Sose tulajdonítsd rosszindulatnak azt, 
amire az ostobaság is elégséges magyarázat!” 

Robert Anson Heinlein

Potenciális ügyvezetõ

Áldott mesterség

Nekem ez is fáj
A nap címe. A kudarcot kormányozni,
Jurnalul naþional.

Magyarázat. A cím – Guvernarea eºecului –,
amelyet lehet úgy is fordítani, hogy A ku-
darc kormányzása, a diszkrét kétértelmûség
ellenére a jelenlegi helyzetben közhelyes. A
lap álláspontját is kifejezõ alcím már kifeje-
zõbb: Népszavazást javasolunk az áldozati gör-
be tárgyában. Megjegyezzük, ennek a refe-
rendumnak is elõre tudható lenne az ered-
ménye. Így dõlnek saját dugájukba a popu-
lista népvezérek. Gondolta volna-e Traian
Bãsescu, hogy ötlete a referendum kiírásá-
val (aminek köszönhetõen – egy kis pofát-
lan választási csalással megspékelve – a vá-
lasztások nyertesévé tette) végül puszta
szélhámia marad, és egy teljesen más refe-
rendum neki jelenti a végét?

Genocídium? Hazaárulás? Olykor
Corneliu Vadim Tudor igazságosztó roha-
mai felfokozódnak. Most is, amint az
Adevãrul (is) megírja, a megoldást „Romá-
nia problémájára” nem a kormány, hanem
Bãsescu elnök megbuktatásában látja.
Vadim a tettek mezejére akar lépni: genocí-
dium és hazaárulás vádjával bepereli az el-
nököt. „Ha nem értjük meg, hogy Bãsescu
helye a börtönben van, azt jelenti, hogy
egy év múlva találkozunk, de néhány mil-
lió románnal kevesebb lesz, vagy mert
egyesek meghalnak, vagy mert mások ki-
vándorolnak egy darab kenyérért.” Fene
tudja, noha Bãsescuról régóta egy jó szót
sem tudunk mondani (hûséges olvasóink
tanúsíthatják), valahogy undorral vennénk
részt a Vadim-féle politikai „kivégzõosztag-
ban”. 

Baksis nélkül... Lassan itt van (már ma,
szerdán megjelenik) az Academia Caþavencu
új száma, mi pedig szinte elfeledkeztünk
Mardale zseniális karikatúrájáról, illetve
megállapításáról a múlt hetibõl. Ketten be-
szélgetnek: „– Képzeld, ma elõször voltam
úgy a doktornál, hogy nem adtam jattot! –
Hûha, ez igen! Hogy csináltad? – Hát el
volt menve sztrájkolni...”

A nap álhíre. Traian Bãsescu megerõsítet-
te, hogy a megszorításokkal megtakarított
pénz egy részét elõrelátóan a börtönök kor-
szerûsítésére fordíttatja.



Sz. Zs.

A makrogazdasági felté-
telek, illetve megszorítá-

sok miatt zavaros az ország
megítélése befektetõi körök-
ben – véli az Ernst&Young
Románia elemzõje,
Cornelia Bumbacea. A be-
fektetési tanácsadó szerint a
politikai bizonytalanság mi-
att visszafogottak és óvato-
sak a beruházók – emiatt
nincsenek készülõben új be-
fektetések, inkább a tavaly
õsszel megkezdett tárgyalá-
sok folytatását lehet megfi-
gyelni. A szakértõ rámuta-
tott, a piac nagyon érzéke-
nyen reagál minden válto-
zásra, így nagyon rövid idõ
alatt változhat egy ország
megítélése. Jelenleg csupán
a fúziók és felvásárlások pi-
acán tapasztalható valame-

lyes felengedés. Mint azt ko-
rábban Mátis Jenõ közgaz-
dász az ÚMSZ-nek elmond-
ta, legjobban a kisebb, pár
százezer eurós befektetések
hiányoznak, az érdeklõdõk-
re azonban az infrastruktúra
hiánya és a bürokrácia is
riasztólag hat. A Deloitte
elemzõi szerint az egész ke-
let-európai térségben nõtt a
befektetõi bizalom, bár a
tranzakciók száma még
mindig alacsony, a szerzõ-
dések pedig csak sokára ké-
szülnek el.

Jön az adóemelés?

A piaci hangulatnak nem
tett jót a napokban a média
által „felmelegített” téma
sem, hogy ha a kormány

megszorító intézkedései
nem válnak be, nyitott ma-
rad az adóemelés kérdése.
Az csak olajat öntött a tûz-
re, hogy a Mediafax érdeklõ-
désére az Európai Bizottság
(EB) megerõsítette, hogy
megbeszéléseket folytatott
Bukaresttel ez ügyben. „A
deficitnövekedés váratlan
emelkedését megelõzendõ,
megegyeztünk abban,
hogy a kormány intéz-
kedésket hoz az állami be-
vételek növelésére, beleért-
ve az adóemelés eszközét”
– írta közleményében az
EB, mellyel Románia hitel-
szerzõdésben áll. „Félek
megemlíteni a mutatókat,
melyeket az adók és illeté-
kek növekedése ered-
ményezne” – fogalmazott

hétfõi parlamenti felszóla-
lásában Emil Boc minisz-
terelnök. Az adóemelés tíz-
százalékos inflációt, illetve
a lej katasztrofális zuhaná-
sát vonná maga után, rá-
adásul a gazdasági fejlõdést
is mínusz két százalékra
süllyesztené – mutatott rá a
kormányfõ.

Õrült kölcsöntempó

A Gândul számításai sze-
rint Románia másodper-
cenként 600 euró kölcsönt
vesz fel, ami napi 52 milli-
ót, évi 7,88 milliárd euró
eladósodást jelent. A bérek
és nyugdíjak megnyirbálása
révén sikerül ugyan kétmil-
liárdot megtakarítani, ám a
kölcsön teljes fedezetéhez

még mindig több mint öt-
milliárd euró hibádzik. A
növekvõ igény miatt az or-
szágnak egyre nehezebb
lesz pénzhez jutnia: egy-
részt amiatt, hogy drágábbá
válik számára a hitel, más-
részt pedig amiatt, hogy
kölcsönkeretét majdnem ki-
merítette. Mivel a bankpi-
acról eddig már 4,73 milli-
árd eurót vett fel, sok pénz-
intézet elérte az állammal
szembeni kitettségének 20
százalékos maximumát, te-
hát nem is kölcsönözhet –
mutattak rá a román jegy-
bank szakértõi. 

Szigorít az EU

Az EU pénzügyminisz-
terei ugyanakkor a tagál-
lamok szigorúbb deficit-el-
lenõrzésérõl döntöttek ked-
den, mely idejében fényt
deríthet a pénzügyi problé-
mákra. A luxemburgi talál-
kozón hozott megállapo-
dás értelmében büntetéssel
sújtják azokat az országo-
kat, melyeknek nem sikerül
az elõírt háromszázalékos
deficitküszöb elérése elõtt
megszorító intézkedéseket
hozni. (A növekedési és
stabilitási paktum értelmé-
ben bruttó hazai termékük
0,5 százalékának befizeté-
sével szankcionálhatják
azokat az államokat, me-
lyek átlépik a kritikus ha-
tárértéket.) 
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HIRDETÉS

Befektetõellenes a légkör

Míg nõ az államadósság, problémás a bevételek biztosítása. Adóemelés a kiút?

Kivirágzik az álláspiac?
Hírösszefoglaló

Májusban tovább csök-
kent a munkanélküliség

Romániában, miután a nyil-
vántartott állástalanok ará-
nya 7,67 százalékra mérsék-
lõdött az április végi 8,07
százalékról – közölte tegnap
az Országos Statisztikai Hi-
vatal. A megyékre lebontott
adatok alapján a fõvároson
kívül az erdélyi megyék kü-
lönösen jól teljesítettek: az
országos átlag alatti az ál-
lástalanok aránya Temes,
Bihar, Szatmár, Kolozs,

Beszterce, Arad, Szeben
megyékben. Kovászna me-
gye különösen magas, 11,11
százalékos munkanélkülisé-
gi rátával rendelkezik, míg
Hargita megyében ez kilenc
százalék fölött van – Maros
megye 7,9 százalékkal a kö-
zépmezõnyben landolt.

A frissen közzétett buka-
resti adatok összhangban
vannak a Manpower mun-
kaerõ-közvetítõ elõrejelzé-
sével, mely július-szeptem-
ber idõszakra növekvõ al-
kalmazási kedvet jósolt a
romániai vállalatoknál – öt

hónapig tartó negatív muta-
tók után. A megkérdezett
cégvezetõk döntõ többsége,
hatvan százaléka úgy nyi-
latkozott, hogy nem változ-
tat az alkalmazottak jelenle-
gi számán, míg huszonegy
százalékuk tervezi új mun-
kaerõ felvételét. Csupán a
tulajdonosok tizenkilenc
százaléka számol leépíté-
sekkel. Alkalmazás szem-
pontjából elöl járnak az ex-
portra dolgozó vállalkozá-
sok, és azok a társaságok,
melyek uniós finanszírozás-
hoz jutottak. 

Bankadóval rajtol Orbán
Folytatás az 1. oldalról

Az eddigi 13 milliárd forint-
ról 200 milliárdra emeli a
pénzintézetek költségvetésbe
fizetendõ összegét az új Or-
bán-kormány. Annak elkerü-
lése érdekében, hogy tovább
szaporodjon a hiteleiket fi-
zetni nem tudók száma, ez-
után jelzálogjogot csak fo-
rintalapú hitelnél lehetne be-
jegyezni. Nemzeti eszközke-
zelõ társaság létrehozását is
bejelentette a magyar minisz-
terelnök, hogy a bedõlt hite-
lek miatt a lakások ne kerül-
jenek ki a korábbi tulajdono-
sok kezébõl. Orbán beszédé-
ben külön kiemelte, hogy
nem kíván bankellenes han-
gulatot teremteni, az intézke-
désekre a közös felelõsségvál-
lalás nevében van szükség. 

Akárcsak Romániában,
Magyarországon is téma az
állami alkalmazottak elbo-
csátása, illetve ebben a kör-
ben fizetéscsökkentésekre is
sor kerül, igaz, ez csak a ma-
gas keresetûeket érinti egy-
elõre. A költségvetési szférá-
ban havi bruttó kétmilliós (30
ezer lej) fizetési plafont vezet-
nek be. Az állam 120 milliárd
forintot takarít meg „saját
magán”: a miniszterelnök
költségstoppot rendelt el a
költségvetési intézmények-
ben, a közszféra bérkiadásai-
nak átalakítását, a külsõ
megbízások teljes körû felül-
vizsgálatát ígérte.

