
Bookfest-start Bukarestben

A bukaresti Magyar Kulturális Intézetnek
(MKI) és a debreceni Alföldi Nyomdának
köszönhetõen magyar könyvek is felkerül-
tek idén a tegnap kezdõdött román fõvá-
rosi Bookfest könyvvásár standjaira. 

új magyar szó
2010. június 10., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2200 ▼
1 amerikai dollár 3,5274 ▼
100 magyar forint 1,4908 ▲

Elvérzett a büntetõkamat

A kölcsönöket határidõ elõtt visszafizetni
akaró ügyfeleknek kedvezõ döntést hozott
a kormány tegnapi sürgõsségi rendeleté-
ben. A jövõben nem kell úgynevezett
„büntetõkamatot” fizetniük azoknak 
a hitelfelvevõknek, akik váltakozó kamatú
terméket választanak. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Tõkés Lászlót jelölték 
az EP alelnöki tisztségébe

Tõkés Lászlót,
az RMDSZ EP-
képviselõjét
jelöli az európai
néppárti frakció
az Európai
Parlament alel-
nöki tisztségére
– közölte tegnap
Szájer József, a
frakció alelnöke,
a magyar nép-
párti EP-delegá-
ció vezetõje.

Olvasói levél
Az RMDSZ az elsõ változat mellett dön-
tött: az indítvány ellen, a kormány mel-
lett szavaz. Magára haragítva sok-sok er-
délyi magyar állami alkalmazottat és

nyugdíjast, akik elkeseredésük-
ben az RMDSZ-t okolják
azért, ami velük történik.
Nem méltányolva azt,

hogy eközben sikerül át-
vinni a parlamenten a
tanügyi törvényt, amely

az eddiginél sokkal
több jogot ad a kisebb-
ségi oktatásnak.

Salamon 
Márton László

M. Á. Zs.

Csak rövidített változatát ol-
vashatta fel tegnap a parla-

ment két házának együttes ülé-
sén a szociáldemokraták által
hétfõn benyújtott és jövõ kedden
szavazásra bocsátott bizalmat-
lansági indítványnak Dan ªova
PSD-s alelnök, ugyanis a tizen-
hét oldalas dokumentum teljes
terjedelmében való ismertetése
megvárakoztatta volna a sorára
váró Jerzy Buzek európai parla-
menti elnököt. A szociáldemok-
raták mellett tegnap a Nemzeti
Liberális Párt is bejelentette: az
alakulatból való kizárással jár az
ülésrõl való hiányzás és a bizal-
matlansági indítvány ellen való
szavazás. 3. oldal 

„Beolvastak” 
a kormánynak

ÚMSZ

Túljutott Magyarország a re-
cesszión, 0,9 százalékkal nõtt

a gazdaság az elsõ negyedévben
2009 utolsó három hónapjához
képest – közölte a statisztikai hi-
vatal. Eközben Romániában a
bruttó nemzeti termék janu-
ár–márciusban 0,3 százalékkal
esett vissza ugyanilyen viszonyí-
tásban. Budapest az államháztar-
tási hiány tekintetében is jobban
áll, a német Handelsblatt címû lap
tegnap megállapította, hogy „az
Orbán Viktor miniszterelnök által
bejelentett átalakítások ellenére
Magyarország képes teljesíteni az
IMF takarékossági célját”; 3,8
százalékos államháztartási hiány-
ról van szó. 6. oldal 

Budapest már
kilábalt a krízisbõl

Igazi erõpróba az idén az érettségi, a szülõknek legalábbis. Az idei maturandusok hozzátartozói

a válság ellenére is mélyen a zsebükbe nyúlnak – derül ki a tegnapi ballagási ünnepségeken

készült körképünkbõl. Nem csak a ballagásra terveztetett egyedi öltöny, a bankettre megrendelt

márkás koktélruha, a gondosan szervezett bankett és az utolsó kicsengetésre kibélelt ajándék-bo-

ríték emészt fel jelentõs összegeket, de sokba kerül az érettségiztetõ tanároknak szóló protokoll

és a tanári karnak szánt ajándék is: egy egész tanéven át gyûjtenek rá a vizsgáktól megszeppent

végzõsök. Az utolsó kicsengetést több száz eurós kiadás teszi emlékezetessé. 7. oldal 

Németh Zsolt külügyi államtitkár és Markó Béla RMDSZ-elnök Fotó: Tofán Levente

Kiegyensúlyozottabb, szoro-
sabb kapcsolatot szeretne ki-

alakítani az új magyar kormány
saját nemzetpolitikája és a hatá-
ron túli magyarság térségpolitiká-

ja között – jelentette be tegnap
Németh Zsolt magyar külügyi ál-
lamtitkár azt követõen, hogy Bu-
karestben tárgyalt Markó Béla
RMDSZ-elnökkel. 3. oldal 

Mennyibe kerül egy kicsengetés? Sok száz erdélyi társukkal együtt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum végzõs diákjai tegnap ballagtak el Fotó: Antal Erika

Válságban is drága
mulatság a ballagás

Õsszel közös kormányülés?
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Röviden

Buzek: helyes döntést 
hozott a román kormány 

A reformok folytatását szorgalmazta tegnap
a román parlamentben Jerzy Buzek, az Eu-
rópai Parlament (EP) elnöke, aki szerint a
politikusoknak akkor is meg kell hozniuk a
„helyes döntéseket”, ha népszerûségük ezál-
tal csökken a választók körében. Rámuta-
tott: ugyanezt mondta el néhány nappal ez-
elõtt Görögországban, és a következõ idõ-
szakban ezt az üzenetet továbbítja szemé-
lyesen a gazdasági válság által erõteljesen
sújtott Spanyolországnak és Portugáliának
is. Buzek emlékeztette a román honatyákat
arra, hogy tõlük függ a reformintézkedések
elfogadása, és arról biztosította õket, hogy
az Európai Unió szolidáris lesz Romániával
a válság idején is. 

Obama meghosszabbította 
a fehéroroszok elleni szankciókat

Barack Obama amerikai elnök egy évvel
meghosszabbította a fehérorosz vezetõk,
családtagjaik és üzleti partnereik elleni
szankciókat – közölte a Fehér Ház sajtó-
szolgálata. Obama indoklása szerint a fe-
hérorosz kormány egyes tagjai és más
minszki vezetõk továbbra is „rendkívüli ve-
szélyt” jelentenek az Egyesült Államok
nemzetbiztonságára és külpolitikájára néz-
ve. Az amerikai elnök szerint az Egyesült
Államok azon erõfeszítései ellenére, ame-
lyek az emberi jogok érvényesítésére irá-
nyultak, Fehéroroszországban „megmarad-
tak a komoly problémák”. A korlátozásokat
négy évvel ezelõtt rendelte el George Bush
akkori amerikai elnök. A rendelkezés zárol-
ta tíz minszki vezetõ amerikai vagyonát. 

Elfogták a Djindjic-gyilkosság 
egyik szökésben lévõ tettesét

A horvát rendõrség elfogta a Zoran
Djindjic egykori szerb kormányfõ ellen
2003-ban elkövetett gyilkosság egyik újabb
tettesét, akit távollétében 30 évi börtönbün-
tetésre ítéltek Szerbiában a merényletben
való részvételéért – jelentette be kedd este a
szerb belügyminiszter. „A horvát rendõrség
tájékoztatott minket, hogy Sretko Kalinicet
Zágrábban fogták el sebesülten. Kalinic azt
állítja, hogy a Djindjic-gyilkosság egy má-
sik, szökésben lévõ elítéltje, Milos Simovic
meglõtte õt” – mondta Ivica Dacic a
Tanjug szerb hírügynökségnek nyilatkozva.
A férfinál hamis horvát útlevél volt letar-
tóztatásakor. Milos Simovicot 40 évi bör-
tönbüntetésre ítélték a gyilkossági ügyben.

Pozsony visszautasította 
„Budapest revizionista igyekezeteit”

A szlovák kormány visszautasítja a magyar
kormány és a parlament revizionista törek-
véseit, mert azok szerinte megkérdõjelezik a
20. század történelmét – derül ki abból a
nyilatkozatból, amelyet a szlovák kormány
fogadott el tegnap a trianoni szerzõdés alá-
írásának 90. évfordulója alkalmából. Po-
zsony szerint ez a magyar politika éket ver
a nemzetek és az államok baráti és békés
együttélése közé. A szlovák kormány tilta-
kozik az I. világháború utáni politikai törté-
nések egyoldalú és tendenciózus értelmezé-
se ellen. „A trianoni békeszerzõdés aláírása
nemcsak a történelmi Magyarország elnyo-
mott nemzetei új államainak megszületését
eredményezte, hanem a Magyar Köztársa-
ságét is” – áll a dokumentumban. 

Izrael enyhít a gázai blokádon

Izraeli és palesztin hivatalos források tegnap
bejelentették, hogy Izrael kibõvítette a Gá-
zai övezetbe szállítható áruk körét. Izrael el-
sõsorban élelmiszereket vett le a három éve
foganatosított kereskedelmi blokád listájá-
ról: szénsavas italokat, gyümölcsleveket,
lekvárokat, édességet, fûszert. Az árukból
már tegnap be is jutott Gázába. Izrael azt
követõen vette kereskedelmi zár alá az öve-
zetet, hogy 2007-ben a Hamász radikális
iszlamista szervezet került hatalomra ott. 

ÚMSZ

Tizennégy önkéntes tûzoltó
érkezik holnap Romániából

az árvíz sújtotta magyarországi
térségbe, ahol több napon át szi-
vattyúzzák a vizet az elárasztott
területekrõl. Az árvíz sújtotta tér-
ségbe látogatnak a segélyezésben
együttmûködõ erdélyi szerveze-
tek képviselõi is, és 3-4 kisbusznyi
gyorssegélyt (tartós élelmiszert,
ásványvizet, tisztító- és fertõtlení-
tõszereket, takarókat) visznek
magukkal. Az erdélyi szervezetek
továbbra is pénzsegélyeket gyûjte-
nek, továbbá hasznos természet-
beni adományok (pl. épület-
anyag) felajánlását is várják. A
rendelkezésükre bocsátott anyagi
javak célba juttatását országos ha-
tókörû magyarországi segélyszer-
vezetekkel együttmûködve bizto-
sítják. „Az erdélyi magyarok he-
tek óta megrendüléssel követik a
magyarországi helyzetet. Szomo-
rú tapasztalatoknak fõként a szé-
kelyföldiek vannak birtokában:
még elevenen él bennük a 2005.
évi udvarhelyszéki árvíz borzal-
ma” – áll abban a közleményben,
amelyet tegnap juttatott el szer-
kesztõségünkbe az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT), a
Magyar Ifjúsági Tanács (MIT),
az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és
a Gondviselés Segélyszervezet.
Mint arról tájékoztattunk, az elsõ

önkéntes csapat hétfõ reggel Mis-
kolc környékén megkezdte tevé-
kenységét. Eközben a harmadik
legnagyobb árhullám várható a
Tisza középsõ szakaszán. „A Ti-
sza Tokaj térségében tetõzik,
Szolnoknál, a folyó középsõ sza-
kaszán még árad, és ez az árhul-
lám várhatóan az eddigi harma-
dik legnagyobb lesz” – közölte

tegnap Szolnokon a Közép-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság védelem-
vezetõje. Hozzátette: a Tisza víz-
állása több, mint egy méterrel
magasabb, mint az a szint,
amelynél el kell rendelni a har-
madfokú készültséget. Az illetõ
területen a rendkívüli készültsé-
get továbbra is 100 kilométer

hosszon, a Zagyva jobb és bal
partján, Újszász és Jászberény
között tartják fenn. Tóth Tibor
megyei katasztrófavédelmi igaz-
gató arról számolt be, hogy sváj-
ci segélyként 500 ezer homok-
zsákot kaptak. Ezeket egyelõre a
bázisukon helyezik el, de amint
szükség lesz rá, azonnal a véde-
kezési pontokra szállítják õket. 

Gyulay Zoltán, Budapest

„Együtt kell maradni, mert
különben baj lesz” – idézte

Markó Béla RMDSZ-elnök sza-
vait Csutak István, a szövetség
szakpolitikusa egy Budapesten
megrendezett fórumon. A fõ té-
ma az új magyar kormány prog-
ramjának „néhány kérdése” volt,
de alapvetõen a jövõ év január 1-
jétõl esedékes európai uniós soros
magyar elnökségrõl és a Kárpát-
medencében élõ magyarság hely-
zetérõl esett a legtöbb szó.

Markó Béla idézett szavai ak-
kor hangzottak el, amikor az
RMDSZ-elnök Felvidéken a Ma-
gyar Koalíció Pártjának kam-
pányolt. Ezzel kapcsolatban Csu-
tak István még egy epizódot fel-
elevenített: amikor a magyarok
egyidejûleg Romániában és Szlo-
vákiában is kormánytényezõ vol-
tak, a pozsonyi kormányfõhelyet-
tes Bukarestbe látogatott, és ebbõl
az sült ki, hogy a végig magyarul
folyó megbeszéléseket a tárgyaló
felek fordították le – a tolmácsok-
nak, akik hivatalból voltak jelen.

A Közép-Európai Club Pan-
nonia (KEP) rendezvényén –
amelyen jelen volt Szép Gyula, az
RMDSZ ügyvezetõ alelnöke is –
Szabó András nyugalmazott
nagykövet felvázolta azokat a vá-
rakozásokat, amelyek a soros ma-
gyar elnökséget elõzik meg. Jólle-
het az irányító szerepet betöltõ or-
szágra rendszerint olyan felada-
tok várnak, amelyek vagy az elõ-
zõ elnökségbõl (jelen esetben a
belgából) öröklõdnek át, vagy az
új rendszerben együttmûködõ –
az elõzõ és a következõ elnökség-
gel közösen alkotott – trió munka-
tervébõl adódnak, így is nyílik ele-

gendõ mozgástér. Elhangzott:
nagy valószínûség szerint a jövõ
év elsõ felében írják alá Horvátor-
szággal a csatlakozási szerzõdést,
ami azt mutatja, hogy a magyar
külpolitika prioritásai elmozdul-
nak a Nyugat-Balkán irányába.
Megkezdõdhetnek a tárgyalások
Szerbiával, ami Budapestnek nem
egyszerûen a szomszédság okán
érdeke, hanem azért is, mert Vaj-
daságban negyedmilliós magyar-
ság él. „Az Uniónak nincs ugyan
kisebbségi kérdésekben egységes
állásfoglalása – ismertette a nagy-
követ –, és ennek egyebek mellett
az is az oka, hogy vannak saját
nemzetiségi problémái, a soros
magyar elnökség mégis megra-
gadhatja a lehetõséget a térséget
feszítõ gondok enyhítésére.”

Erre a kijelentésre rímelt Csu-
tak azon megállapítása, hogy
amikor Románia EU-tagsága szó-
ba került, az itteni magyarság szá-
mára nem volt kérdéses, hogy az
ügy mellé kell állni. Mert az egy-
séges állásfoglalás dacára a közös-
ségben léteznek olyan mechaniz-
musok, amelyek garantálhatják a
jogok kiteljesedését. „A budapesti
diplomácia is támogatta Bukarest
felvételét, de – tette hozzá az
RMDSZ szakpolitikusa – nem
önzetlenül, hanem azért, hogy ez-
zel is segítse, támogassa a szór-
ványban élõ nemzettársait”. Mi-
vel a KEP egyike a soros elnök-
séggel kapcsolatban a magyar kül-
ügyminisztériummal együttmû-
ködõ civil szervezeteknek, felve-
tette, hogy javítani kell a brüszsze-
li adminisztrációban és diplomá-
ciai karban dolgozók arányain: ha
sikerül több romániai alkalmazot-
tat elhelyezni, az azt jelenti, hogy
több magyar is lesz közöttük. 