Magyarországon visszaál-
lítják a szabad gyümölcspár-
lat-készítés jogát, eddig
ugyanis a gazdák meg voltak
fosztva ettõl a lehetõségtõl.
Egyenes ági leszármazottak
között megszûnik az illetékfi-
zetési kötelezettség, és beve-
zetik az adón kívüli jövede-
lem fogalmát. A beruházá-
sokhoz jelenleg megkövetelt
51-féle engedély harmadának
eltörését is javasolja a kabi-
net. Orbán a pártokra jutó
költségvetési támogatás mér-
tékét még ebben az évben
csökkentené 15 százalékkal.

A gazdasági akcióterv is-
mertetése alatt erõsödött a
forint – igaz, még nem köze-
lítette meg a magyar állam-

háztartás súlyos pénzügyi
helyzetérõl szóló politikusi
nyilatkozatok elõtti szintet.
A forint árfolyama a múlt he-
ti 290-es árfolyamról a beje-
lentések után már 282 forint-
ra izmosodott (az eurót az
egész világsajtót bejáró kije-
lentések elõtt 270-es szinten
jegyezték). 

„Magyarország túljutott a
lakosságot érintõ fájdalmas
megszorító intézkedéseken,
amelyeket Románia csak
most hajt végre. Budapest
példája megmutatja, hogy mi
jön a szigorúság után” – így
értékelte a bejelentést az elõ-
zetesen megszellõztetett in-
formációk alapján az
Adevãrul címû újság tegnap. 

Nõ az adóssághegy

Közel négymilliárd lejre
emelkedett a harminc napot
meghaladó lakossági hitel-el-
maradások értéke az év elsõ
négy hónapjában – közölte a
Mediafax a Román Nemzeti
Bank adataira hivatkozva. A
hátralékok háromszor gyor-
sabban növekedtek a deviza-
alapú hitelek esetében, mint
a lejalapú kölcsönöknél.  A
törlesztések késése több mint
710 ezer személyt érint.

Nehéz reform

Rövid távon nehéz folyamat
hatékonnyá tenni az állami
tulajdonban levõ vállalato-
kat – jelentette ki Borbély
Károly, a gazdasági minisz-
térium államtitkára egy sze-
mináriumon. A szakember
szerint az államnak vesztesé-
ges azon vállalatokat meg-
tartani, melyekben részese-
dése nem éri el az ötven szá-
zalékot, ezért áruba bocsátá-
sukat tervezi – írta a
Mediafax.

Rekord-aranyár

Újabb rekordot döntött az
arany ára, meghaladva az
unciánkénti 1250 dollárt,
miután a befektetõk elfordul-
tak a kockázatosnak tartott
eurós alapú beruházásoktól
– közölte a Mediafax. Az ár-
folyamváltozásra az is hatás-
sal volt, hogy a Fitch hitel-
minõsítõ aggodalmát fejezte
ki Nagy-Britannia eladóso-
dási szintjét illetõen. 

Röviden

A makrogazda-
sági feltételek 

és a politikai bi-

zonytalanság

miatt zavaros az

ország megítélé-

se befektetõi kö-

rökben – vélik

elemzõk. A gyû-

rûzõ adósságspi-

rál az adóeme-

lést sem zárja ki.

Költségstoppot rendelt el tegnap Orbán Viktor Fotó: MTI
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Antal Erika, Kovács Zsolt

„Valódi kullancsinvázió
van az idén, négyévente

lehet a kórokozó ilyen mér-
tékû elszaporodására számí-
tani, és ez az év a kritikus
esztendõ” – figyelmeztetett
a lapunknak nyilatkozó Bob
Miklós. A marosvásárhelyi
állatorvos elmondta, a köz-
hiedelemmel ellentétben ma
már nem csak a várostól tá-
voli erdõkben támadnak
ezek a rovarok. „A kullan-
csok beköltöztek a városba,
megtalálhatóak a játszótere-
ken, a parkokban, a tömb-
házak közötti zöldövezetek-
ben, érdemes odafigyelni” –
hangsúlyozta a szakértõ.

Járvány, 
ellenõrzés nélkül

Sikó Barabási Sándor há-
romszéki fõállatorvos szerint
Kovászna megyében nem
készült kullancstérkép, de a
tapasztalat szerint a kóroko-
zó minden olyan helyen elõ-
fordul, ahol kutya, juh mére-
tû vad- vagy háziállat jár. Ál-
talában jellemzõ, hogy Ro-
mániában – a nyugat-euró-
pai országokkal ellentétben –
nem követik központilag a
veszélyes rovar elterjedését,
de az általános tapasztalat
az, hogy Arad, Maros,
Kolozs és Szeben megyék-
ben kérnek a legtöbben orvo-
si segítséget. A Maros Me-
gyei Sürgõségi Szolgálattól
lapunk azt az információt
kapta, naponta két-három
esetben is jelentkeznek bete-
gek utókezelésre, vagy azért,
hogy a kullancsot szakszerû-
en távolítsák el. „Gyermeke-
imen évente többször is talá-
lok kullancsot, mindig or-
voshoz fordulunk, és készsé-
gesen el szoktak látni a helyi
sürgõsségi szolgálaton.
Rendszerint a háziorvos írja

fel a több napos gyógyszeres
kezelést, amit lelkiismerete-
sen végig követünk” – nyilat-
kozta lapunknak Kálmán
Erzsébet marosvásárhelyi
szülõ, aki tart a fertõzés kö-
vetkeztében fellépõ szövõd-
ményektõl.  Magyarorszá-
gon az idén tavasztól inte-
raktív adatbázis segíti a tájé-
kozódókat: a www.kullancs-
terkep.hu weboldalán folya-
matosan frissülnek az ada-
tok, bárki információt sze-
rezhet arról, hogy választott
úticélja milyen mértékben
fertõzött, hol kell vigyázni a
kullancs támadásra. A tér-
képet önkéntesek frissítik,
teszik naprakésszé, igazi kö-
zösségi feladattá nõtte ki
magát a kullancsok elleni
védekezés.

Oltás 
– csak külföldön

Szakértõk szerint a kul-
lancs eltávolítása nem szak-
orvosi vagy orvosi feladat,
elvileg mindenkinek tudnia
kellene azt, hogy hogyan
kell szakszerûen eltávolítani
a lágy testrészekbe mélyen
belefúródó rovart. Sikeres-
nek akkor nevezhetõ a be-
avatkozás, ha minél hama-
rabb eltávolításra kerül a
kullancs, mielõtt még tele-
szívhatná magát vérrel. Sza-
bó Zoltán marosvásárhelyi
háziorvos arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Magyarorszá-
gon – tizenöt-húsz lejnek
megfelelõ forintért – besze-
rezhetõ az úgynevezett „kul-
lancs-kanál”, amellyel ered-
ményesen eltávolítható a ro-
var. Romániában sajnos
nem hozzáférhetõ ez az esz-
köz, mint ahogyan még
mindig nem kapható a kul-
lancs elleni védõoltás sem,
noha az ország fertõzöttségi
szintje évrõl évre emelkedik.
Sokan Magyarországon vá-

sárolnak ilyen vakcinát,
százötven-kétszáz lejért be-
szerezhetõ ez az oltóanyag,
amely sürgõsségi, illetve
hosszabb eljárásban, emlé-
keztetõ oltások révén is be-
adható. Külön oltóanyagot
forgalmaznak a 12 évnél fia-
talabb gyerekeknek és az en-
nél idõsebbeknek. Az elsõ
oltás után egy hónappal ol-
tanak újra, majd egy év múl-
va jön az emlékeztetõ vakci-
na, érdemes ötévente újraol-
tást kérni. Szabó doktor sze-
rint igazán eredményes a
megelõzés lenne, ugyanis a
kullancs által terjesztett be-
tegségek nehezen kezelhetõ-
ek, gyakran járnak szövõd-
ményekkel. A Lyme-kór el-
len oltás nincs, ha a kul-
lancscsípést követõ egy hó-
napban „kokárda”-szerû
bõrpír jelentkezik, akkor
azonnal szakorvosi segítsé-
get kell kérni – ilyenkor tíz-
napos antibiotikumos keze-
lést kap az érintett. Szintén
rendkívül veszélyes betegség
a csípés révén elkapható kul-

lancs-encephalitis, ez ellen
viszont véd – a Romániában
be nem szerezhetõ – védõol-
tás. Ez a vírus nagyon veszé-
lyes, nagyon „furcsa” tüne-
teket okozhat. „Van egy 26
éves betegem, akinél részle-
ges arcbénulást okozott” –
figyelmeztette az ÚMSZ ol-
vasóit Szabó doktor. 

Vannak alternatív 
megoldások

Nemcsak az emberekre,
hanem a házi kedvencekre is
veszélyes a rovar csípése. A
lapunknak nyilatkozó Bob
Miklós állatorvos szerint jó,
ha a kedvencünket sétáltatás
elõtt hatnaponként befújjuk
a kullancs elleni védõanyag-
gal, valamint havonta speciá-
lis szerrel kezeljük. Hasznos
lehet, ha a bolha és kullancs-
elleni nyakörvet jó szorosan
kötjük házi kedvencünk nya-
kára – figyelmeztet a szakér-
tõ. Sokat segíthet továbbá
az, ha az állat bundáját rend-
szeresen, alaposan kifésül-

jük. Sánta Ferenc, a
Kovászna Megyei Járvány-
tani Intézet fõorvosa arról tá-
jékoztatta az ÚMSZ-t, hogy
annak ellenére, hogy a térség
nem számít fertõzöttnek, az
utóbbi hónapokban nem ér-
kezett súlyos megbetegedé-
sekrõl bejelentés, kullancs
csípés itt is gyakran elõfor-
dul, különösen azok között,
akik sokat kirándulnak,
vagy, akik gyakran érintkez-
nek állatokkal.  „Évekkel ez-
elõtt végeztünk egy felmérést
a háromszéki erdészek köré-
ben, és kiderült, hogy 3,5
százalékuk átesett olyan fer-
tõzõ betegségen, amelyeket
kullancs okozhatott” –
mondta a szakértõ. A jár-
ványtani orvos arra hívta fel
olvasóink figyelmét, hogy
hazai forgalmazásban is kap-
hatóak „kullancsriasztásra”
alkalmas szerek, amelyek ál-
talában négy órán át távol
tartják a kártékony rovaro-
kat, de ezeket körültekintõen
és következetesen érdemes
használni. 