Soros uniós elnökség 

a szórványmagyarokért is

Segítõ kezek Erdélybõl 

A magyarországi árvízkárosultakon próbálnak segíteni a Romániából érkezett önkéntesek Fotók: ÚMSZ

Hírösszefoglaló

Tõkés Lászlót jelöli az európai
néppárti frakció az Európai

Parlament (EP) alelnöki tisztségé-
re - közölte tegap Szájer József, a
frakció alelnöke, a magyar nép-
párti EP-delegáció vezetõje. Mint
arról beszámolt, az errõl tartott
frakcióülésen a fideszes EP-
képviselõcsoport javaslatára köz-
felkiáltással támogatták Tõkés
László jelölését.

Az EP egyik alelnöki posztja
Schmitt Pálnak, a Magyar Or-
szággyûlés elnökévé történt meg-
választása nyomán üresedett
meg. Schmitt utódjául a fidesze-
sek Tõkés Lászlót, az RMDSZ
EP-képviselõjét javasolták, és a je-
lölést a román néppárti delegáció
is támogatta. “Tõkés László sze-
mélyében megtestesíti mindazo-
kat az értékeket, amelyeken a zsi-
dó-keresztény gyökerû, civilizáci-
ós vívmányaira büszke, polgárai-

nak szabadságjogait védelmezõ
Európa nyugszik” - hangsúlyozta
nyilatkozatában Szájer József.
Emlékeztetett arra, hogy életpá-
lyája során a volt erdélyi reformá-
tus püspök “a szabadságjogok ér-
vényesítésének következetes és
rendíthetetlen képviselõjeként el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a
román kommunista diktatúra
megdöntésében, egy szabad Ro-
mánia és Európa felépítésében”.

Winkler Gyula és Sógor Csa-
ba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselõk üdvözölték az
Európai Néppárt frakciójának
közfelkiáltással meghozott dön-
tését. „Tõkés László, a Magyar
Összefogás listájának elsõ he-
lyezettje, jelölése és leendõ tiszt-
sége olyan eszközt jelentenek,
amelyek által nagyobb haté-
konysággal jeleníthetõek meg
sajátos kisebbségi törekvéseink
és az Európai Unió nemzeti ki-
sebbségi közösségeinek jogairól
rendelkezõ keretszabályozás
ügye. A jelölés nyomán a parla-
ment egyik fontos tisztségét ro-
mániai magyar töltheti be, ami
újabb esélyt, lehetõséget teremt
a romániai magyarság közössé-
gi érdekeinek európai képvisele-
tére” – fogalmaz közleményé-
ben Winkler és Sógor. 

„Megtiszteltetés számomra,
hogy egy ilyen fontos tisztségre
jelöltek. Azon fogok munkál-
kodni, hogy az európai értékek
alapján kiszélesítsük és erõsítsük
a magyar-román együttmûkö-
dést. Amennyiben megválaszta-
nak, azon leszek, hogy a temes-
vári forradalom értékeit, szelle-
miségét képviseljem a jövõben
is” – nyilatkozta Tõkés László a
frakciószavazás után. 

Tõkés Lászlót jelölték 
az EP alelnöki tisztségébe

Tõkés László EP-képviselõ



M. Á. Zs.

Bemutatta a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) az Állítsátok

meg a szociális népirtást címû bizal-
matlansági indítványát a szená-
tus és a képviselõház együttes
tegnapi ülésén. A tizenhét olda-
las dokumentum felolvasásával
megbízott Dan ªova PSD-s sze-
nátort háromnegyed óra eltelté-
vel arra kérte az ülésvezetõ Teo-
dor Meleºcanu felsõházi alelnök,
hogy vázlatosan ismertesse a hát-
ramaradó részeket, ugyanis ud-
variatlanság lenne megvárakoz-
tatni az ünnepi beszédre hívott
Jerzy Buzeket, az Európai Parla-
ment elnökét. Az ellenzékiek azt
se vették jó néven, hogy Emil
Boc miniszterelnök és teljes kor-
mánya hiányzott a plenáris ülés-
rõl, csak egy államtitkár képvi-
selte a kabinetet. „A bizalmat-
lansági indítvány szövegét a mi-
niszterelnök és a kormány összes
tagja megkapta. Mivel minden
szerdai napon 9 órától gyûlése-
zik a kormány, tagjai nem vehet-
nek részt ezen a gyûlésen. Azon-
ban jelenlétem a bizonyítéka an-
nak, hogy a kormány megfelelõ
komolysággal viszonyul a bizal-
matlansági indítványhoz” – csi-
títgatta a háborgókat Valentin
Iliescu államtitkár.

Nem Emil Bocot, 
hanem Bãsescut hiányolták

„A bizalmatlansági indítvány
célja leállítani a szociális népir-
tást, amelyet a bér- és nyugdíj-
csökkentés eredményezne” – ol-
vasott fel ªova a bizalmatlansági
indítványból, mely arra hívja fel
a figyelmet, hogy a végrehajtó
hatalom a Cotroceni-palotában
található, Emil Boc miniszterel-
nök Traian Bãsescu államfõ
„lakája”. Ezt a tételt megerõsí-

tendõ Victor Ponta szociálde-
mokrata elnök azt hangsúlyozta,
hogy valójában nem is Emil Boc
kormányfõt, hanem az államfõt
hiányolták, ugyanis a megszorí-
tó intézkedések hozzá vezethe-
tõk vissza. 

Az engedetlen honatyák 
diszkvalifikálják magukat

„Úgy gondoljuk, hogy azok a
kollégáink, akik nem szavazzák
meg a bizalmatlansági indít-
ványt, személyesen felelõsek
lesznek a kormány által terve-
zett bér- és nyugdíjcsökkentõ
törvények hatályba lépéséért és
a Boc-kormány hivatalba mara-
dásáért. Ilyen körülmények kö-
zött önként mondanak le párt-
tagságukról” – ismertette a Nem-

zeti Liberális Párt (PNL) orszá-
gos végrehajtó tanácsának dön-
tését Varujan Vosganian, az ala-
kulat alelnöke. Hozzátette: errõl
a határozatról minden liberális
honatyát értesítettek, tehát sem-
milyen magyarázatot nem fo-
gadnak el. 

Victor Ponta PSD-elnök el sem
tudja képzelni, hogy azok a hon-
atyák, akik eddig kitartottak az
ellenzékiségben, most ne szavaz-
nák meg a bizalmatlansági indít-
ványt. „Akik megvásárolhatók,
zsarolhatók voltak, azok már át-
álltak, ezért ebbõl a szempontból
egyáltalán nem aggódom” – fo-
galmazott Ponta. Hozzátette:
honatyáik nyíltan vállalják majd
szavazatukat, és felmutatják a fe-
kete, illetve fehér golyókat az ur-
nába való behelyezés elõtt. 

A következõ állomás 
az Alkotmánybíróság

A PNL operatív döntéshozó
szerve arról is határozott, hogy
amennyiben a szociáldemokraták
által benyújtott bizalmatlansági in-
dítvány elbukik, akkor az Alkot-
mánybíróságnál támadják meg a
közalkalmazotti béreket 25 és a
nyugdíjakat 15 százalékkal csök-
kentõ két törvényt. Varujan
Vosganian PNL-alelnök igyekezett
leszögezni, hogy alakulata egyedül
fordul a taláros testülethez, nem
közösködik a másik ellenzéki párt-
tal. „Saját bizalmatlansági indít-
ványt nem nyújthattunk be, mert
nincs elegendõ számú honatyánk,
de az Alkotmánybíróság megkere-
sésekor már nincs ez a korlátozás”
– érvelt Vosganian. 
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„Önök, politikusok életeket be-
folyásolnak döntéseikkel. Az

enyémet is, akinek életében,
foglalkozásánál fogva, fon-
tosabbak a tudományos

kérdések a politikánál.
Mégsem maradhatok
közömbös ebben a hely-

zetben, amikor a jö-
võnk egyre kilátástala-
nabbá és bizonytala-

nabbá kezd válni, vagy már azzá is vált –
írja szerkesztõségünkhöz eljuttatott, de az
RMDSZ vezetõségének címzett levelében
Kiss Sándor szatmári olvasónk. - Csak-
ugyan önök is úgy gondolják, hogy a társa-
dalom legszegényebb tagjaitól kell elvenni,
ahelyett, hogy inkább adnának nekik? Per-
sze ezt úgy értem, hogy nem meggondolatla-
nul, fejetlenül adni, hanem úgy kormányoz-
va az országot, hogy a nemzeti jövedelem
növekedjen, és legyen mibõl juttatni, úgy-
mond a népnek. (...) Kérdezi ezt egy egysze-
rû szavazójuk, aki több mint 30 éve, közép-
iskolai tanárként, matematikát tanít Szat-
márnémetiben, állami alkalmazottként.” 
Olvasónk nehéz kérdést tesz fel az RMDSZ
vezetõinek, akik – a kormánykoalícióhoz
tartozó magyar érdekképviselet politikusai-
ként – az elmúlt húsz év talán legsúlyo-
sabb dilemmájához jutottak most el. Lojá-
lisnak maradni a koalíciós partnerrel meg-
kötött egyezséghez, és átsegíteni a parla-
menten a fizetés- és nyugdíjlevonásokra vo-
natkozó törvényeket, vagy megakadályozni
a Demokrata-Liberális Pártot ebben, és az
ellenzék bizalmatlansági indítványát meg-
szavazva megbuktatni azt a kormányt,
amelynek maga is része? Ha a megszorító
törvénycsomagok támogatása mellett dönt,
a szövetség súlyos népszerûségvesztést koc-
káztat, ugyanakkor pedig magára vállalja
egy olyan politikai teher cipelését, amelyet
nem õ generált. Ha viszont megszavazza a
Boc-kormány megdöntésére irányuló bizal-
matlansági indítványt, azzal gyakorlatilag
saját maga alatt fûrészeli el a fát, hisz az
RMDSZ is tagja a kormánykoalíciónak,
amely az indítvány nyomán megbukhat. 
Nehéz dilemma tehát, amelyre a választ
június 15-ig meg kell találni. Az RMDSZ
– mindeddig úgy tûnik – egy kis töprengés
után az elsõ változat mellett döntött: az in-
dítvány ellen, a kormány mellett szavaz.
Magára haragítva sok-sok erdélyi magyar
állami alkalmazottat és nyugdíjast, akik
elkeseredésükben az RMDSZ-t okolják
azért, ami velük történik. Nem méltányol-
va azt, hogy eközben a szövetségnek min-
den jel szerint sikerül átvinnie a parlamen-
ten egy olyan tanügyi törvényt, amely az
eddiginél sokkal több jogot ad a kisebbségi
oktatásnak, és jelentõs lépéseket tesz a de-
centralizáció tekintetében is. 
Az idõ – méghozzá igen kevés idõ – fogja
megmondani, jól döntött-e az RMDSZ.
Ha a kormány megmenekül, de két-három
hónapon belül kiderül, hogy képtelen hely-
rebillenteni a gazdaság egyensúlyát, akkor
azt mondhatjuk: rossz döntés volt. Kiss
Sándor úrral együtt csak reménykedhe-
tünk, hogy nem ez fog történni. 

Román lapszemle

Olvasói levél

Salamon 
Márton László

Gelu Voican Voiculescu „Szerzetes”
kódnév alatt írt jelentéseket arról a
Gregorian Bivolaruról, aki már 1989
elõtt is kisebb jogacsoport vezetésével
hívta fel magára a Szekuritáté figyelmét.
(EVZ) Az Apple bemutatta legújabb
generációs okostelefonját, a IPhone 4-et.
Az Egyesült Államokban június 15-tõl
piacra dobott szerkentyû már 199 dol-
láron is megvásárolható. (EVZ).
Rendhagyó helyen utazott egy román fi-
atalember az Emirates légitársaság
Bécs–London járatán: a kalandot túlélõ
a repülõgép futómûvébe kapaszkodva
potyázott. (Adevãrul) A román hadse-
reg „meghódította” a tengerpart utolsó
„szûz partját”, ahova radarállomást sze-
rel fel. (Gândul) 

Dan ªova PSD-alelnök a 17 oldalas bizalmatlansági indítvány rövidített változatát olvashatta csak fel Fotó: Agerpres

Beolvastak a kormánynak

ÚMSZ

Félmillió eurót érõ telivér pari-
pával és fehér galambokkal

várta fia Ion Balintot, a fõvárosi
alvilágban Nuþu Cãmãtaruként is-
mert uzsorást, majd stílszerûen el-
lovagolt a fõvárosi Jilava börtön
elõl. Cãmãtaru hat évig volt bör-
tönben erõszakos és szervezett bû-

nözés vádjával. Testvérével, édes-
anyjával és több rokonával együtt
2008 áprilisában ítélte el a Legfel-
sõbb Bíróság csalás és futtatás vád-
jával. Egy másik, jelenleg is folyó
ügyét a fõvárosi táblabíróság júni-
us 21-én tárgyalja. A halasztást
azért rendelték el, mert az egyik
kiskorú vádlottat beszámíthatat-
lannak nyilvánították. 

Hat év után lóháton hagyta

el a börtönt Nuþu Cãmãtaru
Fleischer Hilda

Kiegyensúlyozottabb, szoro-
sabb kapcsolatot szeretne ki-

alakítani az új magyar kormány
saját nemzetpolitikája és a hatá-
ron túli magyarság térségpoliti-
kája között – jelentette be tegnap
Bukarestben Németh Zsolt ma-
gyar külügyi államtitkár. A
Markó Béla RMDSZ-elnök, mi-
niszterelnök-helyettessel folyta-
tott tárgyalásán a felek felvetet-
ték a következõ közös, ma-
gyar–román kormányülés témá-
ját, s mint a szövetségi elnöktõl
megtudtuk, az elõkészítéseken
már dolgoznak, az elsõ ülésre va-
lószínûleg õsszel kerül majd sor. 