RövidenKezdõdik a kullancsszezon
Gyermekközpont 
az egyedül lévõknek

Szociális gondozó központot
nyitott Temesváron a hazai
Gyermekmentõ Szolgálat
azoknak a kiskorúaknak a
megsegítésére, akiknek szülei
külföldön vállalnak munkát.
A központban szabadidõs te-
vékenységet, készségfejlesztõ
programokat mûködtetnek, a
következõ tanévtõl tanulást
segítõ foglalkozásokat is tar-
tanak. Temes megyében
nagy számban élnek olyan
gyerekek, akik külföldre tá-
vozó hozzátartozóik hiányá-
ban, szülõi felügyelet nélkül
nõnek fel. Hasonló központ
mûködik Bukarestben, Hu-
nyad és Dolj megyében is.

Kórházfejlesztés 
Nagybányán

A decentralizáció július 1-jei
megkezdése után, legkésõbb
augusztusban rendkívüli in-
tézményfejlesztésre kerül sor
– jelentette be tegnap a nagy-
bányai kórház vezetése. A 17
millió eurós beruházás révén
rehabilitálják a helyi kórház
épületét és eszközparkját.
Ennek az intézménynek szá-
mos épületszárnyát és beren-
dezését negyven évvel ezelõtt
alakították ki, azóta sem fej-
lesztés, sem rehabilitáció
nem történt. Az építkezés
húsz hónapon át tart majd,
de ez alatt az idõ alatt is biz-
tosítják az egészségügyi ellá-
tás folyamatosságát. 

Iskolaelhagyó roma
gyerekek Besztercén

Kimaradnak a középiskolai
oktatásból a roma nyolcadi-
kosok – figyelmeztetett a
Pro Europa Roma Párt
Beszterce Naszód megyei
tagszervezete. Ebben a me-
gyében az általános iskolai
végzõsök fele nem iratkozik
be kilencedik osztályba.

Parkolóbotrány Kolozsváron
Sipos M. Zoltán

Mégsem épülhet az ere-
deti terveknek megfele-

lõ földalatti parkoló a ko-
lozsvári Széchenyi tér alatt,
a helyiek várhatóan jóval
kevesebb parkolóhellyel,
szerényebb beruházással
kell beérjék. Azt sem tudni,
hogy az egyre bonyolultabb
építészeti és adminisztratív
eljárások miatt mikorra
várható a beruházás meg-
kezdése. 

Meglepetés 
a föld alatt

A nagyívû tervek módosí-
tására azért kerül sor, mert
ez alatt a városrész alatt
olyan összetett csatorna-
rendszer mûködik, hogy je-
lentõsen megnehezítette
volna az eredetileg elkép-
zelt beruházás kivitelezését.
A városi közlekedést teher-
mentesítõ parkoló telepíté-
sére pályázatot írt ki a helyi
önkormányzat, a tendert

egy portugál cég, a Cogedir-
Gestao de Projectos nyerte
el. A helyszínelés után
azonban a sikeres pályázó
bejelentette: adott körülmé-
nyek között nem tudja telje-
síteni vállalását, ezért új
megvalósítási tervet nyúj-
tott be az önkormányzat-
hoz, melyet az illetékesek
csalódottan értékeltek.  „Az
eredeti terv mindenki szá-
mára ésszerûbbnek tûnt,
hatezer négyzetméteren há-
rom-szintes parkoló kiépíté-
sét szerettük volna elérni.
Ez növelte volna a helyiek
komfortérzetét, jelentõsen
megkönnyítette volna a bel-
városi közlekedést, ráadásul
környezetvédelmi szem-
pontból is fontos beruhá-
zásnak ígérkezett: ötszáz-
negyven autót rejthettünk
volna el a föld alá” – ismer-
tette az eredeti elképzelést
az ÚMSZ-szel Oana Buzatu
önkormányzati szóvivõ.
Arra a kérdésre, hogy a csa-
tornarendszer szerkezete
miért csak most vált egyér-

telmûvé, miért nem alakí-
tották az eredeti terveket a
valós helyszíni adottságok-
nak megfelelõen, az illeté-
kes nem adott egyértelmû
választ lapunknak. 

Kisebb, de drágább

A sokat ígérõ, de egyelõre
keveset teljesítõ portugál
cégnek a tér alatti vízháló-
zatba „tört bele a bicskája”.
Mivel a csatornarendszert
ésszerûtlen lenne átszervez-
ni, a cég az eredetinél kisebb
projekt megvalósítására tett
ajánlatot.  Ez a terv az ere-
deti helyszínen 329 parkoló-
helyet ígér, tehát a forga-
lomszervezés terén koránt-
sem jelent akkora elõrelé-
pést, mint azt remélte a ki-
író. „Egyelõre még nem
tudni, hogy az önkormány-
zat elfogadja-e a javaslatot,
a helyi urbanisztikai hivatal
ugyanis most vizsgálja és
véleményezi az ajánlatot” –
mondta el lapunknak Oana
Buzatu. A beruházás lépté-

kének csökkenése – figyel-
meztetett a szóvivõ – nem
jelenti a kiadások csökken-
tését is, várhatóan a kisebb
parkoló kiépítése kevésbé
lesz gazdaságos. Az önkor-
mányzat által szerzõdtetett
cég azt vállalta, hogy egy év
alatt megépíti a parkolót, és
további egy év alatt teljesen
befejezi a járulékos munká-
latokat is. A kivitelezõ 49
évre kötött koncessziós szer-
zõdést a városházával,
amelynek értelmében hat-
ezer négyzetmétert bérel,
négyzetméterenként 110
eurós összegért. Ez össze-
sen 660 ezer eurós bevételt
jelent, amit a cég 25 éven
belül köteles teljesíteni Ko-
lozsvár önkormányzata felé.
Azt nem tudni, hogy való-
ban a portugálok kínálják-e
a legjobb és legésszerûbb
megoldást, az év elején kiírt
pályázaton ugyanis nem
alakult ki igazi verseny: ez
az egy cég jelentkezett, és
így kénytelen-kelletlen ez
kapott megbízást is. 

Baloga-Tamás Erika

Kétnyelvû felvételi tájé-
koztatót jelentetett meg a

Hargita Megyei Tanfelügye-
lõség azoknak a nyolcadiko-
soknak, akik még nem dön-
tötték el, hol folytatják tanul-
mányaikat. A román és ma-
gyar nyelvû információs fü-
zetet eljuttatták minden álta-
lános iskolát végzõ tanuló-
hoz és az illetékes osztályfõ-
nökökhöz, de a dokumen-
tum elektronikus formában is
elérhetõ. A tájékozódni vá-
gyók a Hargita Megyei Tan-
felügyelõség honlapján, a
www.isjhr.eduhr.ro webolda-
lon az Újdonságok link alatt
találják a keresett informáci-
ókat. A tájékoztatón nem
csak a következõ tanévtõl in-
duló osztályokra vonatkozó
adatok érhetõk el, hanem kö-
vethetõ az oktatási rendszer
átalakítása, a szakoktatás
rendszere, és vázlatosan átte-
kinthetõek a felvételi szem-
pontrendszerek is. Akit pedig
az elmúlt évi adatok érdekel-
nek, azok a tavalyi felvételi
archívumát böngészhetik. A

tanfelügyelõség összesítette a
térségben mûködõ líceumok
legfontosabb adatait az indu-
ló osztályok létszámától az
iskolák elérhetõségén át, a
meghirdetett szakok kódjáig.
A nyomtatott kiadvány tar-
talmazza a felvételihez szük-
séges ûrlapokat is. A széles
körben terjesztett füzetet az
érintettek hasznosnak de
ugyanakkor hiányosnak ta-
lálták. Nagy Boglárka, a
székelyudvarhelyi Benedek
Elek Líceum nyolcadik osz-
tályos tanulója már kézhez
kapta a tájékoztatót. „Nem
ez alapján választottam is-
kolát, mert már régóta dön-
töttem, hol tanulok tovább.
Jó, hogy benne vannak a tá-
jékoztatóban a tavalyi felvé-
teli eredmények, de sokat
változott a rendszer, nem
biztos, hogy idén is hasonló
lesz a megmérettetés” –
adott hangot aggodalmának
a lapunknak nyilatkozó vég-
zõs, aki a felvételi módjára
és jellegére vonatkozó rész-
letesebb információkat hiá-
nyolja a tanfelügyelõség ki-
adványából. 

Tájékoztatás két nyelven

Veszélyes piknik. A kullancsok „beköltöztek” a városba, megtalálhatóak a játszótereken, a parkokban



ÚMSZKULTÚRA8

Román állami 
kitüntetés Esterházynak

A román kulturális érdem-
rend legmagasabb, parancs-
noki fokozatát veszi át Es-
terházy Péter magyarorszá-
gi író holnap, a bukaresti
George Enescu Múzeum-
ban. Az ünnepi eseményen
részt vesz Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes és Ke-
lemen Hunor kulturális 
és örökségvédelmi minisz-
ter, a romániai kulturális
élet több neves személyisé-
gével együtt. A kitüntetést
az író nemzetközi szinten
elismert munkásságáért 
és a térség problémáinak
irodalmi megjelenítéséért
kapja a román államtól. 

Újra javítják 
a szoborcsoportot

A következõ napokban újra-
indulhatnak a kolozsvári
Mátyás-szoborcsoport nem-
rég leállt restaurálási munka-
folyamatai. A Fadrusz-
alkotás bronzelemeit javító
Kolozsi Tibor szobrászmû-
vésztõl megtudtuk, a munká-
latok nemrég pénzügyi okok-
ból álltak le, mivel a restaurá-
torok és a szakmunkások
nem kaptak fizetést. „Úgy lá-
tom, hogy részben a nagy
nyilvánosságnak köszönhe-
tõen ismét beindulnak a
munkafolyamatok, a munká-
saink a napokban kaptak fi-
zetést, azonban a munkák ki-
menetele még bizonytalan.
Itt minden azon múlik, hogy
a Concefa mennyire képes
úrrá lenni a helyzeten” –
mondta Kolozsi. 