„Az új magyar kormány tisz-
tában van azzal, hogy egyfajta
nemzeti fordulatra van szükség,
hisz az elmúlt években Magyar-
ország nagyon hûvösen viszo-
nyult a külhoni magyarokhoz.
Az elsõ lépéseink között, ezért is
tartottuk fontosnak jelezni, hogy
ez számunkra prioritás, s ezt
szolgálta a nemzeti összetarto-
zás napjáról szóló törvény is, il-
letve a kettõs állampolgárság
jogszabályának sürgõs elfogadá-
sa is” – magyarázta Németh
Zsolt, akitõl mint megtudtuk, a
magyar, illetve román külügymi-
niszterek között már voltak tár-
gyalások a kettõs állampolgársá-

got illetõen. „Fontosnak tartom
jelezni, hogy nagyra értékeltük
azt, hogy Szlovákia kivételével
minden szomszédos ország
megértéssel fogadta ezeket a lé-
péseket. Románia élen járt eb-
ben a magatartásban, s mi bí-
zunk abban, hogy Szlovákiában
is bekövetkezik egy fordulat a
választásokat követõen. A témá-
ban egyébként a romániai ma-
gyar nagykövet is számos kon-
zultációt folytatott a, de bármi-
lyen kérdés felvetõdik ezzel kap-
csolatosan, mi nyitottak va-
gyunk az egyeztetések folytatá-
sára” – tette hozzá az államtit-
kár. Elmondta, az új kormány
kiemelt prioritásként tekint a kö-
zép-európai magyarságra, s sze-
retnék, ha ezt az együttmûkö-
dést tartalmilag is meg tudnák
tölteni. „Ebbe nagyon jól illesz-
kedik a Duna-stratégia, de emel-
lett szeretnénk fenntartani a kö-
zös politikákat is, mint a mezõ-
gazdasági kohéziós politika, il-
letve szeretnénk, ha olyan új po-
litikák is kialakulnának, mint a
közös energiapolitika, vagy ha
például a magyar külügyminisz-
tériumban fogadnánk román
diplomatát, aki részt vesz a ma-
gyar EU-elnökség lebonyolításá-
ban” – számolt be bukaresti láto-
gatása során a magyar külügyi
államtitkár. 

Õsszel közös kormányülés?

Nuþu Cãmãtaru félmillió eurós telivéren lovagolt el a Jilava börtöntõl
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Bogdán Tibor

Romániában húsz évvel
a félszájas rendszerváltás

után még mindig nem létezik
olyan jogszabály, amely meg-
nyugtatóan rendezné az átvi-
lágítás oly vitatott kérdését.
Az alkotmánybírák által
most elutasított, a törvényho-
zói testület által amúgy is jó-
kora késéssel, idén május 19-
én elfogadott jogszabályt ele-
ve oly módon fogalmazták
meg, hogy az megtámadható
legyen – állítják politikai
elemzõk, akik szerint az or-
szágban még most sincs meg
a kellõ politikai akarat a volt
kommunista nómenklatúra
tagjainak félreállításához.

Szociáldemokrata 
ellenállás

A taláros testület a szociál-
demokraták 29 szenátorának
és 58 képviselõjének óvása
nyomán vizsgálta felül az át-
világítási törvényt, amely a
kommunista diktatúrában
1945. március 6-a és 1989.
december 22-e között vezetõi
tisztségeket betöltõ személye-
ket öt esztendõre tiltotta vol-
na el köztisztségek betöltésé-
tõl. Az alkotmánybírák több-
ségi szavazattal meghozott,
végleges és általánosan köte-
lezõ érvényû döntésükkel
alátámasztották az óvást be-
nyújtó honatyák azon állás-
pontját, miszerint a közmél-
tóságok betöltésétõl való el-

tiltás szemben áll az Alkot-
mány rendelkezéseivel. So-
kak szerint ezzel mintegy „el-
sötétítették” az átvilágítást.
A törvény ellen egyébként
csak a szociáldemokraták
szavaztak a parlamentben, a
Nemzeti Liberális Párt, a
Demokrata–Liberális Párt és
az RMDSZ támogatta az át-
világítási törvényt.

Megkésett törvény

A jogszabálynak megfele-
lõen azokat a személyeket
fosztották volna meg öt esz-
tendõre választott és kineve-
zett közméltóságok betölté-
sének lehetõségétõl, akik a
kommunista diktatúra 44
éve alatt fizetéssel járó tiszt-

ségeket láttak el a Román
Munkáspártban, a Román
Kommunista Pártban, a
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetségben, a Kommunista
Diákszövetségben, nagy-
nemzetgyûlési képviselõk,
megyei, municípiumi és vá-
rosi néptanácsok tagjai vol-
tak, az Államtanács és a Mi-
nisztertanács alkalmazottai-
ként dolgoztak, sajtó- és
kommunista propagandain-
tézményeket, könyvkiadó-
kat, pártoktatási intézmé-
nyeket vezettek, a politikai
rendõrségként mûködõ
Szekuritáté-struktúrák  mun-
katársai vagy besúgói voltak,
vezetõ tisztségekbe kineve-
zett igazságszolgáltatási
fõtisztségviselõként vagy a
Milícia Fõfelügyelõségének
kötelékében szolgáltak, dip-
lomáciai és konzuli kiren-
deltségek élén álltak. Õk
most a jogszabályban megál-
lapított öt, egymást követõ
éven át nem választhatók
meg államfõvé, nem lehet-

nek honatyák, a Legfelsõbb
Bírói Tanács, helyi és megyei
tanácsok tagjai, államelnöki
tanácsosok, a kormány tag-
jai, alkotmánybírák,  a Ro-
mán Nemzeti Bank vagy
más állami bankok vezetõta-
nácsi tagjai, az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség
tagjai, nem tölthetik be a
népügyvéd, illetve a fõ-
ügyész tisztségét.  

A jogszabály két évtizedes
megkésése nyomán gyakor-
latilag már alig érint felelõs
tisztségben lévõ politikust
(többek között Ion Iliescu
esik még a jogszabály hatása
alá, de õ az Alkotmány értel-
mében már amúgy sem in-
dulhatna még egyszer az ál-
lamfõi tisztségért, és elõreha-
ladott korára hivatkozva más
felelõs tisztségre sem pályá-
zik). Amint a demokrata-li-
berálisok alelnöke, Cezar
Preda találóan megfogal-
mazta, az átvilágítás alá esõ
személyek gyakorlatilag már
minden ellophatót elloptak. 

Puszta kézzel 
sündisznót fogni

Korábban Jure Knezovic,
a volt politikai foglyok nem-
zetközi intézete, az Inter
Asso horvát elnöke Románi-
ában járva nem titkolta véle-
ményét, miszerint az átvilá-
gítás törvényének elfogadta-
tása olyasmi, mintha puszta
kézzel próbálnánk sündisz-
nót fogni. A kommunizmust
Európa-szerte csak a nyilat-
kozatok szintjén ítélik el, a
valóságban azonban az érin-
tett személyekkel mindenütt
kesztyûs kézzel bánnak,
„magas rangú gyilkosoknak”
tartják õket. A törvény mégis
nagy felzúdulást váltott ki
politikai körökben. A szoci-
áldemokraták testületileg el-
lene voksoltak a parlament-
ben, ahol ugyan nem sikerült
megakadályozniuk az elfoga-
dását, az Alkotmánybíróság-
nál azonban most elérték cél-
jukat. A szociáldemokraták
elnöke Victor Ponta szerint

ostobaság lenne húsz évvel
ezelõtt történt dolgokra most
törvényt elfogadni, Ion Ilies-
cu pedig a jogszabályt szub-
jektív, megalkuvó politikai
megfontolásokon, a kollektív
bûnösség elvén alapuló, a ha-
talmat kiszolgáló antidemok-
ratikus, anakronisztikus, al-
kotmányellenes törvénynek
nevezte.   

Ezzel szemben Florian
Mihalcea, a Temesvár Tár-
saság elnöke az alkotmány-
bírósági döntést azzal ma-
gyarázza, hogy a talárosok
közül többen is áldozatául
estek volna az átvilágításnak,
így elõrelátható volt, hogy
elgáncsolják a törvényt. „Ha
személyes érdekeikrõl van
szó, akkor a bírók összetarta-
nak”, amit az is elõsegít,
hogy politikai szempontok
szerint nevezik ki az alkot-
mánybírákat, akik már las-
san az egész országot vezetik
– jelentette ki.

Daniel Vighi írót szintén
nem lepte meg a döntés, ami-
ben annak következményét
látja, hogy a gyilkosokat
mindmáig nem büntették
meg. Mircea Pora egyetemi
professzor még keményebben
fogalmazott: szerinte a kultú-
ra hiánya tette lehetõvé a tör-
vény megbuktatását. „Ilyen
ez a nemzet. Mindent lenyel.
A románok diktatúrára vágy-
nak. Sajnálatos módon mind-
ez ennek a népnek a lényegét
alkotja” – hangzik ítélete.

A képviselõház demok-
rata-liberális elnökasszo-
nya, Roberta Anastase
azonban bizakodó és biz-
tosra veszi, hogy a parla-
mentnek sikerül oly módon
módosítania a jogszabályt,
hogy az teljes egészében al-
kotmányos legyen. 

Az elsötétített átvilágítás

Gy. Z.

Kedden a késõ éjszakába
nyúló tárgyalásokon vég-

re megszületett az a szerveze-
ti felépítés, amelyre az Euró-
pai Unió (EU) állam- és kor-
mányfõi június 17-i és 18-i
brüsszeli csúcsértekezletü-
kön rábólinthatnak. Hónapo-
kon át folyt a huzavona a
nemzeti külügyminisztéri-
umok és az Európai Bizott-
ság (EB) között az Európai
Külügyi Szolgálat kialakítá-
sáról, egészen pontosan meg-
szervezésének rendjérõl.

A bárónõ csapata

Amióta életbe lépett a lisz-
szaboni szerzõdés (2009. de-
cember 1.), nem képezi vita
tárgyát, hogy a közösség sa-

ját diplomáciai testületet ál-
lítson fel. Az unió legújabb
alapokmánya létrehozta az
EU „külügyminiszteri”, pon-
tosabban külügyi fõképvise-
lõi posztját is, amelynek be-
töltõje – Catherine Ashton
brit bárónõ személyében –
egyúttal az EB elnökének he-
lyettese is. Ugyanakkor szó-
csata övezte, hogy milyen
formában jöjjön létre ez az
egységes Európai Külügyi
Szolgálat, amelyben diplo-
máciai és nem diplomáciai
státussal rendelkezõ hivatal-
nokok szolgálják és képvise-
lik Brüsszelben, továbbá a vi-
lágban 140 állomáshelyen
Európa külpolitikai érdekeit.

A jelek szerint sikerült a
végsõ formát kialakítania La-
dy Ashton mellett Maroš
Šefèoviènak, az igazgatási

ügyekért felelõs szlovák biz-
tosnak, a tagállamok képvi-
seletében Miguel Moratinos
spanyol külügyminiszternek,
valamint a három nagy euró-
pai parlamenti frakció – a
néppárt, a szociáldemokra-
ták és a liberálisok – nevében
a német Elmar Broknak, az
olasz Roberto Gualterinek és
a belga Guy Verhofstadtnak.
Most tehát már csak az ál-
lam- és kormányfõk aláírása
hiányzik a tervezetrõl, hogy
a nyár folyamán az Európai
Parlament is ratifikálhassa,
majd elkezdõdhet a diplomá-
ciai testület megszervezése,
felállítása.

Nem az önállóságra

A diplomáciai testület
mindazonáltal csupán egy ré-

sze a közös külügyi szolgálat-
nak. A végsõ kiépítésében 6-
7 ezer munkatárs közül
mindössze 1100–1150 ren-
delkezik majd úgynevezett
(jól fizetett) AD-besorolással
– közölték brüsszeli körök-
ben. Aki ilyen státust kap, azt
egyszerûen EU-diplo-
mataként fogják kezelni. A
szolgálat egyéb személyzete
asszisztensekbõl, tolmácsok-
ból, biztonsági emberekbõl
áll majd, akik között sokan
helyi munkaerõk lesznek.

Hónapokig tartott maka-
csul a szóbeszéd, hogy drága
AD-posztok ezreit hozzák
létre. Upholland bárónõje
(azaz Catherine Ashton)
azonban állítja: csupán 350
állandó álláshelyrõl van szó,
amelyet 2013-ig folyamato-
san hoznak létre, a fennma-
radó nyolcszázat rotációs
alapon töltenék be, a diplo-
matákat pedig a nemzeti
külügyminisztériumok jelö-
lik és adják.

Lady Ashton egyfajta gyõ-
zelmi jelentésként értékelte,
hogy sikerül kész tervet he-
lyezni az állam- és kormány-
fõk asztalára, vérbeli diplo-

mata módjára hallgatott vi-
szont arról, hogy eredeti
szándéka kudarcra ítéltetett.
Elképzelése szerint ugyanis a
szolgálat önállóságot élvezett
volna, saját költségvetéssel,
ezt azonban kedden – külö-
nösen a liberális Guy
Verhofstadt heves ellenkezé-
se nyomán – elvetették. A fõ
ellenérv az volt: ha az EU-n,
illetve az EB-n belül új önálló
szervezet jön létre, saját elkü-
lönített büdzsével, az veszé-
lyes precedenst teremthet a
jövõre nézve, és ellentmond
annak, hogy az unió szeretné
csökkenti a már így is túlbur-
jánzott bürokráciát.

Térségi 
egyensúlytalanság

George Bushnak tulajdo-
nítják a mondást: „Ha be-
szélni akarok az Európai
Unióval, nem tudom, hogy
kit kérjek a telefonhoz.” Ez a
bonmot jól jelzi, hogy lakos-
ságának számát, gazdasá-
gának méretét, illetve tagor-
szágainak világpolitikai
helyzetét tekintve az Európai
Unió akár a legnagyobb poli-

tikai hatalom is lehetne – de
nem az. A valóságot sokan a
közös (és következetesen be-
tartott) külpolitikának a hiá-
nyával hozzák összefüggés-
be. Szándéka szerint ezen
változtatna a már említett
liszszaboni szerzõdés azzal,
hogy létrehozta az EU – egy-
elõre nem elég fajsúlyos – el-
nöki tisztségét (betöltõje
Herman van Rompuy) és a
„külügyminiszteri” posztot.
Ezt a tekintélyt lesz hivatva
elmélyíteni az Európai Kül-
ügyi Szolgálat is, amelybe
egyharmad részt a tagor-
szágokból toborozzák a tiszt-
ségviselõket. Az új tagor-
szágoknak, de különösen
Közép- és Kelet-Európának
azonban jogos aggodalma,
hogy a szolgálaton belül
ugyanúgy alulreprezentáltak
lesznek, mint a brüsszeli és
más központokban általá-
ban. A „zsíros” helyekre, va-
gyis az uniós nagykövetsé-
gekre (hivatalosan: „küldött-
ségekre”) a máris bejelentke-
zett Berlin és Párizs teszi rá a
kezét, a többieknek pedig
nem marad más, mint szo-
kás szerint a „konc”. 

Készülõdnek az európai diplomaták

A talárosok testülete. Néhány alkotmánybírónak tartania kell az átvilágítástól?

Amint az politikai megfigyelõk sze-
rint teljességgel várható volt, az Al-
kotmánybíróság az alaptörvénnyel
szembenállónak mondta ki az átvilá-
gítási törvényt.

Fotó: archív

Nagy várakozások elõzik meg az unióban az Európai
Külügyi Szolgálat létrejöttét, amely legkorábban decem-
berben meg is kezdi a mûködését, ez azonban nem von
maga után költségnövekedést. Hosszú hónapokon át tar-
totta magát a szóbeszéd, hogy a szolgálatban újabb költ-
séges posztok létesülnek.



Nem értette a szórványmagyarság lelkiálla-
potát a többségi nemzeti reflexeken edzõ-
dött Németh László, aki 1935-ben Brassóba
látogatott! (Annyira hiányzott belõle az em-
pátia, mint a ma tömbben élõk többségé-
bõl.) Az író a Cenk alatti magyarokban a ki-
sebbségi idegbaj három megnyilvánulását
vélte felfedezni. Három típusát írta le a
szórványban élõ embernek. 
A legszerencsétlenebbet: a dohogót, aki
minden sérelmet számon tart, tudja, hogy
hol hány iskolát zártak be, melyik színma-
gyar faluban építettek ortodox templomot,
aki szinte örül az újabb és újabb igazságta-
lanságnak, s a sérelmét azért növeszti apo-
kaliptikussá, hogy ne lásson lehetõséget ar-
ra, amire nincsen ereje. 
Aztán a lojálist, a hatalom támaszát, aki

szereti elfordítani tekinte-
tét arról, amire a dohogó
dühösen rátapad, és min-
den kis többségi gesztus-
ban vagy pesti vállverege-

tésben a megdicsõítõ
élet felkínált lehetõsé-
gét látja. 
Végül a legférfiasabbat:
a szervezõt, aki sze-

rint, ha fenn akarunk maradni, az anyagi lé-
tünket kell rendezni, a gazdasági független-
ségben majd fészket talál a szellem is. 
Õ az, aki hõsnek képzeli magát, mondja
Németh László, de hozzáfûzi, minden ki-
sebbségi hõsiesség valójában neurózis. 
Ezeknek a kisebbségi em-
bertípusoknak az ismerteté-
se után a nemzeti író le-
vonja a szomorú konzek-
venciát: az erdélyi magyar-
ságnak nincs komoly had-
rendje, amelybe beállni fér-
fipróba, egy nagy eszme
sem fut szét a körében.
Németh László szerencsé-
re tévedett, akárcsak korábban Herder. Fér-
fipróbává vált az 1935 óta eltelt idõszak, s
ugyan a dohogók, a lojálisok és a szervezõk
ma is enyhe neurózisban rajzolják – a meg-
maradás-értékteremtés eszméjétõl hajtva –
a jövõt, hitük miatt kevésbé önpusztító az
idegbajuk, mint a kiábrándult többségieké. 
Ma Erdélyben legalább annyi magyar él
szórványban, mint ahányan tömbben, a
Székelyföldön! Nagyvárad, Arad, Temes-
vár, Déva, Brassó épp oly fontos pillérei az
erdélyi magyarságnak, mint

Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy vagy
Csíkszereda. 
Ennek ellenére a magyarországi és a romá-
niai magyar média, amikor a szórványlét-
rõl tudósít, hajlamos a Németh László-i di-
agnózisra – állapították meg minap a dévai

szórvány és sajtó viszo-
nyát taglaló tanácskozás
résztvevõi. 
A szórványkérdés tárgya-
lásának hangnemét ezidáig
a veszteség élményének ki-
emelése jellemezte. Sokan
aszerint ítélik meg a szór-
ványt, hogy mennyire elõ-
rehaladott a közösség asz-

szimilációja a többséghez, és ez a fajta
megközelítés óhatatlanul elvezet ahhoz az
olvasathoz, hogy a szórványlét halmozot-
tan hátrányos helyzet, amellyel szükségsze-
rûen együtt jár, hogy a közösség belsõ ere-
jébõl nem képes önazonosságát megõrizni!
Ez a jóslat aztán akár önbeteljesítõvé is vá-
lik, hozzájárul a kisebbségi csoport meg-
szûnéséhez.
A szórvánnyal foglalkozó média és a szór-
ványsajtó feladata éppen az, hogy belülrõl
vizsgálja a kisközösségek mindennapjait és

elfogadtassa azt a valós tényt, hogy a szór-
ványban élõ közösség a külsõ, beolvasztást
célzó nyomásra éppen saját belsõ kohéziós
erejének a növelésével tud hatékony válasz-
reakciókat felmutatni. Egy, a kilencvenes
években készült vizsgálat megállapította,
hogy a kisebbségi helyzet felértékeli a kultu-
rális tradíciók, értékek szerepét, az esztéti-
kailag értékesebb ízléskategóriák aránya
szórvány-szituációban magasabb, mint
tömbben. 
A szórványlét – ha kigyógyulunk neurózi-
sunkból, láthatjuk is! – nem a lemorzsoló-
dás állapota, hanem értékõrzõ, értékteremtõ
vállalkozás, amelyet érdemes politikailag,
erkölcsileg is támogatni, az összmagyarság
érdekében is.
Mert a kisebbség leépülése a sivatagosodás-
hoz hasonló folyamat. Ha a kis autonómia-
oázisok – amelyeket oly nagy hittel és áldo-
zattal építettek a Kallós Zoltánok, Böjte Csa-
bák, Szegedi Lászlók, Balázs Bécsi Attilák –
eltûnnek, a leépülés folyamata eléri a töm-
böt. Nem is beszélve arról, hogy a szórvány-
ban kipróbált és felismert túlélési és közös-
ségfejlesztési stratégiák a globalizáció és az
anakronizmus veszélyével egyszerre hadako-
zó tömb számára is megoldást jelenthetnek. 

A muszlim és az általa befolyásolt zsidó filozófia – a nyugati
skolasztikára tett hatása révén – figyelemre méltó helyre tarthat
jogos igényt a középkori filozófia történtében. Korábban az isz-
lámon belül létrejött filozófiát jobbára arabnak nevezték, s
mindmáig gyakorta tartják számon e járatos névvel, minthogy
rangos képviselõi – arabok, perzsák vagy törökök – mûveiket
arabul, az iszlám vallásának klasszikus nyelvén írták. Mivel
azonban az e kultúrterülethez tartozó zsidó gondolkodók is
ugyanezt a nyelvet használták filozófiai eszméik kifejtéséhez,
helyesebb, ha a kettõt mint muszlim és mint középkori zsidó fi-
lozófiát különítjük el.
A mozgalom kezdetei abban a politikai és szellemi nekilendü-
lésben gyökereznek, amely a kalifátus életét a 8. század
közepetájt jellemezte. Nyelvekben jártas 8–9. századi szír tudó-
sok az abbászida kalifák szolgálatában készítették el görög mû-
vek arab fordítását vagy parafrázisait, s ezzel az arab nyelv elsõ
ízben tudományos gondolatok közvetítõje lett. Az arab iszlám
tudományos világa számára, amely a vallási intézmények meg-
formálásán fáradozott, a filozófia meg a természettudományok
ily módon egyszeriben hozzáférhetõvé váltak. Az új gondolat-
körök iránti fogékonyság révén, s mivel bebizonyította azt a ké-
pességét, hogy formai eszközeivel és nyelvi gazdagságával meg
tud felelni az idegen mûveltség követelményeinek, az arab
nyelv éppoly fényes bizonyítékát szolgáltatta alkalmazkodási
képességének, akárcsak finomult nyelvtudományi terminológiá-
jának megteremtésével tette.

Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája

Oázis, globalizáció, homokvihar 
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Egy látszólag ártalmatlan segélyszállítmány-kon-
voj körül – amely „humanitárius” utánpótlást szál-
lított volna a gázai övezetbe –, enyhe túlzással él-
ve, vérvörössé vált június elsején a tenger. Az egy
török NGO fennhatósága alatt hajózó flottilla az
izraeli felségvizekhez közeledve felszólítást kapott,
hogy ne tartson a gázai övezetbe, rakományát
hagyja izraeli kikötõben, és innen majd eljuttatják
a segélyeket a célterületre. A hajók útirányra tar-
tottak, s mikor izraeliek szállták meg az egyiket,
több civil halottat eredményezõ harc tört ki a kato-
nák, legénység és utasok között. 
Az „emberjogi” síkraszállók megtámadták a kom-
mandósokat. A 2009 eleji gázai háború, a megle-
hetõsen egyoldalú Goldstone-jelentés, valamint a
zsidó telepbõvítések és palesztin reakciók által
montírozott nemzetközi vélemény a zsigeri reagá-
lásokra jellemzõ azonnalisággal, elítélõen nyilvá-
nult meg. 
Amennyiben az akció gondosan elõkészített pro-
vokáció volt, gratulálhatnak maguknak a mesteri
elõkészítõk, hiszen több hasznot is húztak, csupán
pár emberélet feláldozásával. Tel Aviv és Washing-
ton elhidegülésének lassan aggasztóvá váló folya-
matában, egy tulajdonképpen elbaltázott gázai in-
vázió fel nem dolgozott következményeinek nyo-
mására, az ENSZ és EU egyre ridegebb hangvétel-
ének hatására, és Törökország forrpontja ellen az
izraeli hadsereg az egyetlen kártya, amelyet a
Netanjahu kormány kijátszhat. Arról van szó,
hogy Izraelnek erõt és katonai hatékonyságot kell
sugároznia. Amennyiben a zsidó államnak véreng-
zõ fenevadként való feltüntetése volt a provokáló
incidens értelme, akkor a célt elérték. 
A hatások távolra mutatnak, elég ha a néha csak
szelektív hírtálalások alapján döntõ istenadta nép
„háborodásai” által irányított kormányok reakcióit
figyeljük. Fõleg a gázai Olvasztott Ólom hadmû-
velet után, a média-beetetések egyre számottevõbb
része semmiképpen sem pozitív színekben festegeti
Izraelt, ami – jogosságától vagy annak hiányától
függetlenül – magával rántja Európát, Amerikát.
Mindezek hatására Izrael nemzetközi elszigeteltsé-
ge csúcsértékek felé halad. 
Tegyük hozzá, hogy az esemény kapcsán magában
Izraelben fokozódik a Gáza-iövezet elszigetelése
feladásának hívei, azaz a nemzetközi közvéle-

mény-pártiak és az ország kemény
katonai ütõképességének pártolói kö-
zötti nézeteltérés, és ez már az egykor
egységesnek hitt zsidó állam belsõ

bomlásával fenyeget. 
A nagy ködben egy dolog biztos: Irán

és a Hamasz–Hezbollah államok
feletti terrorszervezetei most nyu-
godtan hátradõlhetnek egy jóízû

caffé frappéra.Ady András
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A szórványlét nem 
a lemorzsolódás állapo-
ta, hanem értékõrzõ,
értékteremtõ vállalko-
zás, amelyet érdemes
politikailag, erkölcsileg
is támogatni.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Politikában, hitelügyletben és szerelemben 
átkozottul keveset ér a becsületszó.” 

Eötvös Károly

Szemléletváltás

Új gondolatkörök

MesterhúzásA nap címe. Akik élni fognak, és akik
meg fognak halni, Horia Ghibuþiu,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. A jegyzetíró nagy érdeme,
hogy leírja, mit írt le egy másik jegyzetíró,
a legolvasottabb román publicista, Cristian
Tudor Popescu. „Románia legbefolyáso-
sabb posztdecembrista újságírója sötéten fi-
gyelmeztet arra, hogy mindazok, akik
megszavazzák a megszorítások törvényeit,
halálba küldenek embereket olyan csalá-
dokból, amelyekben közalkalmazottak és
nyugdíjasok élnek. A bãsescui Románia,
amelyet Popescu úr lefest, mint egyik
csepp a másikhoz, úgy hasonlít Ceauºescu
Romániájához. ’Ezrek, tízezrek fognak
meghalni. Nem lesz élelmük, pénzük a fû-
tésre, gyógyszerre.’ Genocídiumról beszé-
lünk, anélkül, hogy kiásnánk az emiatt el-
ítélt diktátort…” – és így tovább. Utána
egy merész fordulattal Ghibuþiu közli ama
elhatározását, hogy õ viszont inkább az
élõkrõl ír. A baj az, hogy közben elfogyott
a tere, az ideje és a mondanivalója. 

Miért menne, miért ne menne? Érdekes
választ ad a Jurnalul naþional szokott kér-
désére („Miért maradna Romániában?
Miért menne el?”) Valentin Zaschievici, a
Ialomiþa megyei Gheorghe Doja község
helyi lapjának fõszerkesztõje. Azt mondja,
közel húsz évvel ezelõtt, 1990. június 14-
én közel állt hozzá, hogy elhagyja ezt a
világot: fejbeverték a bányászok egy öntö-
zõcsõ vasával. A francia követség másod-
titkára mentette meg, el is vitte a követ-
ségre, fel is ajánlotta neki, hogy kijuttatja
Párizsba. Valentin azonban elhárította a
felajánlást, mondván: „Rám itt van szük-
ség!” Tehát azért nem ment el, mert be-
vert fejjel „ilyen hülyén gondolkodott”:
Utána pedig azért nem ment el, mert ha-
ragudott magára, amiért nem ment el,
amikor kellett volna. (Közben kiderült,
hogy itt nincs rá szükség.)

A nap álhíre. Traian Bãsescu megerõsí-
tette a hírt, amely egyik tanácsadójától
szivárgott ki, miszerint a bizalmatlansági
indítvány megszavazása esetén újra Emil
Bocot fogja jelölni miniszterelnöknek. „Õ
a legkisebb rossz” – mondta emberérõl az
elnök. 



Siker az exportban

Jelentõsen, 13 százalékkal
visszaesett Románia keres-
kedelmi deficitje a tavalyi év
hasonló idõszakához képest
az elsõ négy hónapban,
ugyanis az export gyorsabb
ütemben növekedett, mint
az import. Április végére az
export 19 százalékkal nõtt,
44,5 milliárd lejre, miközben
az import csak 11 százalék-
kal bõvült. 

Izmosodó roncsüzlet

A régi autók lecserélésére fel-
használható vásárlási utalvá-
nyok számát a roncsprogram
keretében 30 ezerrel megnö-
velte a kormány – erõsítette
meg Emil Boc kormányfõ
Borbély László környezetvé-
delmi miniszter múlt heti ki-
jelentését. Boc szerint idén
összesen 714 millió lejt költ
az állam erre a célra.

Párizsi rekordhiány 

A francia társadalombiztosí-
tás több mint hatvanéves tör-
ténetének legmagasabb defi-
citje várható idén – értesült
tegnap több francia sajtóor-
gánum, akiket az MTI idéz.
A gazdasági válság és a
munkanélküliség következté-
ben elmaradt befizetések mi-
att 26,8 milliárd euró hiány-
ra számítanak Párizsban eb-
ben az évben.

Hírösszefoglaló

Megszûnik az elõtör-
lesztési illeték a változó

kamatú hitelek esetében –
errõl döntött a kormány teg-
nap sürgõsségi rendeletben.
A bankok kilencvennapos
határidõn belül kötelesek
módosítani a folyamatban
lévõ szerzõdéseiket a tör-
vény kihirdetését követõen.
Az új szabályozás kedve-
zõbb feltételeket biztosít a
kölcsön visszatérítésében –
így vezette fel a határozatot
Emil Boc kormányfõ. 

A jogszabály azt is elõírja,
hogy a módosítás érvényes
mind az ingatlanalapú, mind
az ilyen garanciák nélkül fel-
vett hitelekre is. A banki juta-
lékot a fix kamatozású hite-
leknél elõtörlesztés esetén
egy százalékban maximali-
zálták, amennyiben egy év-
nél több idõ telik el a kölcsön
megtérítése és a szerzõdés le-
jártának ideje között; egy év-
nél rövidebb idõszakra 0,5
százalékos kulcsot kell alkal-
mazniuk a pénzintézetek-
nek. Bizonyos esetekben

azonban, ha biztosításkötés-
bõl származik az összeg (a fi-
zetésképtelenség helyzeté-
nek kialakulására kötött biz-
tosítás), érvényes az illeték-
mentes visszafizetés. 