Röviden

Sipos M. Zoltán

Sikeresnek ígérkezik az
idén hetedik alkalom-

mal megrendezett Könyvek
Tavasza nevet viselõ könyv-
vásár Kolozsváron. A Fran-
cia Kulturális Intézet által
kezdeményezett rendez-
vény az évek alatt egyre na-
gyobb népszerûségre tett
szert, a minden évben ta-
vasszal és õsszel megrende-
zett eseménynek már kiala-
kult egy  visszatérõ vásárló-
tábora is, tudtuk meg
Raluca Ghervantól. A ko-
lozsvári Francia Kulturális
Intézet munkatársa azt is
elmondta, hogy idén, a sze-
szélyes idõjárás miatt vol-
tak  kénytelenek a tavaszi
könyvvásár idõpontját –
amit rendszerint április,
májusban szoktak megszer-
vezni – júniusra tenni.
„Meglepõdve tapasztaltuk,
hogy sokan  érdeklõdtek a
vásár idõpontja felõl már
az elmúlt két hónapban” –
mondta el lapunknak
Raluca Ghervan. 

„Hét-nyolc évvel ezelõtt
pattant ki a fejünkbõl az öt-
let. Azt szerettük volna elér-
ni, hogy az olvasni szeretõ
közönség jó minõségû szép-
és szakirodalmi könyvek-
hez jusson a legkedvezõbb
árakon. Ugyanakkor a ren-
dezvénnyel a legszélesebb
körökhöz szeretnénk eljut-
tatni azt az üzenetet, hogy
olvasni jó dolog” – fogal-
mazta meg az általa szerve-
zett rendezvény célkitûzése-

it. A szervezõk nagy öröm-
mel újságolták, hogy van-
nak minden évben rendsze-
resen visszatérõ könyvba-
rátok, akik mindig megvá-
sárolják a kolozsvári könyv-
kiadók legfrisebb publikáci-
óit. A június 7–9. között
megszervezett könyvvásár
színes felhozatala sokakat
csábított ki a Mátyás király
szülõháza elõtti térre: az ér-
deklõdõk huszonkét kiadó
könyvei között válogathat-
tak. „Két–három éve vol-
tam elõször ezen a könyv-
vásáron, és annyira megtet-
szett, hogy azóta minden
évben tavasszal és õsszel is
szétnézek a kiadók kínálata
között. Az a legjobb az
egészben, hogy nagyon ju-
tányos árakon jutok hozzú
sok olyan, számomra fon-
tos könyvhöz, amelyekért
egy-egy könyvesüzletben
bizony borsos árakat kel-
lene fizetnem. Ugyanakkor
az is szimpatikus számom-
ra, hogy a szervezõk az ol-
vasás kultúráját ismét be
szeretnék vinni a köztudat-
ba”– mondta el lapunknak
egy kolozsvári diáklány. Az
Új Magyar Szó által megkér-
dezett vásárlók közül töb-
ben is azt tartják a Könyvek
Tavasza rendezvény leg-
nagyobb erényének, hogy
elsõsorban a kolozsvári ki-
adók legfrissebb kiadványa-
ira koncentrál, és hogy na-
gyon olcsón lehet itt jó
könyveket vásárolni, akár
25-30 százalékos árkedvez-
ménnyel is. 

Kiállnak Bocsárdi Lászlóért
Kovács Zsolt

Közel kétezer személy ír-
ta alá a Civilek Három-

székért Szövetség (CIVEK)
online petícióját, amelyet a
sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház értékeinek vé-
delmében indítottak el. 

Átadták a petíciót

Furus Levente, a CIVEK
irodavezetõje tegnap adta át
Antal Árpád polgármester-
nek a beadványt, amely arra
hívja fel a figyelmet, hogy a
színház ötéves tevékenységét
ellenõrzõ bizottság 8,92-es
minõsítése veszélyezteti a
Bocsárdi László igazgatói te-
vékenységével összefüggés-
ben álló színházi értékeket.
A petíció aláírói szerint a Ta-
mási Áron Színház országos
és nemzetközi elismertsége
Bocsárdi László tevékenysé-
gének köszönhetõ. „A kultú-
ra diplomáciai eszköz a város
és az ország életében. A Ta-
mási Áron Színház ezt a sze-
repet tölti be” – áll a színház-
igazgató támogatására kez-
deményezett aláírásgyûjtõk
nyilatkozatában, amely sze-
rint Bocsárdi László érték-
rendje szoros összefüggésben
áll a színház eredményeivel. 

A petíció kezdeményezõi
szerint egy személyi csere a
színház élén beláthatatlan

következményekkel járna, és
véget érne egy olyan sikerso-
rozat, amely elismertséget
hozott a városnak és kultúrá-
nak egyaránt. 

Tiltakozó 
szakmabeliek

Az aláírók között olyan
neves színházi személyisé-
gek is megtalálhatóak, mint
Alföldi Róbert színész, ren-
dezõ, a budapesti Nemzeti
Színház fõigazgatója, Tom-
pa Gábor a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház igaz-
gató-rendezõje, egyetemi
tanár, Victor Rebengiuc bu-
karesti színész, Törõcsik Ma-
ri budapesti színésznõ és
Pomogáts Béla író, a Magyar
Írószövetség elnöke. Furus
Levente, a CIVEK irodaveze-
tõje elmondta, 30 napon be-
lül várnak választ beadvá-
nyukra, de addig is figyelem-
mel kísérik az ügy fejlemé-
nyeit. Antal Árpád polgár-
mester a petíció átvétele után
így nyilatkozott: „Egyetér-
tek, és örülök annak, hogy a
sepsiszentgyörgyi és más-
honnan származó polgárok
kiállnak a színház mellett.
Én is kiállok a színház mel-
lett. Aláírtam volna a petíci-
ót, ha én is csak azokkal az
információkkal rendelkez-
tem volna, mint amelyek az
MPP által kiadott nyilatko-

zatból és az újságcikkekbõl
kiderültek”. A polgármester
elmondta, hamarosan közle-
ményt ad ki az ügyben. Klá-
rik Attila tanácstag, a
Bocsárdi menedzseri tevé-
kenységét elbíráló bizottság
tagja kijelentette: „Az össze-
esküvés-elméletekrõl csak
annyit, hogy amikor megkap-
tam a kinevezést, azt kérdez-
tem a polgármestertõl, lehe-
tek-e õszinte az értékelésem-
ben? Erre az volt a válasz,
hogy ezt várom el tõled”.

Bocsárdi fellebez, de 
nem versenyvizsgázik

Amint arról már beszá-
moltunk, a színházigazgató
ötéves mandátuma lejárt, te-
vékenységét 8,92-re értékelte
a háromtagú bizottság, és
törvény szerint csak akkor
lehetett volna hivatalból
meghosszabbítani kinevezé-
sét, ha elérte volna a kilen-
cest, így azonban részt vehet
a tisztségre õsszel kiírandó
versenyvizsgán. Bocsárdi
László formai okok miatt
fellebbezett a bizottság dön-
tése ellen, de tudomásunk
szerint nem vesz részt a ver-
senyvizsgán. A Sepsiszent-
györgyi Tanács mai rendkí-
vüli ülésén döntenek annak
a bizottságnak a létrehozásá-
ról, amely elbírálja Bocsárdi
László fellebbezését. 
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Magukra talált szigeti festõk

Júniusi kincses könyvtavasz

Sike Lajos

Miért látta fontosnak
létrehozni a Szig-Art Kép-
zõmûvészeti Egyesületet?
– Fél évszázada foglalko-
zom a helyi tehetségek, köz-
tük fiatal rajztanárok, kép-
zõmûvészeti nevelésével,
irányításával, de ez a mos-
tani gárda, amelynek tagjai
a Szigeti Tavaszi Galérián
kiállítottak, úgy érzem, az
egyik legtehetségesebb tár-
saság. Igaz, legtöbben már
túl vannak a bemutatkozá-
son, többüknek már nem is
egy egyéni tárlata volt. 

Értesüléseink szerint ez
a bemutatkozó közös tava-
szi kiállítás azért is mér-
földkõ lehet a szigeti festõk
életében, mert annyi hiába-
való próbálkozás után
nemrég létrehozták saját
egyesületüket. Hány tagja
van a Szig-Artnak?
– Jelen pillanatban húszan-
huszonketten vagyunk, de
reméljük, hogy hamarosan
többen leszünk. Elég szigo-
rú követelmények szerint,

úgy negyven-ötven alkotó
közül választottuk ki a tago-
kat, mivel azt akarjuk, hogy
a tagság egyféle minõségi
mérce legyen. S ez így van
rendjén. Máramarossziget
Hollóssy Simon, a világhírû
nagybányai festõiskola ala-
pítójának szülõhelye, ami
önmagában is sokra köte-
lez. 

Az egyesület tagjai kö-
zül legtöbben tanítványai
voltak.
– Így van, ez külön öröm szá-

momra. Meg is említeném
Zolopcsuk Róbertet, akinek
szenvedélye a város régi épü-
leteinek festõi megörökítése;
Rozsnyai Bálintot, aki in-
kább a táj szerelmese, de ott
van Berszán Péter vagy
Petreus Valentin is. A náluk
fiatalabb Balogh Edgár azon-
ban grafikusként „színezi” a
társaságot. Kisszécsi Anna
viszont szobrászként és festõ-
ként is jelen van a tárlaton.
Többüknek jó esélye van ar-
ra, hogy külföldön is bemu-
tatkozzanak. 