A rendelet azt is kimond-
ja, hogy egy fogyasztó in-
doklás nélkül jogosult a

megállapodás felmondására
a szerzõdéskötést követõ 14
napon belül. Továbbra tilos
lesz ezentúl külön illetéket
kiszabni a hitelképesség fel-
mérésére, de a kiutalt köl-
csön után a banknak a do-
kumentáció elemzésére
pluszpénz jár úgy, ahogyan

a kölcsön adminisztrálásá-
ra, folyószámla-adminiszt-
rálásra, biztosításra is példá-
ul. A kérelem leadását köve-
tõen hatvan napon belül a
banknak meg kell monda-
nia, hogy a felmutatott do-
kumentáció alapján az ügy-
félt hitelképesnek tartja-e. A
területet szabályozó európai
uniós elõírás – számolt be a
Mediafax – a jelzálogfedeze-
tû hitelek esetében (például
ingatlanalapú hitel) engedé-
kenyebb volt, a szigorúbb
feltételeket az év elején a
kormány dolgozta ki. 
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HIRDETÉS

Miközben környezetünkben a
lakosság és a vállalatok torkán
lenyomják a megszorító cso-
magokat, Nagy-Britanniában
George Osborne pénzügymi-
niszter másképp intézi el a
piszkos munkát. Az állampol-
gárok körében egy felmérést vé-
gez arról, hogy min spórolja-
nak meg 60 milliárd fontot
idén. Az összeg adott, a „kín-
zóeszközöket” megválaszthatja
a nép. Osborne a közszféra dol-
gozóit, a civil szervezeteket, a
szakszervezeteket és minden
érintettet párbeszédre hív a
nadrágszíjmeghúzás módjával
kapcsolatban. Ha a szigetor-
szág nem faragja le a közki-
adásokat tíz százalékkal, adós-
ságai néhány éven belül meg-
haladnák az 1400 milliárd
fontot. Románia is hasonló ci-
põben jár, másodpercenként
600 euró kölcsönt vesz fel az
ország. A szakszervezetek pedig
minden erejükkel igyekeznek
megakadályozni azt, hogy a
kormány csökkentse a hitelét-
vágyat. Emil Boc kormányá-
nak jól fogna néhány tanács
Jean Chrétien volt kanadai
miniszterelnöktõl, aki a kilenc-
venes évek elején meghonosítot-
ta az érintettek megszondázá-
sát a kiadáscsökkentõ progra-
mok megtervezésében, és aki-
nek példáját Osborne követi. 

N. V. Zs. 

Jegyzet

Kínzás 
kívánságra
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Röviden

Hátat fordított a kormány a bankoknak. Eltörölte az elõzetes visszatérítési illetéket a hitelek egy részére

A kölcsönöket határidõ elõtt visszafizetni akaró ügyfelek-
nek kedvezõ döntést hozott a kormány tegnapi sürgõsségi
rendeletében. A jövõben nem kell úgynevezett büntetõka-
matot fizetniük azoknak a hitelfelvevõknek, akik változó
kamatú terméket választanak. 

Nagy foci, de csak kis pénz
Sz. Zs.

Bár a holnap kezdõdõ
futball-világbajnokság

felpörgetheti a piac egyes
szegmenseit, a vállalkozók
szerint a nyereség Romániá-
ban nem fogja megközelíte-
ni a két évvel ezelõtti szin-
tet, amikor az ország válo-
gatottja kiutazhatott az Eu-
rópa-bajnokságra (Eb). Míg
a szurkolók költekezése
2008 nyarán huszonöt szá-
zalékkal növelte a bevétele-
ket, az elõzetes számítások
alapján ez idén alig fogja
meghaladni a tíz százalékot. 

A vébélázból egyik legjob-
ban profitáló ágazat, a ven-
déglátóipar még az idõjárás-
tól is függõvé teszi a forgal-
mat, csakúgy, mint a söripar
képviselõi: óvatos számítá-
saik alig mutatnak túl a tíz-
százalékos üzleti többleten,
melyet csupán a nagy meleg
„kurblizhat” feljebb. „Két
évvel ezelõtt körülbelül hu-
szonöt százalékkal nõtt for-
galmunk az eladott tévéké-
szülékeknek köszönhetõen,
ám a vásárlóknak nyújtott
különleges ajánlatokba,
ajándékokba annyi pénzt
fektetett a cég, hogy az idõ-
szakos többletbevétel végül
is nem volt nyereséges –
mondta Szarvadi Lóránd, a
Domo cég vezérigazgatója a
Ziarul Financiarnak.

A külföldi lapok is keserû
szájízzel kommentálják,
hogy a fõszervezõ labdarú-
gó-szövetség, a FIFA leosz-
totta már a vébé nagy üzle-
teit – melynek elsõ számú

haszonélvezõje maga a szer-
vezet, illetve a nyugati és
ázsiai óriáskonszernek, nem
pedig a házigazda Afrika,
amint az a kezdeti ígéretek-
ben szerepelt. A rendezvé-
nyek helyszínein betiltották
az utcai árusok mûködését,
mely teljesen megfojtja a he-
lyi kiskereskedõket, akiknek
ez a kenyerük. Ehelyett
svájci vállalatok Kínában
készült termékei uralják a
piacot – miközben Afriká-
ban egyetlen munkahelyet
sem teremtettek. Egy, a
FIFA-hoz közelálló céget
nemrég szálláshelyekkel va-
ló üzérkedésen értek: miu-
tán a kiadó szobák egyhar-

madát elõre lefoglalta, meg-
tízszerezõdtek az éjszakázás
költségei. Mint korábban
beszámoltunk róla, osztrák
és svájci cégek kaptak milli-
ós megbízásokat, elsõsor-
ban az infrastruktúra-fej-
lesztés terén, aminek továb-
bi pozitívuma, hogy ezzel
hosszú távra vethetik meg
lábukat a földrészen.

A Zeit magazin informáci-
ói szerint miután a német
Eb-t követõen a futballszö-
vetség 2,2 milliárd dolláros
nyereséggel zárta a bajnok-
ságot, idén ennél jóval töb-
bet, 3 milliárd fölötti profi-
tot „sajtolhat ki” a fekete
kontinensbõl. 

Budapest kilábalt a krízisbõl
Folytatás az 1. oldalról

Romániában a Nemzetközi
Valutaalap az elõzetesen
megállapított célhoz képest
magasabb, 5,9 százalékos
államháztartási hiányt enge-
délyezett, miután az év elsõ
hónapjaiban a központi
költségvetés bevételei a vá-
rakozásokat alulmúlták.
Miközben Bukarest üzleti
környezetét a szakszervezeti
megmozdulások és a bizal-
matlansági indítvány kiszá-
míthatatlanná teszi, ráadá-
sul az sem kizárt, hogy a fi-
zetés- és nyugdíjcsökkenté-
sek mellett adóemelésre is
szükség lesz, a magyaror-
szági gazdasági akciótervet

üdvözölték a befektetõk és a
lakosság is. A kedden beje-
lentett kormányintézkedé-
sek „biztatóak és jelentõ-
sek” – közölte Dávid Péter,
az Amerikai Kereskedelmi
Kamara (AmCham) ügyve-
zetõ igazgatója az MTI-vel
tegnap. A közleményben
Dávid Péter üdvözölte,
hogy az AmCham korábbi
ajánlásai közül több is be-
épült Orbán Viktor prog-
ramjába, többek között a
közigazgatási reform és az
adóreform szükségességé-
rõl, az adminisztratív terhek
enyhítésérõl megfogalma-
zott javaslatuk. A kamara a
magyarországi mûködõ tõ-
ke egyik legjelentõsebb kép-

viselõje, tagjai annak mint-
egy 60 százalékát adják. Az
egyik – inkább ellenzéki ér-
dekeltségûként nyilvántar-
tott – kereskedelmi televízi-
ós csatorna nézõinek zöme
jónak találta a kormányfõ
által vázolt terveket. Az
uniós átlagnál nagyobb
mértékben nõtt a GDP Ma-
gyarország mellett Csehor-
szágban (0,5 százalékkal)
is az idei év elsõ negyedé-
ben az elõzõ három hónap-
hoz képest. A magyar és
cseh növekedésnél erõtelje-
sebb volt a bõvülés Len-
gyelországban és Szlováki-
ában, Bulgária viszont ron-
tott, gazdasága 3,6 száza-
lékkal csökkent. 

A vébé körüli „giccsüzletbõl” Afrika nem profitál

Elvérzett büntetõkamat
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Baloga-Tamás Erika, 
Antal Erika, Sipos M. Zoltán

„Ha mindent összeszá-
molunk, akár ötszáz eu-

rót is felemészt egy ballagás.
A diák a tananyagból, a csa-
lád az anyagiakból vizsgázik
ilyenkor” – fogalmaz lapunk-
nak egy marosvásárhelyi szü-
lõ, akit az érettségizõk bú-
csúztatásáról kérdezünk.
Tegnap a helyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum végzõs di-
ákjai köszöntek el a mögöt-
tük lévõ tizenkét évtõl, az er-
délyi középiskolák mindegyi-
kében ezekben a napokban
zajlik a nagy becsben tartott,
népszerû diákünnep.

Maturandusropi, 
ebédeltetés

Marosvásárhelyen már ha-
gyomány, hogy ilyenkor
rendõrök irányítják a Bolyai
körzetében a forgalmat,
olyan sokan vesznek részt a
legfontosabbnak tartott isko-
lai ünnepségen. A neves líce-
um udvarán mindenki meg-
jelenik, akinek fontos a helyi
közösség: a ballagókat bú-
csúztatják a megyei és a helyi
önkormányzat képviselõi,
politikusok, közéleti emberek
sora. S bár évrõl évre bõvül
az ilyenkor kiosztott díjak,
ösztöndíjak jegyzéke, a balla-
gási hagyományok – mond-
ják a sokat megélt helyiek –
változatlanok. 

Szabó Éva bolyais öregdi-
ákként immár második gyer-
mekét kíséri itt a ballagásra.
Mint az iskolához ragaszko-
dó szülõ állítja: hatvan éve
egyetlenegyszer sem esett a
kicsengetés alatt az esõ. Az
viszont már a tudatosan ki-
alakított szokásrendszerhez
tartozik, hogy a búcsúzó di-
ákok minden tanárnak aján-
dékot vesznek az utolsó ki-
csengetés elõtt. Diákonként
450 lejt gyûjtöttek össze az
idén úgynevezett protokoll-
ra, abból fizették a tanárok-
nak az ajándékot, a banket-
tet, a vizsgák alatt ebbõl fut-
ja a vizsgáztató pedagógu-
soknak szánt kávéra és ro-

pogtatnivalóra. Székely-
udvarhelyrõl arról számol-
tak be a végzõsök, hogy
egész évben készülnek a
végsõ protokollra: havi öt-
ven lejt dobott be a közös
kasszába minden diák a tan-
év kezdetétõl. 

Az ünneplés azonban
nem ér véget a maturandu-
sok bankettjével. Marosvá-
sárhelyen és Székelyudvar-
helyen is arról meséltek a
végzõsöket útnak indító
családok, hogy ilyenkor so-
kan külön ebédet szervez-
nek a hozzátartozóknak,
barátoknak, és ez akár egy
kisebb esküvõi ebéd méreté-
vel is vetekedik. Kétszáz
személy is helyet foglalhat
az ünnepi asztal körül, ahol
egy – az érintettek által fize-
tett – menü ára 70-80 lej. A
marosvásárhelyi szülõk kö-
zül sokan úgy látják, a ven-
déglõzés a válság hatására
ugyan visszaszorul, de a bõ-
séges ebédeltetésrõl a nehéz
idõk ellenére sem monda-
nak le a fiatalokra büszke
hozzátartozók. 

Nem rongyos a kassza

„Vissza” is jön a maturan-
dusbüdzsébe a pénzbõl: a vál-
ság ellenére is szinte kötelezõ
a legközelebbi barátoknak,
rokonoknak értékes útravaló-
val tömni a ballagós-batyut.
A „szabvány” összeg száz-
kétszáz euró, de a kevésbé te-
hetõs rokonok is legalább két-
háromszáz lejt ajándékoznak
az érettségire készülõnek.
Gyakori továbbá az ékszer- és
óra-ajándékozás is. 

A távolabbi rokonok és ba-
rátok ajándékozási szokásain
viszont meglátszik a válság:
székelyudvarhelyi és kolozs-
vári megkérdezettjeink is
„csak” virággal ünnepeltek,
az ünnepi csokor ára viszont
szerénynek nem nevezhetõ:
legalább harmincöt-ötven lejt
felemészt egy megfelelõnek
tartott csokor. Azok a balla-
gók, akiknek népes baráti kö-
re van, akár tíz-tizenöt ilyen
látványos virágkölteményt is
hazavihetnek ezen a jeles na-
pon: eurószázak hervadnak
aztán a vázákban. Arról

azonban, hogy a maturandus
könyvet, szimbolikus és
konkrét értelemben is fontos
szellemi táplálékot kapna a
jeles nap alkalmából, csak
nagyon kevesen számoltak
be az iskolai hagyományok-
ról híres erdélyi városokban,
bár az általunk megkérdezett
könyvforgalmazók még min-
dig kitartóan kínálják porté-
kájukat: inkább az impozáns
kivitelû albumok és atlaszok
iránt van ilyenkor kereslet,
mint a kiviteléükben szeré-
nyebb, de tartalmukban vere-
tes kiadványok iránt. 

Egyenmályva

További meg nem takarít-
ható járulékos költség a ki-
csengetési kártyákra és az
érettségi fotókra költött pénz.
Székelyudvarhelyi végzõsök
összegzése alapján megtud-
tuk, az idei érettségi divatnak
megfelelõen illik legalább
száz-százötven arcképet ren-
delni, erre pedig gyakran két-
száz lej is elmegy. A képeket
a (nagyvonalúan) ajándéko-

zó rokonok és barátok kapják
viszontajándékként és emlé-
keztetõként. Vannak iskolák,
ahol a ballagó viseletet még
mindig felváltja a népviselet,
de a legtöbb helyen már kü-
lön ballagó- és bankettruhát
rendelnek a maturandusok.
Kolozsváron arról számoltak
be az érintettek, hogy körül-
belül hatszáz lejt költenek a
szülõk a régóta várt bankett-
re szánt ruhára.

Székelyudvarhelyen Orbán
Enikõ az egyik helyi divatüz-
let eladójaként úgy látja: idén
a koktélruhák az igazán kere-
settek. „A végzõs lányoknak
fontos, hogy optikailag kar-
csúsítson, legyen mályvaszí-
nû, fekete, rózsaszín, korall
vagy lila a kiválasztott ruha-
költemény.” Sajátos módosu-
lása az érettségi szokásrend-
szernek, hogy az utóbbi
években már nem divat a he-
lyi szabónál méretre csinálta-
tott öltöny és ruha: vagy már-
kás készruha üzletekben,
vagy elismert tervezõnél ké-
szíttetik az érettségizõk az
ünnepi viseletet. 