A kedvezmények és a helyi kiadók színes felhozatala vásárlásra bírja a könyvbarátokat
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Öt napon keresztül lapozgathatják, kóstol-
gathatják a fõváros könyvbúvárai az idei
év hazai és külföldi bestsellerjeit mától Bu-
karestben, az idén ötödik alkalommal
megrendezésre kerülõ Bookfesten, Romá-
nia legnagyobb könyvvásárán. A rendez-
vény a friss termékek bemutatása mellett
dramaturgokkal, írókkal való találkozá-
sokra, dedikálásokra is lehetõséget kínál,
mindezt a Romexpo Kiállító Központban,
amelynek tizenhatodik pavilonjában, a fõ-
szerep öt napon keresztül a könyvírás mû-

vészetéé, illetve annak iparosodásáé lesz. A
kulturális estéket, a költészet világához kö-
zel álló könnyûzene koncertek zárják majd,
a meghívottak listáján olyan énekesek sze-
repelnek mint Ioan Gyuri Pascu, Ada
Milea, Adrian Cristescu, vagy Maria
Rãducanu. A könyvfesztivál idei díszmeg-
hívottja Spanyolország, amelynek apropó-
ján az érdeklõdök a spanyol irodalom mel-
lett a flamencóval, illetve a mediterrán
konyha ízvilágával is megismerkedhetnek.
(Fleischer Hilda)

Bookfest: könyvszemle Bukarestben

Közös tavaszi kiállítással mutatkoztak be a máramaros-
szigeti közönségnek a nemrégiben létrehozott Szig-Art
Képzõmûvészeti Egyesület tagjai. A szigeti festõk életében
nagy jelentõséggel bíró „tömörülés” elõzményeirõl Ütõ
Erzsébetet, az egyesület vezetõjét kérdeztük.
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Középkorú, fehér férfi? Bõrszivarral
netalántán, és puhakalapban? Eu-
rópai, gazdag és ismert? Nagyon so-
káig ennek a „kasztnak” a nézõ-
pontja, akarata érvényesült minde-
nütt – gazdaságban, közéletben és
médiában is. Azt hihettük, hogy az
Elle-típusú magazinokkal megbom-
lik ez a kép, és a középkorú úriem-
ber mellé besettenkedik a 60–90–60-
as méretû cicababa, és melléje a ...
na, itt jobb, ha nem adok mérete-
ket... – fiatalember, akik dinamiz-
musukkal, Barbie és Ken attitûd-
jükkel liberálisabbá tudják tenni ezt
a világot. Azonban, úgy néz ki, sem
a feminista mozgalmak
„soufragette”-je, sem Barbie, sem
Catwoman nem szorították ki a
konzervativizmust a médiából, sõt,

még az Elle-teremtette nyugat-euró-
pai „macho man” sem robbant be a
maga alfahím-viselkedésével ebbe a
nagyon is archaikus világba, ugyan-
is egy, stílusosan „Who makes the
news” néven futtatott kutatás azt
derítette ki, hogy a nõk médiában
való jelenléte nagyon visszaszorított.
A vizsgálódások azt derítették ki,
hogy úgy hírkészítõként, mint „ri-
portalanyként” eléggé kis arányban
vannak jelen a médianyilvánosság-
ban. Az írott sajtó figyelmének 37
százaléka irányul nõkre, a rádiónak
27 százaléka, míg a televíziónak 44
százaléka. A statisztika megmutat-
ja, hogy minél régebbi típusú egy
sajtótermék, annál inkább csökken-
tett a nõk jelenléte benne, és minél
újabb, annál hangsúlyosabb. Saj-

nos, az internetrõl nem készült ilyen
összeállítás, hiszen annak áttekint-
hetetlen, rendszerezhetetlen és kate-
gorizálhatatlan adathalmazai eleve
lehetetlenné tesznek minden temati-
kus kategorizálást, nem beszélve ar-
ról, hogy a net hatalmas mérete mi-
att ezeket az összesítéseket robotok
kellett volna végezzék, azok még –
hál’istennek – nem annyira intelli-
gensek, hogy különbséget tegyenek a
híranyagként és nem híranyagként
„tálalt” (e szón értsen, mindenki,
amit akar) nõk között, arról meg
nem is beszélve, hogy a netes cikkek
szerzõi nagymértékben lenyomozha-
tatlan ID-k... Tehát a nõk újra az
elõtérbe kerültek azáltal, hogy hát-
térbe vannak szorulva. A hímsovi-
nizmus képviselõi biztosan így érvel-

nének, míg a „soufragette”-mozga-
lom azt hangoztatná, hogy hiába a
digitális technika, a kõkorszakban
leledzünk emancipáció szempontjá-
ból. Nos, minõsíteni nehéz az ilyen
statisztikát, mert nem mért például
hatást (lehet, hogy egy kis százalék-
ban megjelenõ nõ nagyobb vihart
kavart a közéletben, mint egy foly-
ton a nézõket/olvasókat untató pa-
si), de zárszóként elmondhatunk
annyit, hogy a nõket nem a média-
nyilvánosság definiálja nõkként. El-
sõsorban nem mindenki, hanem va-
laki figyelmét igénylik, ilyen szem-
pontból a statisztika tulajdonképpen
azt mondta el nekünk, hogy megfe-
lelõen alakul a médiavilágunk...

Péter Árpád

Médiagnózis

Kevés a nõ Médiaországban

Farkas István

Diszkriminatívnak minõsítet-
te az Országos Diszkriminá-

cióellenes Tanács (CNCD) az
Academia Caþavencu címû élclap
két héttel ezelõtti Magyar megszál-
lás alatt a román kultúra (Cultura
românã sub ocupaþie maghiarã) cí-
men futó reklámszpotját. 

Szász Attila, az Országos Au-
diovizuális Tanács (CNA)
RMDSZ által delegált tagja la-
punknak korábban azt nyilat-
kozta, hogy a reklámfilm az au-
diovizuális törvény több cikke-
lyét is megsérti, így többek kö-
zött a politikai reklámozásra,
diszkriminációra, és a gondol-
kodás szabadságára vonatkozó
paragrafusokat. Asztalos Csaba,
a CNCD elnöke lapunk megke-
resésére elmondta, a CNA ki-
kérte az diszkriminációellenes
tanács véleményét az ügyben,
szankcionálni azonban csak ne-
kik van joguk. „Tény, hogy az
élclap reklámfilmecskéje elõíté-
letekre épül, elõítéleteket hasz-
nál kampányra, és egyáltalán
nem hangsúlyozza, hogy mind-
ezt viccbõl tenné” – nyilatkozta
lapunknak Asztalos Csaba, aki
azt is hozzátette, hogy a szpot
egyaránt diszkriminatív a „lus-
tának” nevezett románokra és a
„leigázó” magyarokra nézve.

Szász Attila lapunk megkere-
sésére elmondta, hogy a CNA
minden valószínûség szerint a
holnapi ülésen tárgyalja az
Academia Caþavencu kérdéses
szpotját – egyrészt azért, mert

még várniuk kell a Reklámozók
Szövetségének a véleményezésé-
re, másrészrõl pedig a napirendi
pontok túllépik a tervezett idõ-
keretet és ezért tolódnak. „Teljes
mértékben tudok azonosulni a
CNCD álláspontjával, nemcsak
audiovizuális, hanem emberjogi

szempontból is” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek Szász, majd hoz-
zátette, a CNA a tízezer lejes
büntetés, a nyilvános felszólítás
és a szpot leállítása közül „vá-
laszt”. Lapunk azon kérdésére,
hogy az élclap mai számát rek-
lámozó reklámfilm, amely több

politikust, köztük magyarokat is
erdõlopással vádol, számíthat-e
szankcióra, a szakember el-
mondta, elõzõ esetben is állam-
polgári megkeresésre indítottak
eljárást. „Csak akkor nyilatkoz-
hatok errõl, ha látom a reklámo-
zott anyagokat” – mondta. 

A gazdasági válság idején egészségesebbnek
tûnnek a dolgozók Nagy-Britanniában:
húsz év óta a legkevesebbet voltak távol
munkahelyüktõl betegség indokával. Leg-
utóbb 1987-ben hiányoztak annyira keveset,
mint tavaly, fejenként átlagosan 6,4 napot.
Összességében 180 millió nap, országos szin-
ten 16,8 milliárd font volt a termeléskiesés
az elmaradt haszon okán. A betegnapok 15
százaléka mögött nem volt igazi betegség. Az
adatokból kiderül, hogy a nagyobb vállala-
toknál hiányoztak bátrabban az alkalmazot-
tak. Ami az állami és a magánszektor össze-
vetését illeti: az állami betegít jobban, fejen-
ként 8,3 nap telt betegszabadsággal, míg a
magánszférában 5,8.
Persze, a válság gyógyhatásairól itt Romá-
niában most nehezebb lenne meggyõzni a
közszférában dolgozókat.

(szûcs el)

Száz szó
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Turós-Jakab László 

Mától vasárnapig Nagysze-
benben zajlik a 9. Erdélyi

Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF)
immár hagyományos folytatása. 

A thaiföldi Anocha Suvicha-
kornpong TIFF-nagydíjas Evilági
történet (Mundane History) címû al-
kotása mellett a szervezõk elsõ-
sorban az új román filmek fogad-
tatására kíváncsiak, melyek Ko-
lozsváron nemcsak a zsûri, de a
közönség is díjazott.

Az Érdemérem (Medalia de
onoare) két díjat is kapott, Cãlin
Peter Netzer rendezõ és Victor
Rebengiuc fõszereplõ révén. De

kétszer hangzott el a díjkiosztó
ünnepségen a Mindenekelõtt Felicia
(Felicia, inainte de toate) filmcím is,
Rãzvan Rãdulescu és Melissa de
Raaf a forgatókönyvért, Ozana
Oancea pedig a debütért részesült
elismerésben. 

Nagy sikert aratott Florin
ªerban Berlinben Ezüstmedvét
nyert filmje, a Ha fütyülni akarok
fütyülök (Eu cînd vreau sã fluier,
fluier), valamint Radu Muntean
Kedd, karácsony után (Marþi, dupã
Crãciun) címû alkotása, amely az
Adevãrul különdíját vehette át,
mint a legkedveltebb román film. 

Kérdés, hogy a nagyszebeni
közönségnek is Gordos (Kövérek)

címû spanyol film tetszik-e a leg-
jobban, Daniel Sanchez Arevalo
rendezõ alkotása az egytõl ötig
terjedõ skálán 4,71-es átlagot ért
el a kincses városban. 

Az Érdemérem 4,63, a Minde-
nekelõtt Felicia pedig 4,28-as át-
laggal végzett a legjobb négy
között. A versenyben nem sze-
replõ filmek közül a kolozsvá-
riaknak a Brendan and the Secret
of Kells címû alkotás tetszett a
legjobban (4,80), de meggyõzõ
átlagot ért el a Metropolis (4,75)
és a Lumea vãzutã de Ion B. (4,74)
is. A Puskás Hungary címû ma-
gyar film 4,59-el befért a legjobb
tíz közé. 

Nagyszebenben a mini-TIFF

Eladó vagy kiadó Kibéden (Maros megye, 8 km-

re Szovátától) 3 szobás, összkomfortos, bútoro-

zott, modern ház, gazdasági épületekkel, udvar-

ral. Érdeklõdni a 0740-180 058-as telefonon.

Eladó 30–06-os vadászfegyver. 

Telefon: 0742-810 797

Apróhirdetés

A filmipar központjává 
válhat Kolozsvár

Tudor Giurgiu, az Erdélyi Nemzetközi
Filmfesztivál igazgatója javasolni fogja a
Kolozsvári Polgármesteri Hivatalnak, hogy
támogassa anyagilag az Erdélyi Regionális
Filmalap létrehozását, amely elsõként ala-
kulna meg az országban – írja az erdély.ma.
„Egy regionális filmalap létrehozása a helyi
filmkészítõket és a nemzetközi együttmûkö-
déseket bátorítaná. A finanszírozandó fil-
meket átlátható és nyilvánosan megszerve-
zett verseny keretében választanák ki” – áll
Tudor Giurgiu javaslatában. A filmproduk-
ciós irodát is tulajdonló Giurgiu Szófia,
Belgrád és Gyõr példája alapján úgy becsü-
li, hogy elsõ évben az alap mûködtetéséhez
300 ezer euró lenne szükséges, ebbõl 5–10
film létrehozását lehetne finanszírozni. 

Elhunyt Gábos Kálmán

Életének 57. évében elhunyt Gábos Kál-
mán, a Magyar Televízió (MTV) egykori
operatõre, az Egyesült Képek Egyesületé-
nek alapítója. Érettségi után a MTV-hez
került, ahol húsz évet dolgozott, de eköz-
ben önálló fotográfusi tevékenységet is
folytatott. 1987-ben tagja lett a Fiatalok
Fotómûvészeti Stúdiójának, 1990-ben fel-
vették a Magyar Fotóriporterek Kamará-
jába. 1992-ben az Egyesült Képek Egye-
sületének alapító tagja. A Magyar Fotó-
mûvészek Szövetsége 1995-ben választot-
ta soraiba.

A romániai magyar nyelvû média megfigyelését
ellátó munkacsoport létrehozását tervezi a maros-
vásárhelyi Sapientia – Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem és a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem, az Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) és a Magyar Újságírók Romániai Egyesü-
letének támogatásával.  „A projektre a kezdemé-
nyezõk a Communitas Alapítványtól már nyertek
is támogatást, s az elsõ kimutatások elvileg még
idén megszületnek” – mondta lapunknak tegnap
Szász Attila, a CNA tagja, hozzátéve: „eljött az
ideje, hogy valaki a hazai magyar sajtónak is tük-

röt tartson, valamint felhívja a figyelmét azokra a
bakikra, amelyek a csorbítják minõségét. „A hibá-
kat nem feltétlenül szankció végett akarjuk azono-
sítani, hanem inkább korrigálási szempontból. A
sajtótermékeket olykor egyértelmûen a nyilvános-
ság nyomása alá kell helyezni, hogy a közönség
ítélje meg, milyen médiát kíván fogyasztani” – fo-
galmazott az ÚMSZ-nek a szakember. Mint el-
mondta, a médiafigyelés Marosvásárhelyrõl, illet-
ve Kolozsvárról fog mûködni, de elképzelhetõ,
hogy a szórványban, illetve Székelyföldön is lesz-
nek kihelyezett kutatók. (Fleischer Hilda)

Hamarosan indul a romániai magyar médiafigyelés
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kézművek - Vízimol-
nár
9.55 Lélek Boulevard
10.20 Marosvásárhely Fe-
kete márciusa (dok. sor.)
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.20 Néprajzi kincseink
15.50 A világörökség kin-
csei
16.05 Szép magyar 
novella
16.35 Közelebb Kínához
(ism.)
17.10 Győztesek Világa
17.40 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Philip Marlowe
esetei (angol-kan.-am.
sor.)
20.45 Nyári Egyenlet
(magyar kísérleti f., 2006)
21.00 Közbeszéd
21.30 Fociláz - A 2010-es
Dél-afrikai Labdarúgó-
Világbajnokság
22.00 Tigris brigád (fran-
cia akcióf., 2006)
0.00 Sporthírek
0.05 Váltó
0.20 Kikötő program-
ajánló

DUNA TV, 22.00
Tigris brigád

A század eleji Párizs a titkos politikai játszmák és nemzetkö-
zi összeesküvés színtere. Valentin felügyelő és az általa irá-
nyított Tigris brigád az egyetlen, amely szembeszáll a kor-
rupt politikusokkal és köztisztviselőkkel, az anarchista
gengszterekkel. A csapat tagjai nap mint nap az életüket
kockáztatják Franciaország biztonságának védelme érdeké-
ben.

RTL Klub, 22.20
Osztály, vigyázz!

A bohókás Richard az édesapja által igazgatott elit középis-
kolában tanár. Ezt a némileg védett és kiszámítható világot
hagyja ott Richard az igazi kihívás kedvéért. Fehér ember lé-
tére beáll tanárnak a város színesbőrű negyedébe. A viszo-
nyokra jellemző, hogy az iskolának saját temetője is van.
Személyisége megigézi szép kolléganőjét, ugyanakkor az
igazgatónő is furcsán viselkedik vele.

TV2, 22.20
A Szmokinger

A taxisból sofőrré lett Jimmy Tong hamar rájön, hogy egyetlen
fontos szabályt kell betartania, ha a milliomos playboy, Clark
Devlinnek dolgozik: Sose nyúlj Devlin becses szmokingjához.
Ám amikor Devlin egy megrázó erejű ‘baleset’ következtében
átmeneti pihenőre kényszerül, Jimmy mégis felölti a ruhadara-
bot és gyorsan ráébred, hogy a nem mindennapi öltöny nem
csupán egy fekete övet és egy fekete nyakkendőt rejt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 A magyar írásbeli-
ség története
11.20 Nemzeti értékeink
11.40 A magyar kutya
12.05 Unokáink is látni
fogják
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Világörökségeink
15.10 Harmónia
15.40 Hétmérföld
16.15 Kalandozó
16.40 Egy lépés előre
(sor.)
17.30 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar retro
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 A kis királylány
19.55 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
22.20 Stingers (sor.)
23.00 Beszéld meg Andre-
ával, hátrányból munkába
23.25 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.10 A hetedik esküdt
(francia-belga f., 2008)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.15 Vasakarat (am.
kalandf., 1994)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.10 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.45 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Osztály, vigyázz!
(am. vígj., 1996)
Utána: RTL-hírek
0.10 Holtodiglan, holto-
diglan (amerikai-kanadai
sorozat)
1.05 Helyszíni szemle
(német krimisor.)
2.05 Reflektor
2.20 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.30 Teleshop
12.30 Kisvárosi szere-
lem (am. rom. dráma,
2000)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Lassie (amerikai-
kanadai sor.)
16.20 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszor-
kák (am. sor.)
18.30 Joshi Bharat
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Sztárok a fejükre
estek - Afrikai kaland-
show
21.10 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 A Szmokinger
(am. akció-vígj., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.35 GSG 9 - Az elit
kommandó (német akció
sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.00 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
16.30 Zöld övezet (ism.) 
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

7.50 Columbo: Kettos vá-
gás (am. krimi) 9.15 Gyil-
kos sorok 10.20 Small-
ville 11.10 Szívek szállo-
dája 12.10 Feleségcsere
13.00 Segítség, szülő va-
gyok! 14.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Ki ez a lány? 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (sor.)
20.25 Egy kapcsolat sza-
bályai 21.25 Gyilkos szá-
mok (sor.) 22.20 CSI
(sor.)  

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 BoxBuster: Marco
Huck - Victor Emilio
Ramirez 15.30 Sport.ro
Hírek 16.00 Igazán Mihai
Mironica és Radu Banciu
műsora 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információ (live)
20.05 Szőke vadász
20.50 A Világkupa törté-
nete 21.00 Sport Hírek
22.00 Wrestling   

9.45 Maria Mercedes
(sor.) 11.15 Predesztinál-
tak (sor.) 12.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
14.00 Ana két arca (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Maria Mer-
cedes (sor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
19.30 Szívek iskolája
(sor.) 20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 Ana
két arca (sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
India (sor.)  

8.10 Földöntúli ramazuri
(amerikai vígj.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Célzott lövés ( amerikai-
kanadai akcióf.) 14.50 Éj-
féli járat (német-belga ak-
cióf.) 16.45 A Midsomer
gyilkosságok (angol kri-
misorozat) 18.40 Vírus-
csapda (amerikai-német
thriller) 20.25 Álomhar-
cos ( amerikai-horvát sci-
fi akcióf.) 22.10 Árral
szemben (amerikai ak-
cióf.) 0.05 Nyomd a ló-
vét! (am. akcióf.)  

6.00 Orovosok (sor.)
8.00 Európa vendéglő
(sor.) 8.45 A csapat
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15
Orovosok 14.45 Árulás a
családban (sor.) 16.30
Légy az enyém 18.45 A
nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának
(reality show) 20.30
Wong Foo, kösz mindent!
- Julie Newmar (amerikai
vígjáték) 22.30 1001 éj-
szaka (török sorozat)
0.15 Boo (am. horror)   

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (angol sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 13.00
Őrangyal (amerikai sor.)
14.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus (sor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 Audrey Hep-
burn története (am. f., 2.
rész) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (am. sor.) 20.00 Trük-
kös hekus (sor.) 21.00
Őrangyal (am. sor.)
22.00 Tizedmásodperc
(angol filmdráma)  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(sor.)
11.00 Üdítő (ism.)
11.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfő-
től péntekig minden, ami
szórakoztató!
18.35 Maupassant törté-
neteiből (francia soro-
zat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság Nyi-
tókoncert (élő)
0.05 Az Este – Csütörtök
0.35 Prizma
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.05 Teadélután
1.55 Nappali (ism.)
2.55 Teadélutánok Gre-
guss Pállal

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szóra-
koztató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin sorozat)
11.15 Népi kincsek
12.25 A világ hercegnői
12.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat,
ism.)
14.00 Hírek, sport
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 A FIFA Afrikában
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.15 Sziluettbarát re-
ceptek
18.50 A palota ékköve
(dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 FIFA 2010 kon-
cert, közvetítés Johan-
nesburgból
23.55 Román divathét,
Iasi
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Hopkins Kórház
(dok. f.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Az elveszett forga-
tókönyv (amerikai miszti-
kus film, 2008, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 A sötétségen túl
(kanadai filmdráma,
2003)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Bobby Z élete és
halála (amerikai akciófilm,
2006)

22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Terminátor - Sarah
Connor krónikái (amerikai
sorozat)
0.00 Bobby Z élete és ha-
lála (amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
2.00 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsor.)
12.00 Miami Vice (am.
sor.) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Hódító Adam (ír-an-
gol-amerikai vígjáték,
2000)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
21.45 Nálam az irányítás
(reality show)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai sor.)
2.00 Hidegtál (francia víg-
játék, 1979)

6.30 Lilo és Stitch
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(sor.)
8.20 Sport Florentiná-
val
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Senki sem tökéle-
tes (román vígj. sor.)
10.00 Apák és kicsik
(sor.)
10.30 CSI: A helyszíne-
lők (amerikai-kanadai
sor. )
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 Senki sem tökéle-
tes
16.15 Mr. Wonderful
(amerikai romantikus
vígjáték, 1993)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Epicentrum (ame-
rikai akciófilm, 2000)
1.00 Hírek, sport
2.00 Lököttek (vígjáték
sor.) (ism.)