RövidenBallagás: válságban is drága Forgalomkorlátozás
Nagyváradon

A nagyváradi Iuliu Maniu
(Beöthy Ödön ) utca felújí-
tása a Városháza utca
kétirányúsítását követeli
meg, így a szombaton je-
lentõs forgalomkorlátozásra
kerül sor a határ menti vá-
rosban. A kérdéses útsza-
kasz hossza 820 méter, re-
habilitációja három hónap
alatt történik, két fázisban.
Az elsõ forgalomelterelésre
június 12-e és július 30-a
között kerül sor, a Decebal
sugárút és a Jean Calvin ut-
cák közötti szakaszon, a
második augusztus 1-je és
szeptember 15-e között zaj-
lik a Jean Calvin és Avram
Iancu utca között.

Súlyos kamionbaleset
Háromszéken

Elszabadult majd felborult
Kovászna megyében egy
nagy sebességgel közlekedõ
teherautó. Dumitru
Ungureanu, a Kovászna
Megyei Rendõrség szóvivõ-
je arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a Szeben megyé-
ben bejegyzett teherautó
nagy sebességgel haladt át
Lemhény településen, ami-
kor az autóvezetõ egy balra
ívelõ kanyarban elvesztette
uralmát a jármû fölött. Az
irányíthatatlanná vált gép-
kocsi felborult és egy híd-
nak ütközött. A balesetben
súlyosan megsérült a kami-
on vezetõje, a 39 éves G.
Constantin, akit elõször a
kézdivásárhelyi kórházba
szállítottak, majd – miután
állapotát a gondos orvosi
beavatkozás ellenére sem si-
került stabilizálni – Brassó-
ba vittek tovább.  Mellkasi
sérülései miatt további mû-
téti beavatkozásokra került
sor. Bár a baleset miatt tor-
lódás alakult ki, az érintett
útszakasz lezárására még-
sem került sor.

A tanítónõt vádolják
gyilkossággal

Elmarasztalta munkáltatója
azt az arad megyei tanító-
nõt, akinek hétéves diákja,
május 27-én, felügyelete
mellett fulladt vízbe Félix
fürdõn. A Bihar megyei
ügyészség jelenleg a rendõr-
ségi vizsgálat eredményeire
vár, várhatóan foglalkozás
körében, gondatlanságból
elkövetett emberölés vádjá-
val indul eljárás a pedagó-
gus ellen. Vasile Popa,
nagyváradi ügyészség fõ-
ügyésze arról tájékoztatta a
sajtót, hogy jelenleg a szem-
tanúk és az iskola munka-
társainak kihallgatása fo-
lyik. Egyelõre annyi tudha-
tó a tragikus balesetrõl,
hogy a szerencsétlenül járt
kisfiú beleesett az egyik me-
dencébe, de senki sem vette
észre. Negyed óra telt el,
amíg kisérõi felfigyeltek ar-
ra, hogy hiányzik a fürdõz-
ni érkezõ általános iskolai
csoportból, az igazságügyi
orvosszakértõk  véleménye
szerint körülbelül ennyi idõt
tölthetett az úszni nem tudó
fiú a víz alatt. 

Bûnhõdnek a képzelt betegek 
Kovács Zsolt

Szabálytalan betegsza-
badságolások miatt bün-

tettek négy háromszéki csa-
ládorvost is az utóbbi napok-
ban. A Megyei Egészségbiz-
tosító Pénztár ellenõrei az
Egészségügyi Minisztérium
rendelkezése nyomán Ko-
vászna megyében is elkezd-
ték vizsgálni, hogy a család-
orvosok betartják-e a beteg-
szabadságok kiadására érvé-
nyes szabályokat. 

Az átfogó ellenõrzés so-
rán naponta tíz családorvos
eljárását vizsgálták meg, ed-
dig négy szakembert bírsá-
goltak meg. A kirótt bünte-
tés mértéke megfelel a ki-
szabható legkisebb összeg-
nek, vagyis ötezer lej. ªereº

Lucia, a háromszéki család-
orvosok szövetségének elnö-
ke elmondta: nem az ellen-
õrzést kifogásolták, hanem
azt, hogy még meg sem je-
lent a törvény alkalmazási
módszertana, így nem bizo-
nyítható, hogy valóban sza-
bálytalanság történt-e. 

Az egészségbiztosító ellen-
õrei egyrészt a családorvo-
sok eljárását, másrészt a be-
tegszabadságot igénylõk
helyzetét  vizsgálják. Eddig
amiatt büntettek az ellen-
õrök, mert az orvosok beteg-
szabadságra bocsátották az
érintetteket, anélkül, hogy az
alkalmazott igazolta volna,
hogy munkáltatója valóban
kifizette a társadalombiztosí-
tást. Csurulya Gabriella sep-
siszentgyörgyi családorvos

úgy tudja, hogy az új rendel-
kezések alapján csak úgy
kaphat betegszabadságot az
igénylõ, ha a munkáltatótól
visz egy igazolást, amely
nem csak a biztosítás fedeze-
tét tanúsítja, hanem azt is

tartalmazza, hányszor része-
sült ilyen ellátásban az érin-
tett az utolsó tizenkét hónap-
ban. A megfelelõ bizonylat
nélkül egyetlen családorvos
se adhat betegszabadságot.
Ez a gyakorlatban nehezen
kivitelezhetõ, mert egy ilyen
dokumentum kiállítása 4-5
napot is igénybe vesz, szá-
mos esetben, mire meg van
az igazolás, meg is gyógyul a
beteg – állítják a szakértõk. 

Nehezíti a szabályszerû el-
járást az is, hogy a betegek
még nem ismerik az új jog-
szabályokat, a tájékoztatás
pedig szintén a háziorvosok-
ra hárul. A lapunknak nyilat-
kozó családorvos úgy véli, a
frissen életbe lépõ kötelezvé-
nyek rendkívül megnehezítik
a hatékony és gördülékeny

betegellátást. A szigorító in-
tézkedések bevezetésére már-
ciusban tett javaslatot Cseke
Attila egészségügyi min-
iszter. „Megengedhetetlen,
hogy az Egészségügyi Bizto-
sítási Alap körülbelül 6 szá-
zalékát betegszabadságok ki-
fizetésére költse az ország.
Amikor valaki jogtalanul
vesz ki betegszabadságot, ve-
szélybe sodorja épp azokat,
akik megbetegszenek, és
akiknek a megalapozatlan
igénylések miatt nem lesz
mibõl kifizetni az ellátást” –
magyarázta a szigorítás hát-
terét Cseke Attila, az egész-
ségügyi tárca vezetõje. A
szakmai szervezetek az utób-
bi három hónapban a javaslat
több pontja ellen is kifogáso-
kat emeltek. 

Kicsengetés a marosvásárhelyi Bolyai Líceumban. A ballagást rendkívüli ajándékokkal ünneplik a végzõsökre büszke családok Fotó: Antal Erika

Cseke Attila miniszter
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Fleischer Hilda

A bukaresti Magyar Kul-
turális Intézetnek (MKI)

és a debreceni Alföldi Nyom-
dának köszönhetõen ma-
gyar könyvek is felkerültek
idén a tegnap kezdõdött fõ-
városi Bookfest könyvvásár
standjaira. Annak ellenére,
hogy a szerdai kezdést so-
kan szerencsétlen idõpont-
nak ítélték meg, látogatóból
a Romexpo pavilonjaiban
nem volt hiány, s amint azt a
könyvárusoktól megtudtuk,
legnagyobb érdeklõdés a
külföldi regények, a gyer-
mekkönyvek, illetve a nép-

mûvészeti albumok iránt
volt. „Nálunk nem is feltét-
lenül az irodalmi könyveket,
inkább a mûvészeti albumo-
kat lapozgatják. Sokukon
látszik, hogy ismerõi a mû-
fajnak, célirányosan jönnek,
és direkt azt keresik” – fogal-
mazott lapunknak a tizen-
hármas pavilonban Csegedi
Magdolna, az MKI kiállító-
standján, amely ezúttal a
chilei, valamint az osztrák
standok között mutatja be
portékáit. 

Az Alföldi Nyomda
standjánál a kiállított, kü-
lönleges kötésû könyvek, le-
xikonok egyébként pusztán

bemutató garnitúraként
szolgálnak. „A krízist nyil-
ván már tavaly is éreztük itt,
Romániában, de ettõl füg-
getlenül szívesen visszajá-
runk erre a vásárra, fõleg
mert már hûséges ügyfele-
ink is vannak” – mondta
Salamon Katalin, a nyom-
da exportért felelõs osztály-
vezetõje. A Bookfesten
egyébként ma Eszterházy
Péter magyarországi író is
megjelenik, egy új interjú-
kötet apropóján. Ezt köve-
tõen veszi át a Román Ál-
lam Kulturális Érdemrend-
jét a George Enescu Múze-
umban. 

www.maszol.ro   2010. június 10., csütörtök

Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi pol-
gármester közleményben

ismerteti az okokat, miért
nem felel meg Bocsárdi Lász-
ló színházigazgatónak. Mind-
ezt a Tamási Áron Színház
vezetõjének menedzseri tevé-
kenységét felmérõ eredmény
kapcsán, amelyet a háromta-
gú bizottság – Balázs Éva, a
marosvásárhelyi színház
nyugalmazott színmûvésze,
Deák Gyula, a Háromszék
Táncegyüttes vezetõje és
Klárik Attila önkormányzati
képviselõ – 8,92-re értékelt,
és amely érték alapján
Bocsárdi mandátumát nem
hosszabbítják meg újabb öt
évre, de versenyvizsgázhat
újabb mandátumért. 

Az adminisztrációval 
van baj

Bocsárdi László sikeres
volt szakmai téren, de mene-
dzseri mûködése sok kíván-
nivalót hagyott maga után,
szögezte le a színházigazgató
ügyében kiadott közlemé-
nyében Antal Árpád. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere
szerint a pénzügyi helyzet
megköveteli, hogy a szakmai
és a menedzseri kategóriát
szétválasszák. „Sok jó szán-
dékú embert megtévesztett
az Magyar Polgári Párt lejá-
rató kampánya, én magam is
gondolkodás nélkül aláírtam
volna a CIVEK petícióját,

csakhogy a petíció pusztán a
sajtóból átvett részleges igaz-
ságokat tartalmazza, de a va-
lóság ennél sokkal árnyal-
tabb” – írja A polgármester
lapunkhoz is eljuttatott köz-
leményében Antal Árpád.
Leszögezi: nagyra tartja Bo-
csárdi Lászlót, és szeretné,
ha a színház az általa fémjel-
zett mûvészi minõséget kö-
vetné, de a város és az adófi-
zetõk szempontjából az a leg-
jobb, ha a pénzügyi, jogi és
adminisztratív problémákkal
olyan személy foglalkozna,
aki valóban ért ehhez. „Míg
a nagyvárosok színházait
többnyire az állam finanszí-
rozza, addig a kisvárosi szín-
házak fenntartását az önkor-
mányzatoknak kell megolda-
niuk. Sepsiszentgyörgy egye-
di eset, hiszen a magyar szín-
ház mellett a román színhá-
zat is fenn kell tartanunk” –
írja a városvezetõ, aki szerint
az elmúlt négy évben 10,6
millió lejt fordítottak a ma-
gyar színház fenntartására,
vagyis 2006–2009 között a
város összes lakója által a te-
rület, épület és jármû után fi-
zetett helyi adónak 75,42 szá-
zalékát teszi ki a Tamási
Áron Színház költségvetése.

Nemcsak mûvészeti 
szempontok vannak

A polgármester közlemé-
nyében kifejti: nem zárkózott
el, hogy az új színházi tör-
vény alkalmazása révén átla-

gon felüli fizetések legyenek a
Tamási Áron Színházban. Az
igazgatónak 6550 lejes a bére,
és van olyan színész, akinek
jövedelme meghaladja a
négyezer lejt. Emellett Bo-
csárdi egy-egy itthoni rende-
zésre további több százmilliós
javadalmazást vett fel, ugyan-
akkor visszautasította, hogy
amikor máshol vállal munkát
õ vagy valamelyik színész, ar-
ra az idõszakra kérjenek fize-
tés nélküli szabadságot. Antal
Árpád szerint a városházán
egy jogász 1500 lejt keres, de
a színháznál egy középfokú
végzettségû alkalmazott bére
elérte az 5400 lejt. Míg más-
hol csökkentették a béreket, a
színházban átlagosan 20 szá-
zalékkal nõttek a fizetések.
Ugyanakkor az elmúlt négy
évben az egy nézõre esõ költ-
ség 90 lejrõl 168 lejre nõtt,
miközben minden közintéz-
ményben lefaragták a költsé-
geket. Bocsárdi Lászlót nem
menesztették, de el kell fo-
gadnia, hogy szükség van ha-
tékony menedzsmentre,
hangsúlyozta Antal Árpád. A
polgármester a mai rendkí-
vüli tanácsülésen javasolja,
hogy egy, az önkormányzati
testület által kijelölt bizottság
értékelje újra Bocsárdi Lász-
ló menedzseri tevékenysé-
gét, illetve azt, hogy az új bi-
zottság egy-egy tagját az
UNITER, a Marosvásárhe-
lyi Színmûvészeti Egyetem,
valamint az önkormányzati
testület jelölje. 

Bocsárdi-ügy: Antal elszámol

HIRDETÉS

Az Alföldi nyomda visszajáró kiállítónak számít a tegnap megnyílt bukaresti könyvvásáron Fotó: Tofán Levente

Bookfest-start
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Baló Levente

A nemrég lezajlott Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) Helyi verseny (Compe-
tiþia Localã) szekciójában Éj-
szaka a Földön: Kolozsvár cí-
mû filmjével fõdíjat nyert. Me-
séljen a filmrõl! Honnan in-
dult?
– Onnan, ahonnan a legtöbb fõ-
iskolás film. Van egy kényszer-
helyzet, jönnek a vizsgák – a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem média tanszék-
ének vagyok a végzõs diákja, ál-
lamvizsgaprojektre volt szüksé-
gem. Amikor épp az gondol-
kodtam, hogy milyen tervet is
adjak le, megnéztem Jim
Jarmousch Éjszaka a Földön cí-
mû filmjét. Ez a film hat kisebb
jelenetbõl áll, mindegyik törté-
net egy taxishoz kötõdik, tehát
taxiban játszódó, látszólag ösz-
sze nem függõ, éjszakai történe-
teket látunk. Engem megraga-
dott ez a film, és elkezdett fog-
lalkoztatni, hogyan is formáló-
dik meg egy város kulturális
identitása, másrészt hogyan je-

lennek meg ebben az identitás-
ban az ott élõ emberek, egyéni
történeteik. Választottam két
elég tipikus szereplõt, a magyar
egyetemistát, aki a székelyföld-
rõl került fel Kolozsvárra, nem
beszéli épp olyan jól a román
nyelvet, és egy román taxiso-
fõrt, akinek jól kiforrott vélemé-
nye van a klasszikus ro-
mán–magyar problémáról, és
aki tudja, hogyan lehetne meg-
oldani ezeket a történelmi prob-
lémákat. Így állt össze ez a tör-
ténet, ami egy taxiban ját-
szódik, közben megjelenik egy
éppen felbomló szerelem, és
egy éppen kialakuló kamasz
szerelem, apa-fiú konfliktus,
Mátyás az igazságos, a ro-
mán–magyar viszony, az Ome-
ga, mint a világ legjobb zeneka-
ra és még sok más egyéb.