6.30 Autókereskedők -
Jeep CJ7
7.00 Amerikai hotrodok -
Bonneville Racer
8.00 Újjáépítők - Bel Air
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik? -
Kávé
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok -
Gander Mountain
12.00 Amerika legőrültebb
versenyei
13.00 A túlélés törvényei -
Ember a vadonban
15.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másodper-
cek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag… - Szuper-
hősök órája
18.00 Amcsi motorok
19.00 Fegyvertények - Ro-
botic Warriors
20.00 Túlélés törvényei -
Namíbia

21.00 Hogyan készült
22.00 Hogyan működik?
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Éljük túl a katasztró-
fát - Tűzharc
0.30 Fekete arany

7.00 Mindig optimistán
(ism.)
8.00 Miért ABC 
(ism.)
9.00 Szabad a szembe-
jövő sáv
10.00 Hírek, Sport
10.15 Az út Dél-Afrika
fele
10.45 Találkozás
12.00 Hírek, Sport
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimis-
tán (ausztrál sorozat)
17.00 Wild Cart (am.
sor.)
18.00 Euronews híradó
18.10 Az út Dél-Afrika
fele: Portugália és Mexi-
kó
18.40 Az út Dél-Afrika
fele: Brazília és Dél-Afri-
ka Köztársaság
19.10 Az óriási tök
(francia-olasz-holland f.,
1993)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Dilis randi (am.
akcióf., 2004)
0.55 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.30 Szeress, ha tudsz!
(amerikai f. dráma)
(ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Ineteraktiv szol-
gáltató műsor 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hí-
rek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin   

Marosvásárhelyi rádió  11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióúj-
ság 12.00 Híradó, Hitvilág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi
tanácsadó 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Benézünk
hozzátok 17.55 A nap hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
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KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Félix nevû olvasóinkat
köszöntjük. A Félix latin
eredetû férfinév. Jelentése:
boldog, szerencsés. Hol-
nap Margit napja van.

Évfordulók
• 1781-ben született Geor-
ge Stephenson angol gé-
pészmérnök, géptervezõ, a
gõzmozdony feltalálója.
• 1957-ben Hermann Buhl,
Kurt Diemberger, Marcus
Schmuck  és Fritz
Wintersteller elsõként
mászta meg a Broad Peak-
csúcsot (8047 m).

Vicc 
– Melyik az egyetlen alka-
lom, amikor egy nõ nem
néz bele a tükörbe?
– ???
– Amikor kifelé tolat a par-
kolóból.

Recept
Zöldséges rakott csirke
csõben sütve
Hozzávalók: 60 dkg
csirkemellfilé, 40 dkg bur-

gonya, 1 cukkini, 1 padli-
zsán, 1 kaliforniai paprika, 1
TV paprika, 8 paradicsom,
15 dkg reszelt sajt, só,
provence-i fûszerkeverék.
Elkészítése: A burgonyát hé-
jában megfõzzük. Ha elké-
szült, lehúzzuk a héját, vé-
kony szeletekre vágjuk, majd
félretesszük. A csirkemellbõl
vékony szeleteket vágunk.
Sózzuk, és egy serpenyõben
elõsütjük. A paradicsomokat
leforrázzuk, héjukat lehúz-
zuk, majd kis kockákra vág-
juk. A többi zöldséget is koc-
kákra vágjuk, majd kevés
olajon kicsit pirítjuk. Sózzuk,
és amikor már kicsit megpi-
rult, hozzáadjuk a kockázott
paradicsomot és a provence-i
fûszerkeveréket. Az egészet
összeforraljuk. A húst egy
tûzálló tálba helyezzük. Rá-
halmozzuk a szeletelt burgo-
nyát, enyhén sózzuk. Ezt kö-
veti a zöldségragu, aminek a
tetejére kerül a reszelt sajt.
Sütõbe tesszük, és addig süt-
jük, amíg a sajt a tetején szé-
pen megpirul.

2010. június 9., szerda   www.maszol.ro

A más jóságába vetett bizo-
dalmunk nem kis bizonyos-
ság a magunk jósága felõl. Az
ember sok mindent képes
megítélni, ám legnehezebben
önmagát ítéli meg. Ha
ugyanis önmagát rossznak
tartja, akkor lelki sérültnek
tartjuk, ha viszont jónak, ak-
kor hiúnak és önteltnek. Nem
könnyû megtalálni a helyes
egyensúlyt. Van viszont pár

módja annak, hogy bizonyossá-
got szerezzünk arról, hogy a he-
lyes úton járunk. Az egyik leg-
egyszerûbb ezek közül az, ha
mást igyekszünk jónak tartani.
Nem könnyû ez, hiszen le kell
gyõznünk önmagunkban a má-
sik dolgaiból esetleg az ennek el-
lenkezõjét sugalló érzéseinket. A
másik jóságába vetett hit olyan
mag, amelyik elõbb-utóbb meg-
adja gyümölcsét. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Problémákkal áll szemben, de si-
kerre viszi a dolgokat. Újból ma-
gához ragadhatja az irányítást.
Pénzére vigyázzon, bár a kötelezõ
kiadások ellen nem tud mit tenni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Bolygója, a Vénusz érezteti jóté-
kony hatását. Amennyiben egye-
dülálló, most könnyen rátalálhat
az igazira. Érzelmes hangulat
uralja lelkét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma könnyen túljut az útjába ke-
rülõ akadályokon. Rengeteg jó
ötlete van, de kellene valaki, aki
segítene valóra váltani. A szere-
lem kerül élete középpontjába.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kisebb csalódás érheti a munká-
ban. Ne szegje kedvét a kishitû-
ség, minél hamarabb lépjen túl
az eseményeken. Társának le-
hangoltsága ne hagyja hidegen.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A változás mindig üdvözítõ. Ér-
hetik viszontagságok, de jó idõ-
ben, jó helyen van. Gondolkod-
jon el azon, hogy milyen irány-
ban haladjon tovább.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Munkahelyén sokféle híresztelés,
pletyka kering. Jól teszi, ha ki-
marad ezekbõl. A híreszteléseket
fölösleges komolyan venni, vi-

szont a szervezésben lehetségesek
a változások.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Dönteni kellene, hogy megbékél-
e a körülményeivel vagy változ-
tat rajtuk. A kockázat nagy. Aki
mindent egy lapra tesz fel, veszít-
het is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Vitatkozó kedvére szüksége lesz
ma, mivel komoly feladat elé ál-
líthatják. Ragaszkodjék a gya-
korlatias megoldásokhoz. Az
erõs családi háttér most is segít a
nehézségek elviseléséhez.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rengeteg teendõje lesz, de élvezet-
tel végzi. Késõbb egy váratlan
probléma miatt át kell alakíta-
nia programját.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma kerülje a feltûnést, inkább
igyekezzen a háttérbõl irányítani
az eseményeket. Elképzelései so-
kak boldogulását segíthetik elõ.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma könnyen teremt kapcsolatot,
élvezheti az élet örömeit, A Vé-
nusz az érzelmekre, szerelemre te-
reli a figyelmét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Használja ki a mai napon kí-
nálkozó lehetõségeket. Elõnyös
tárgyalásokat folytathat, me-
lyek által sikerre viheti az elkép-
zeléseit. Szerelemben legyen
kezdeményezõ.

Horoszkóp
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Röviden
Megkezdték a felkészülést

Románia vízilabda-válogatottja megkezdte
felkészülését a Nagyváradon esedékes Vi-
lágkupára és a horvátországi Európa-baj-
nokságra. Kovács István szövetségi kapi-
tány egyelõre Bukarestben és Izvorani-ban
tartja az edzéseket, de nem tartja kizárt-
nak, hogy a váradi medencében is meg-
mártóznak majd. A hónap végén Moszk-
vában játszanak barátságos mérkõzéseket,
míg júliusban Szlovákiában gyakorolnak.

Olasz siker a harmadik napon

Az olasz Gianpaolo Biolo nyerte Románia
Kerékpáros Körversenyének tegnapi har-
madik szakaszát, a Vatra Dornei és Suceva
közötti 137 km-es távot. Mögötte két hon-
fitársa érkezett be a dobogós helyekre –
Andrea Magrin a második, míg Andrea
Pinos a harmadik lett –, a sárga trikó vi-
szont a bolgár Vlagyimir Kojevnél maradt.
A torna ma 13 órakor folytatódik, s
Suceaváról Botoºani-ba teker a mezõny.

Brinkley ellen bokszol Bute

Az amerikai Jesse Brinkley ellen teszi koc-
kára a Nemzetközi Bokszövetségnél (IBF)
birtokolt nagyközépsúlyú övét Lucian
Bute. A világbajnoki címmérkõzés idõ-
pontja és helyszíne még nem ismert, Ro-
mániában csak akkor léphet a kötelek kö-
zé, ha a szervezõk elegendõ pénzügyi ga-
ranciát tudnak felmutatni.

Benitez az Internél folytatja

A milánói Internazional futballcsapatánál
folytatja edzõi pályafutását Rafael Benitez,
miután hat éven keresztül a Liverpoolt irá-
nyította. A portugál szakember múlt héten
bontott szerzõdést az angol klubbal, s
Massimo Moratti, az olasz együttes elnöke
tegnap jelentette be, hogy sikerült meg-
egyeznie vele.

A Bundesliga
a legnyereségesebb bajnokság

Az európai topligák közül a német labda-
rúgó-bajnokság termelte a legtöbb profitot
a 2008–2009-es idényben, megelõzte a ko-
rábbi éllovas angol Premier League-et – de-
rült ki a Deloitte könyvvizsgáló cég tegnap
nyilvánosságra hozott jelentésébõl. A
Bundesliga 1,575 milliárd eurós bevételt
könyvelhetett el, ennek eredményeként – a
világgazdasági válság ellenére – 10 százalé-
kos növekedéssel zárt úgy, hogy az élvo-
nalban szereplõ 18 csapat összesen 172
millió eurós hasznot termelt. Ezzel szem-
ben az angol élvonal mindössze négyszá-
zalékos profittal fejezte be a 2008–2009-es
szezont, igaz, így is 2,326 milliárd eurós
bevétele volt. Ugyanakkor 93 millió eurós
nyeresége jócskán elmaradt a 2007–2008-as
idényben produkált 141 milliótól.

Nani kihagyja a vb-t

A Portugál Labdarúgó-szövetség tájékozta-
tása szerint Nani olyan súlyos sérülést
szenvedett a portugál válogatott pénteki
edzésén, hogy nem léphet pályára a június
11-én kezdõdõ dél-afrikai világbajnoksá-
gon. A vállsérüléssel bajlódó középpályás
helyett Ruben Amorin került be a keretbe.

Teljes a Mocsai-gárda

Minden légiós megérkezett, így teljes lét-
számban készülhet a magyar férfi kézilab-
da-válogatott a szlovénok elleni világbajno-
ki selejtezõre. Utoljára a Horvátországban
szereplõ Gál Gyula csatlakozott a Balaton-
füreden, illetve Veszprémben gyakorló ala-
kulathoz. A magyarok szombaton utaznak
a vasárnapi ljubljanai összecsapásra, a
visszavágót pedig június 20-án rendezik a
Veszprém Arénában. A gyõztes jut ki a ja-
nuári, svédországi vb-re, ahol már kvalifi-
kációt lehet szerezni a 2012-es londoni
olimpiára.

Mozgásban a Liga I
Megkezõdött a nyári jövés-menés, beindult az átigazolási szezon
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Adriano, a Flamengo bra-
zilja hároméves szerzõdést

készül aláírni az AS Roma fut-
ballcsapatával, hivatalos bemu-
tatóját pedig mára tervezik. Teg-
nap ugyanis megnyílt a nemzet-
közi átigazolási piac, amely au-
gusztus 31-ig tart. 

A Liga I-ben viszont már javá-
ban zajlik a nyári átigazolási sze-
zon. A Steauától eddig Jelev és
Tall távozott, no meg a vezetõ-
edzõ, Mihai Stoichiþã. A helyére,
mint ismert, Victor Piþurcát, Ro-
mánia volt szövetségi kapitányát
szeretné a klubtulaj George
Becali, s elmondása alapján már
csak napok kérdése, amíg meg-
pecsételõdik az egyezség.
Amennyiben Piþurcã valóban le-
szerzõdik a bukaresti csapathoz,
úgy várhatóan Dorel Stoica (sza-
badon igazolható hátvéd),
Adrian Neaga (szabadon igazol-
ható csatár) és Mazilu (a Dnyepr
Dnyepropetrovszkij csatára) is a
piros-kékek futballistája lesz.
Andrei Ionescu és Onicaº már
most visszatért a Steauához, mi-
után eddig a Iaºi-ban szerepelt
kölcsönben.

A Dinamótól a hátvéd
Molinero, Daminuþã és Zivny
már távozott, míg Ioan Andone
edzõ érkezett. Florin Bratut há-
romszázezer eurórért a bolgár
Litex Lovecsnek adták kölcsön,
Heldert pedig százezer euróért
vették meg a Rapidtól. A várható
érkezõk között George
Þucudean (csatár), Ciprian
Vasilache (balszélsõ) és Cosmin
Bãrcãuan (középhátvéd) neve

szerepel. Cristian Bãlgrãdean ka-
pust öt szezonra szerzõdtették le,
de egymillió eurót ajánlottak
Costel Pantilimonért is. Csak-
hogy a Temesvári FC hálóõre
nem vált csapatot, Marian Iancu
legalábbis kijelentette: nem enge-
di el õt. A Béga-parti klubtulaj
különben nem akar több játékost
vásárolni, szerinte már most ver-
senyképes keretük van, így csak
szabadon igazolható futballisták-
kal akarja felfrissíteni a csapatot,
egy csatárt és egy középhátvédet
szeretne. Az érkezõk listáján ed-
dig Dusko Dokici (jobbhátvéd)
és Omer Golan (csatár) nevei sze-
repelnek, valamint a Ioan Ovidiu
Sabãu edzõt váltó szerb Vladimir
Petrovicé. Iancu reményei szerint
a tréner ismét nyugalmat teremt

majd a temesvári stadionban.
Andone távozása miatt a

Rapidnál még mindig vezetõ-
edzõt keresnek, de valószínûleg
a vasutasok egyik legendája,
Marius ªumudicã vállalja majd
el a tisztséget. Noha a Besztercei
Gloria volt trénere még nem ka-
pott egyértelmû ajánlatot, beval-
lása szerint mindennap tárgyal
ebben az ügyben Dinu Gheor-
ghéval, akit a napokban várható-
an hivatalosan is bemutatnak
mint a Rapid új elnökét. Jó esély
van arra is, hogy Dani Coman is-
mét beálljon a ghileºti-i kapuba,
Cristian Sãpunarunak viszont
vissza kellett térnie lisszaboni
együtteséhez, a Porto FC-hez.
Marius Constantin egyelõre nem
hosszabbította meg szerzõdését

a klubbal, s a hátvéd szerepel a
Kolozsvári CFR „bevásár-
lólistáján” is. A román bajnok
különben Peraltáról és Cabre-
ráról mondott le, hatszázezer
euróért átigazolta viszont Besz-
tercérõl Horát (csatár), a Brassó-
tól pedig Nuno Diogót (hátvéd)
vitte el.

A Vasluinál is edzõt keresnek,
Marius Lãcãtuº, mint ismert, a
szezon végén bejelentette, hogy
Spanyolországba költözik. A po-
tenciális érkezõk között Stoi-
chiþã, Sabãu és Gheorghe Hagi
szerepel. Az Liga I-es élcsapatok
közül az Urziceni tegnap délután
leigazolta a steauás veteránt,
Petre Marint, s szóban már
Adrian Neagával is megegyezett
a klub vezetõsége. 

Várhatóan Marius ªumudicã foglal majd helyet edzõként a Rapid élvonalbeli csapatának kispadján Fotók: archív

Pénzre vár a Kolozsvári U
Labdarúgás

ÚMSZ

Tõkeemelést kezdeményezett
Florian Walter, a Kolozsvári

Universitatea futballklubjának fõ-
részvényese, amelyrõl ma egyez-
tet a részvényesi közgyûlés. A
klub jelenleg 209 ezer lejes alaptõ-
kével van bejegyezve, s ezt továb-
bi hárommillióval növelnék meg.
„Azt akarom, hogy a többiek is fi-
zessenek. Különben fennáll a ve-
szély, hogy alulfinanszírozottak
leszünk. Felhoztam a csapatot a
nulláról, most szükség van a
pénzre, hogy teljesítményt mutas-
sunk fel” – magyarázta Walter,
aki tavaly június óta mintegy 4,5
millió eurót fektetett be az egyesü-
letbe, míg a részvények 12 száza-
lékát birtokló helyi tanács egymil-
lió lejt utalt át a klub számlájára.
Noha a legutóbbi ülésen az ön-
kormányzat tartózkodott, Sorin
Apostu polgármester tegnapi köz-
leményében hajlandónak mutat-
kozott finanszírozni az együttest.
„Úgy gondolom, hogy a fõrész-
vényes eddigi próbálkozásait tá-
mogatni kell, s reméljük, hogy a
többi befektetõ is követi majd a
példáját. Pénz kell a teljesítmény
eléréséhez” – jelentette ki a város-
vezetõ. Az élvonalba való feljutás
küszöbén álló Kolozsvári U-nál
Walter és a helyi tanács mellett az
Intop RT (13 százalék), a

Transilvania Bank (7%) és a
Ben@Ben (5%) rendelkezik jelen-
tõsebb részvénnyel.

A csapatnak, mint ismert, a
másodosztályú bajnokság hétvé-
gi zárófordulójában a Lupényt
kell legyõznie ahhoz, hogy a kö-
vetkezõ szezont biztosan a Liga
I-ben kezdhesse meg. A jelenleg
második helyen álló Mioveni
ugyanis hétvégén szabadnapos
lesz, s csupán két pont az elõnye
a Szamos-partiakkal szemben.
Ion Georgescu, a Mioveni igaz-
gatótanácsának elnöke külön-
ben megvádolta a Román Lab-
darúgó-szövetséget (FRF) azzal,
hogy az U-nak kedvezõ ítélete-
ket hozott. A Gazeta Sportu-
rilornak nyilatkozva elmondta:
„A Kolozsvári U az egyedüli
csapat, amely nem játszott a
Nagybányával, mert az nem fi-
zetett ki bizonyos adósságokat.
Csakhogy a Mioveni játszott a
Nagybányával, pedig azok má-
ig nem törlesztették azokat a
tartozásokat. Az U nem játszott
az Otopeni-nel, mert valami ré-
gi adósságot találtak náluk.
Másfél éve tartoznak, miért
most került elõ? Figyeljék csak
meg, hogy az utolsó fordulóban
az Otopeni pályára léphet.”
Szerinte a Szamos-partiak még
a Piteºti-i Argeº elleni, 1-1-es
döntetlenre végzõdött bajnoki-
jukat is megnyerik majd a „zöld
asztalnál”. 

Kovács Péter lehet a befutó
Kézilabda

Hírösszefoglaló

„Valóban megegyeztem a
Râmnicu Vâlceával, egyet-

len feltétele van annak, hogy én
legyek a csapat edzõje: fel kell
bontanom a szerzõdésemet a tö-
rök szövetséggel” – nyilatkozta
Kovács Péter a Kézi.hu címû
internetes szaklapnak tegnap.
Amint arról korábban beszá-
moltunk, Radu Voina távozásá-
val megüresedett a román nõi
kézilabda-bajnok vezetõedzõi
tisztsége, s a vezetõség öt külföl-
di szakembert vett számításba
lehetséges utódként. A magyar-
országi tréner egyelõre még a tö-
rök válogatott szövetségi kapitá-
nya, de jó esélyt lát arra, hogy

sikerül felbontania a szerzõdést.
„Június 18-án utazom vissza
Törökországba. A Vâlcea felké-
szülése eredetileg június 28-án
kezdõdött volna, ám ha én le-
szek az edzõ, kicsit kitolódik a
felkészülés rajtja, hiszen vannak
még kötelezettségeim jelenlegi
munkaadómnál” – magyarázta
Kovács, aki játékosként világ-
bajnoki ezüstérmes volt, és Ma-
gyarországon õt választották
meg az évszázad legjobb férfi
kézilabdázójának. Az Oltchim
már Gheorghe Tadici meneszté-
sekor, 2008-ban is tárgyalt a tré-
nerrel, ám akkor végül a horvát
Ivica Rimaniccal egyeztek meg.
A román bajnok jelenlegi kere-
tébõl Kovács eddig csak Paula
Ungureanut edzette, még 2007-
ben a Dunaferrnél. 

Kovácsot várják az Oltchimhoz, ha szerzõdést bont a törökökkel
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