Hogy nézett ki ez a szekció?
Milyen filmek szerepeltek ben-
ne?
– Amint a szekció elnevezése is
jelzi, kolozsvári, illetve Kolozs-
vár környéki filmeseknek talál-
ták ki. A filmek nem lehettek

hosszabbak 30 percnél, sem pe-
dig 2009 júniusánál idõsebbek.
A zsûri elmondása szerint 46
versenyfilm érkezett be, ebbõl
végül kilencet válogattak be a
versenybe. Az alkotások nagyon
változatosak voltak, kezdve a
klasszikus dokumentumfilmtõl
a kisjátékfilmen át a kísérleti jel-
legû filmig minden volt. A zsûri-
ben Dan Curean, a kolozsvári
televízió operatõre, a Babes-
Bolyai média szakának tanára,

Emanuel Lãzãrescu bukaresti
filmkritikus, és Lakatos Róbert
filmrendezõ, tanár volt benne.
Bukarestben fogok államvizs-
gázni, ezért gondolkodtam
azon, hogy egy kicsit újravág-
jam a filmet. Mert vannak ben-
ne olyan részek, amit szerintem
a bukaresti románok nem iga-
zán fognak érteni. Furcsamód
viszont a három zsûritag közül
éppen a  bukaresti javasolta ezt a
filmet a szekció fõdíjára. 

Milyen forrásokból tud fil-
met forgatni egy erdélyi fiatal
filmes?
– Az eddigi egyetemi gyakorlat
szerint évente legalább kétszer
kell pályázni. Ezt a filmet a
Szülõföld Alaphoz benyújtott
pályázat alapján készítettük el,
2009 õszén. Most nemrég for-
gattunk még egy másik filmet, a
Csobbanást, az a Magyar Moz-
gókép Közalapítvány támogatá-
sából készült. Ez rövidebb mint
a versenyfilmem, egyetlen szí-
nésszel készült, nincs benne be-
széd, de vannak zörejek, és
azok annál fontosabbak. 

Sült hús illatát árasztja az észak-karolinai
150-es autópálya mellett felállított óriás hir-
detõtábla, a helyi étkezde szerint ötven száza-
lékkal nõtt a forgalmuk, amióta beruháztak
az újításra. Az ínycsiklandó táblát egy ipari
illatosítókat gyártó cég készíti, amely koráb-
ban szállodák aulájának és nagyobb bevásár-
lóközpontoknak a légfrissítését biztosította. A
hirdetõtábla aljában egy elmés szerkezet ven-
tilátor segítségével fújja át a levegõt a barbe-
cue-olajjal, faszénnel és fûszerekkel illatosított
filtereken; szeles idõben a friss sült hús átható
szaga kilométerekrõl is érezhetõ.
Fantasztikus ötlet, melyet nem ártana tájain-
kon is szabadalmaztatni, ugyanis elképzelhe-
tõ, hogy a megszorító intézkedések következté-
ben a közalkalmazottak a zaftos falatok he-
lyett be kell érjék azok illatával.

(efi)

Száz szó

Röviden

HIRDETÉS

Kirabolt vb-tudósítók

Saját hotelszobájukban, fegyverrel raboltak
ki ismeretlen tettesek szerda hajnalban há-
rom újságírót, akik a dél-afrikai labdarúgó-
világbajnokságra érkeztek – írja az MTI.
Egy portugál fotóriportert pisztollyal csak-
nem fél órán át ágyában tartott két férfi a
magaliesburgi Nutbush Boma Lodge-ban,
miközben azt ordították neki: „Aludj!
Aludj!” Közben 35 ezer dollár értékben lop-
tak el tõle mûszaki felszerelést. A támadás
után Antonio Simoes másfél órán át feküdt
sokkos állapotban, mígnem értesíteni tudta
a személyzetet. Egy spanyol és egy egyelõre
azonosítatlan újságírót álmában fosztottak
ki ugyanabban a szállodában.

Tévét perel a börtönlakó

A rahovai fegyház egyik lakóját felháborí-
totta, hogy a Naþional TV ªtefan cel Mare cí-
mû filmjét reklámmal szakította meg, ezért
úgy döntött bepereli a csatornát – írja a
paginademedia.ro. „A reklám miatt az én el-
mémben összekeveredett a film és a rek-
lám, ezért semmit nem értettem” – hábo-
rog a Bukaresti Bírósághoz küldött panasz-
levelében Iordache Stroe, aki a csatorna két
évvel ezelõtti vétkéért kezdetben 50 millió
eurós kártérítést követelt, végül azonban
úgy döntött, beéri 180 millió lejjel is.

Magyar Nap a Segesvári Filmfeszten

Magyarország lesz az idei meghívott ország
a 2010. június 22-e és 27-e között zajló má-
sodik Segesvári Filmfesztiválnak, ezért júni-
us 23-át kizárólag a magyar filmeknek szen-
telik – áll a szervezõk közleményében. A
meghívott filmek igen változatos skálán mo-
zognak: lesznek animációs rövidfilmek, do-
kumentumfilmek, kis- és nagyjátékfilmek,
melyeket nemzetközi szinten is díjaztak
már. A programban olyan filmek szerepel-
nek, mint például M. Tóth Géza: Mama,
Kenyeres Bálint: A repülés története, Gárdos
Péter: Tréfa, Gigor Attila: A nyomozó.

Filmet szült a kényszer 
Beszélgetés Visky Ábellel, a kolozsvári TIFF filmfesztivál díjazottjával
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Egy év börtönre ítélték
Dzsila Banijagub neves re-

formista beállítottságú iráni új-
ságírónõt, akit halmazati bünte-
tésként 30 évre szakmájától is
eltiltottak – adta hírül tegnap a
mérsékeltnek tekintett, Sarg (Ke-
let) címû napilap.

A 39 éves Dzsila Banijagub az
elmúlt évek során betiltott refor-
mista lapok számára dolgozott.
Tavaly június 20-án vették õrizet-
be férjével együtt, nem sokkal a
Mahmúd Ahmedinezsád elnök
újraválasztása elleni tiltakozáso-
kat követõen. Két hónappal ké-
sõbb óvadék ellenében szabadláb-

ra helyezték. A tavalyi elnökvá-
lasztási kampány és az azt követõ
tiltakozások idején írt cikkei mi-
att, a rendszer ellen folytatott pro-
paganda vádjával ítélték el az új-
ságírót. Bátorságáért tavaly meg-
kapta az amerikai székhelyû
International Women’s Media
Foundation díját. Férjét, az
ugyancsak újságíró Bahman Ah-
madi Amuit nemrégiben a refor-
mista lapoknak írt cikkei miatt öt
év börtönre ítélték. Több tucatnyi
újságírót vettek õrizetbe az iráni
hatóságok a tavaly júniusi elnök-
választások után, amelyeken az
ellenzék szerint tömeges csalások
történtek. Sokat közülük súlyos
börtönbüntetésre ítéltek. 
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Elítéltek egy iráni újságírónõt

Bloggernek szerzõdött Beckham
ÚMSZ

A Yahoo! „globális futball
nagykövete” lesz David

Beckham a pénteken kezdõdõ
dél-afrikai labdarúgó-világbaj-
nokság ideje alatt, így a brit fo-
cista blogolni fog a médiacég
sport szekciójában – írja a medi-
ainfo.hu. A portál szerint a meg-
állapodással nemcsak Beckham
jár jól, hiszen a futballista máig
a legnagyobb reklámértékû játé-
kos a saját sportágában, és min-
den sportolót egybevetve is elõ-
kelõ helyen áll, ráadásul a höl-
gyek is leülnek a kedvéért mecs-
cset nézni, így jelentõs lökést
adhat a Yahoo! számára a labda-
rúgó-világbajnokság körüli ver-
senyfutásban.

A tervek szerint Beckham nem
csak szakértelmével fogja kom-
mentálni a meccseket, de a foci-
õrülteknek személyesen fog vála-
szolgatni a Yahoo! Answers, a
Y!Mail és a Y!Messenger csatorná-
kon. A rajongókkal való kapcso-
lattartáson túl részt vesz a Yahoo!
bizonyos kulcspiacain futó nyári

marketing kampányában is,
amelyre a labdarúgó-vb alatt ke-
rül sor – a befektetés körülbelül
85 millió dollárba kerül a világ
legnagyobb médiacégének szá-
mító Yahoo!-nak. Az aktivitás cél-
ja, hogy egyes termékekre, szol-

gáltatásokra hívja fel a figyelmet,
és mind több ember beszéljen a
Yahoo!-ról, illetve használja an-
nak eszközeit. A kommunikáció-
ban az internetes óriás szolgálta-
tásai révén elérhetõ egyedi élmé-
nyekre kerül a hangsúly. 

A cég bejelentette, hogy a
sztárfocista a világbajnokságot
követõ idényben is a Yahoo! szí-
neiben marad, ugyanis saját
írásokkal jelentkezik majd a
labdarúgás legfontosabb törté-
néseirõl. 

A gyeprõl a számítógépek képernyõje elé igazolt David Beckham. A futbalvébé alatt a Yahoo! színeiben bloggol
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.10 Kézművek
10.15 Vivaldi
10.30 Hangverseny a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia dísztermében
10.55 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Arcélek
15.35 Rönktől a koncert-
teremig
16.20 Tánc a hóban, Da-
ráló
16.40 Felelet az életnek
17.10 Mi vagyunk az unió
17.30 Szórvány
18.00 Kikötő
18.30 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Mesterművek ma-
gyar mesterhegedűkön
21.00 Hegedű, verseny:
mesterfokon
22.05 Híradó - Különki-
adás (élő)
22.35 Sporthírek
22.45 Váltó Gazdasági
Híradó
23.00 Melyik szerelem?
0.40 Kikötő (ism.)
1.05 Lajkó Félix improvi-
zációk a várban

m2, 23.05
Lorna csendje

Lorna, egy Belgiumban élő albán nő. Hogy barátjával egy kis
büfét nyithasson elfogadja Fabio, egy helyi gengszter aján-
latát. Fabio ördögi tervének első lépéseként Lorna és Claudy
névházasságot kötnek, így Lorna megkapja a belga állam-
polgárságot. A terv második lépéseként Lorna egy orosz
maffiózóhoz menne hozzá, akinek szintén gyorsan állampol-
gársághoz kell jutnia.

DUNA TV, 23.00
Melyik szerelem?

Andrea sikeres luganói bankszakember. Egy repülőtéri váró-
teremben meséli el történetét egy idegennek: mik voltak
azok az okok és belső késztetések, amik arra sarkallták,
hogy megölje sikeres és szép zongoraművésznő feleségét,
aki három gyerekkel is megajándékozza őt. A film Lev Tolsz-
toj “A Kreutzer-szonáta” c. regénye alapján készült.

Antena 1, 23.15
8 milliméter

Tom Welles megfigyelésre szakosodott detektívként, tartja
fenn magát - ezt egykor “magánnyomozás”-nak nevezték -,
munkájának azonban vajmi kevés köze van e legendák övezte,
csodált szakmához. Meglehetősen szerény “házi-prakszist”
tart fenn a pennsilvaniai Harrisburgban, ahol feleségével,
Amyvel és újszülött lányával, a kis Cindyvel éli mindennapjait.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 Pengető
11.45 Magyar elsők
12.00 ARCpoétika
12.25 Napló
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Rajnán innen, Dunán
túl...
15.35 Hétmérföld
16.10 Kalandozó
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.30 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar bulizene
19.20 1100 év Európa kö-
zepén
19.45 A kis királylány
19.55 Thomas, a gőzmoz-
dony
20.10 Afrika gyöngyszeme
(port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás
21.25 Afrika gyöngyszeme
(port. sor.)
22.20 24 (am. sor.)
23.05 Lorna csendje (bel-
ga-angol-francia filmdráma,
2008)
0.45 McLeod lányai (sor.)
1.30 Miért épp a demokrá-
cia?

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.40 Papa, előbb dol-
gozz meg a sütiért (am.
vígj., 1994)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (sor.)
18.25 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.10 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.45 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.20 CSI. A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor - Sztár-
magazin
1.40 ittHON - Belföldi
utazási magazin
2.00 Alias (am. akció
sor.) 
2.55 Autómánia 
(ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.35 Édes Charity (am.
musical, 1969)
11.40 Teleshop
14.15 Kvízió - Telefonos já-
ték
15.45 Lassie (am.-kan.
sor.)
16.20 Capri - Az álmok szi-
gete (olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Sztárok a fejükre
estek - Afrikai kaland-show
21.10 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 NCIS. Los Angeles
(am. krimisor.)
23.20 Trauma (am. akció
sor.)
0.20 Hősök (am. sor.)
Közben. Kenósorsolás
1.20 Tények Este Hírmű-
sor
1.50 EZO.TV
2.40 Kyle, a rejtélyes ide-
gen (am. sor.)
4.20 Alexandra Pódium
(ism.)

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

9.15 Gyilkos sorok 10.20
Smallville 11.10 Szívek
szállodája 12.10 Feleség-
csere 13.00 Segítség,
szülő vagyok! 14.00 A
médium 15.00 A médium
16.00 Gyilkos számok
17.00 Ki ez a lány? 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere
20.00 Jóbarátok (sor.)
20.25 Egy kapcsolat sza-
bályai 21.25 Gyilkos szá-
mok 22.20 Tökéletes
gyilkosság (am. thriller,
1998)   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Külön kiadás, best
of 15.00 BoxBuster: Mar-
co Huck - Brian Minto
15.30 Sport.ro Hírek
16.00 Igazán (live) 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 World Poker Tour
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Lányok South
Beach-en   

8.15 Szívek iskolája (soro-
zat) 9.45 Maria Mercedes
(sorozat) 11.15 Predeszti-
náltak (sorozat) 12.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 14.00 Ana két arca
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (sorozat) 16.30
Maria Mercedes (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Mindörökké együtt
(sorozat) 19.30 Szívek is-
kolája (sorozat) 20.30 Szí-
vek hullámhosszán (am.
vígj.) 22.30 Viperafészek
(sorozat))   

8.10 Gyilkos csönd (ameri-
kai thrill.) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 A Mid-
somer gyilkosságok (kri-
misorozat) 15.00 A nagy
szám (amerikai vígj.)
17.00 Az Omega kód
(amerikai kataszt. f.)
18.50 Vigyázat, világvé-
ge! (amerikai filmdráma)
20.35 2012 - Végzetes
robbanás (amerikai ka-
tasztrófa film) 22.10
Hegylakó 2. (angol-fran-
cia-arg. akcióf.) 0.15 Kick-
boxer 2. (amerikai akcióf.)   

6.00 Orvosok (ism.) 8.00
Európa vendéglő (sor.)
8.45 A csapat 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 12.30 Hí-
rek 13.15 Orvosok 14.45
Árulás a családban (sor.)
16.30 Legyél az enyém
18.45 A nap híre 19.00
D-Hírek 19.45 Menyet
anyának (reality show)
23.00 Ördögűző 3. (ame-
rikai horror) 1.15 A Sci-Fi
Mesterei (amerikai sci-fi
sor.) 2.15 Menyet anyá-
nak (ism.)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (sorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
13.00 Őrangyal (sorozat)
14.00 Nash Bridges
15.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 17.00 A be-
hajtó (amerikai vígj.)
19.00 Amy-nek ítélve (so-
rozat) 20.00 Nash Bridges
21.00 Őrangyal (sor.)
22.00 Esküdt ellenségek
(sorozat) 0.00 Audrey
Hepburn története (am.
életr. f., 1. rész)  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
11.00 80 kert nyomá-
ban a Föld körül
12.05 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Ki viszi leve-
lem...?
16.05 Körzeti híradó
16.20 Hírek
16.30 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság
(élő)
19.05 Joseph Conrad, a
toll és a hajózás mestere
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság
(élő) Uruguay - Francia-
ország
Élő közvetítés Dél-Afriká-
ból
23.40 Az Este - Péntek
0.05 Prizma
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.35 FIFA 2010 Labda-
rúgó világbajnokság

7.00 Hírek
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(sor.)
11.15 100%-os jótállás
12.15 A világ hercegnői
12.35 A palota ékköve
(sor.)
13.45 Info Campionatul
Mondial de Fotbal FIFA
2010 (live)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 Egy perc sport
15.10 2010-es FIFA bajnok-
ság, ünnepélyes megnyjtó
15.40 Parlamenti pártok
fóruma
16.05 Románia parlament-
je
16.35 2010-es FIFA baj-
nokság
16.50 2010-es FIFA baj-
nokság: Dél-Afrika-Mexikó
mérkőzés
18.50 A palota ékköve
(sor.)
20.00 Hírek
21.00 2010-es FIFA baj-
nokság
21.20 2010-es FIFA baj-
nokság: Uruguay-Franciaor-
szág mérkőzés
23.30 2010-es FIFA baj-
nokság stúdió
0.00 Hírek
0.15 2010-es FIFA bajnok-
ság, koncert

4.00 Terminátor - Sarah
Connor krónikái (amerikai
filmsorozat) (ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 A sötétségen túl
(kanadai filmdráma,
2003) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Lányomnak (am.
filmdráma, 1990)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Menekülés Ab-
solomból (am. akcióf.,
1994)

23.00 College - tábor a
köbön (am. vígj., 2008)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (sor.)
12.00 Miami Vice (ameri-
kai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksorozat)
14.30 Nálam az irányítás -
szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A Sakál (am.-angol-
francia-német-japán ak-
cióf., 1997)

23.15 8 milliméter (am.-
német thriller, 1999)
Sz.: Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix, James Gandolfini,
Peter Stormare
1.45 Végveszélyben a Föld
(amerikai akcióf., 2006),
utolsó rész

6.00 Shinzo (sor.)
6.30 Lilo és Stitch (an-
im. sor.)
7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(am. sor.)
8.20 Sport Florentiná-
val
8.30 Teleshopping
9.00 Focus Monden
9.30 Senki sem tökéle-
tes
10.00 Apák és kicsik
(vígj. sor.)
10.30 Mr. Wonderful
(amerikai vígjáték)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (am. sor.)
15.15 Sport, diéta és
egy sztár
16.00 Át a hegyen
(amerikai kalandfilm,
1994)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Salamon király
bányái (am. rom. ka-
landf., 1950, 2. rész)
21.30 Az út 9/11 fele
(amerikai dráma, 2006,
2. rész)
23.30 Játék életre-ha-
lálra (amerikai akció-víg-
játék, 2001)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Játék életre-halál-
ra (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják?
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Fegyvertények - Ro-
botic Warriors
13.00 A túlélés törvényei
- Namíbia
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag – Vörös
posztó
18.00 Amcsi motorok -
Mercedes - Amg motor

19.00 Iparkodjunk
20.00 A túlélés törvényei
- Zambia
21.00 Hogyan készült?
Behúzható
golyóstoll,szolársó, tuba
22.00 Time Warp - Ami-
kor megáll az idő
22.30 Cella-napló - Ten-
nessee
23.30 Féltonnás tini
0.30 A borzalom pillana-
tai
1.30 Éljük túl a katasztró-
fát - Tűzharc

7.00 Mindig optimistán
(ausztrál sorozat)
7.55 Győztesek
8.10 Az óriási tök
(francia-olasz-holland
családi film, 1993,
ism.)
10.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.15 Az út Dél-Afrika
fele (ism.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport
12.45 Két dojnázó
(ism.)
13.15 A románok ha-
gyománya 
(ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Argentina
Jaguars - Italia A rögbi
mérkőzés (live)
17.00 Románia-Namib-
ia rögbi mérkőzés (live)
19.00 2010-es FIFA
bajnokság
21.00 Jamie Oliver va-
rázslói
21.30 Az áldozat nevé-
ben
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.05 Amazon (angol
dokumnetum sor.)
0.10 Románia-Bulgária
női röplabda mérkőzés
1.50 Dilis randi 
(amerikai akcióf.,
2004)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
2010. június 11.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Margit nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Margit nõi név a görög
eredetû latin Margareta
név megmagyarosodott
alakja, a jelentése:
gyöngy. A köznév a gö-
rögben valószínûleg per-
zsa eredetû; a babiloni
mar galliti kifejezésre ve-
zethetõ vissza, jelentése: a
tenger leánya vagy a vilá-
gosság gyermeke. Holnap
Barnabás napja van.

Évfordulók
• 1898-ben a spa-
nyol–amerikai háborúban
amerikai tengerészgyalo-
gosok  elfoglalták a
Guantánamói-öböl part-
vidékét, és támaszpont-
ként használták a kubai és
Puerto Ricó-i spanyol
erõk elleni hadmûveletek-
ben.
• 1914-ben elhunyt
Lechner Ödön magyar
mûépítész, a magyar sze-
cesszió úttörõje.

Vicc 
A sárkány egy páncélos lo-
vaggal találkozik.
– Micsoda pechem van – só-
hajt fel –, megint konzerv!

Recept
Joghurtos tejszínpuding
Hozzávalók: 6 dl joghurt, 1
dl tejszín, 1 dl tej, 5 dkg cu-
kor, 3 dkg zselatin, 1 vaní-
liarúd.
Elkészítése: A tejet a tej-
színnel és a zselatinnal ösz-
szekeverjük, és addig mele-
gítjük, míg a zselatin fel
nem olvad. Hozzáadjuk a
cukrot, a vanília kikapart
magját, egy csipet sót, vala-
mint a joghurtot. 2-3 percig
melegítjük a masszát, míg
langyos nem lesz. Bevize-
zett pudingformába vagy
kávéscsészébe, alacsony po-
hárba öntjük, és hûtõben 6
órán át dermesztjük. Tála-
lásnál kiborítjuk, és friss
gyümölccsel, gyümölcsön-
tettel vagy karamellszósszal
tálaljuk.

2010. június 10., csütörtök   www.maszol.ro

A mûvészet olyan, mint a te-
remtés. Elõször is azért, mert
a semmibõl hoz létre valamit.
Minden mûalkotás váratlan
és addig nem látott dolgot
mutat meg. Nem szokványos
hanem egyedi, utánozhatat-
lan, és gazdagítja az életet.
Nélküle kevesebbnek éreznénk
a világot. Másodszor pedig
azért, mert nem veszíti el je-
lentõségét. Amilyen fontos az

elsõ napon, olyan fontos a hete-
diken is. Idõtlen és romlás nél-
kül való. Az egyetlen dolog,
ami tönkreteheti a mûvészetet –
a teremtéshez hasonlóan –, az
az ember. Azért, mert képes el-
pusztítani, megsemmisíteni.
Amit az idõ meg nem tehet,
megteszi az ember. Azért, mert
az ember ezt is önmagához mé-
ri: mi az, ami tetszik, és mi az,
ami nem. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Bár a szerencse Önnel van, szá-
mítson rá, hogy ami korábban
egyszerûen sikerült, most bo-
nyodalmat rejt magában. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Engedje szabadon fantáziáját
és csodákra lesz képes. Ügyesen
a saját hasznára forditja az
eseményeket. Komoly, megértõ
társra vágyik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Akarat- és tettereje bámulatra
méltó. Fellobbanó érzései vagy
egyoldalúak, vagy rövid ideig
tartanak, mert a józan ész el-
söpri az érzelmeket.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nincs oka rá, mégis nyugtala-
nabb a szokásosnál. Ne törõd-
jön a borúlátókkal, próbáljon
könnyedebb lenni, és ne akar-
jon semmit sem görcsösen.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Most ébredt rá, hogy valóra
váltotta azt, amire vágyott.
Mégsem biztos abban, hogy
okosan cselekedett. Nincs sem-
mi értelme az utólagos civódás-
nak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy közeljövõben meghozandó
üggyel kapcsolatban kemény
anyagi döntésre kényszerül.
Szembe kell néznie a realitá-
sokkal a pénzügyeket illetõen.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Magánéleti problémák stresz-
szes panaszokat okozhatnak.
Lehet, hogy túlságosan zajos a
családi élete, és egy kis ma-
gányra, csendre vágyik. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Külföldi nyaralásra készül, és
ezért hozzányúl az anyagi tar-
talékaihoz. Szorgalmát ismer-
ve bízhat abban, hogy idõvel
pótolni tudja az elhasznált
pénzt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Feladatai megszaporodtak,
ezért szinte semmire sem ma-
rad ideje. Amikor a stressz már
az egészségét is kezdi veszélyez-
tetni, a környezete segítségére
siethet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Az egyhangú feladatok untat-
ják, egy kis vidámságra, ka-
landra vágyik. Lelke érzelmek-
kel telítõdik, szerelemre hango-
lódik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma a legnehezebb helyzetbõl is
megtalálja a kivezetõ utat. Na-
gyobb erõfeszítést tesz, mint
amit a feladata igényel. A sze-
relemben szerencsés.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kitûnõ érzékkel elemzi a rész-
leteket. Gyûjtsön be minden
információt, hogy eredmé-
nyes pénzügyi forrásokhoz
juthasson. 
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Röviden
Conceicao Craiovára szerzõdött

Antonio Conceicao da Silva Oliviera lesz 
a Craiovai Universitatea új vezetõedzõje. 
A portugál szakember már megegyezett
Adrian Mititelu élvonalbeli futballklubjá-
val, s jövõ héten várják érkezését.
Conceicao korábban a Kolozsvári CFR-t
edzette Romániában.

Szûcs Gabriella Vâlceán marad

Szerzõdést hosszabbított a Râmnicu
Vâlcea-i Oltchim nõi kézilabdacsapatával
Szûcs Gabriella. A magyar játékos további
egy évre kötelezte el magát a román baj-
nok és Bajnokok Ligája-döntõs alakulattal.

Massa szerzõdést hosszabbított

A brazil Felipe Massa a 2012-es Forma–1-
es szezon végéig meghosszabbította szerzõ-
dését a Ferrarinál. „Boldog vagyok, hogy
további két idényt tölthetek a Ferrarinál” –
jegyezte meg Massa, hozzátéve: így tudja
folytatni a megkezdett munkát annál az is-
tállónál, amelyet második családjának te-
kint. A 29 esztendõs pilóta – aki 2008-ban
összetett második volt – a szezon eddigi hét
futama után a hetedik helyen áll a pontlis-
tán, míg a csapatversenyben a Ferrari pilla-
natnyilag a harmadik.

Elõnyben a címvédõ

A címvédõ Los Angeles Lakers nyerte meg
az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnok-
ság (NBA) 64. nagydöntõjének harmadik
mérkõzését Bostonban, így 2-1-re vezet a
Celtics ellen. A találkozó legjobbja a 29
pontos Bryant lett. A finálé negyedik mér-
kõzését román idõ szerint holnap hajnal-
ban rendezik, ugyancsak Bostonban.

Meggyõzõ fõpróba

Spanyolország 6-0-ra gyõzte le Murciában
a lengyeleket, míg a portugálok Mozam-
bik legjobbjait verték Johannesburgban
kedd este, a pénteken rajtoló dél-afrikai
labdarúgó-világbajnokság fõpróbájaként.
Brazília szintén sikerrel teljesítette utolsó
barátságos mérkõzését, s 5-1-re felülmúlta
Tanzániát.

Letartóztatások a bundabotrányban

A fél Európát behálózó labdarúgó-bunda-
botrány legfrissebb fejleményeként húsz
horvát és két szlovén személyt tartóztattak
le kedden éjszaka, akiket a következõ na-
pokban hallgatnak ki. A letartóztatottak
között van a kaposváriak által még 2006-
ban leszerzõdtetett Admir Suljic is, aki a
2007–2008-as szezonban úgy köszönt el 27
évesen, hogy hazamegy, felhagy a labdarú-
gással, és a családi vállalkozásban keresi
boldogulását.

Pepe a Juventusban folytatja

A Juventus bejelentette, hogy a következõ
szezonra megszerezte az Udinese olasz vá-
logatott támadóját, Simone Pepét. A tori-
nói labdarúgóklub beszámolója szerint a
26 éves játékos a következõ idényre köl-
csönbe érkezik, de a Juventusnak a
2010–2011-es szezon végén opciós joga
lesz a futballista végleges átigazolására.

Megkapták a licencet

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
versenybizottsága elfogadta az összes beér-
kezett nevezést az élvonalbeli bajnokság kö-
vetkezõ szezonjára. A másodosztály Keleti
csoportjából a Szolnok jutott fel, a Nyugati-
ban viszont még nem dõlt el az elsõ hely
sorsa. Ott a Siófok és a Gyirmót között ke-
rül ki a feljutó. A nevezettek közül a Debre-
cen, a Székesfehérvár, a Ferencváros, a
Gyõr, a Honvéd, a Kaposvár, a Kecskemét,
az MTK, a Paks, a Szombathely, a Pápa, az
Újpest, a Vasas és a Zalaegerszeg az elõzõ
idényben is az elsõ osztályban játszott.

Oroszországon keresztül
vezet az út a vébére
Kézilabda

Hírösszefoglaló

Optimistán várja a hétvégi
világbajnoki selejtezõ ráját-

szását Vasile Stângã, Románia
felnõtt férfi kézilabda-váloga-
tottjának szövetségi kapitánya,
meggyõzõdése hogy sikerül az
oroszokat legyõzni és kvalifikál-
ni a jövõ évi svédországi sereg-
szemlére. „A hangulat kiváló, a
fiúk nagyon vágynak arra, hogy
visszakerüljünk a világ élvona-
lába” – mondta a szakember.
Noha ezúttal az oroszok a favo-
ritok, a 70-80-as években még a
trikolórok voltak a „mumusok”.
„A legtöbbször mi nyertünk –
emlékezett vissza Stângã. – A
legnagyobb sikerünk ellenük az
1983-as Szuperkupán volt, ami-
kor Dortmunban vertük a
Szovjetúniót.” A szakember
szerint az 1980-as, moszkvai
olimpián meg volt bundázva a
házigazdák Jugoszlávia elleni
mérkõzése. „Akkor egy fantasz-
tikus meccsünk volt ellenük a
csoportban. Háromgólos kü-
lönbséggel vertük õket. A finálé-

ba viszont mégis az oroszok ju-
tottak, mert legyõzték Jugoszlá-
viát. De meggyõzõdésem, hogy
ott valami nem volt tiszta. A

szerbek odaadták nekik a mecs-
cset” – mondta Stângã, aki most
szövetségi kapitányként néz
majd farkasszemet az oroszok-

kal. A vasárnapi, bukaresti mér-
kõzésen Toma nem léphet pá-
lyára, mert megsérült, Stãnescu
és Georgescu játéka még kérdé-
ses. A csehovi visszavágó június
19-én lesz.

Magyarország, mint ismert,
Szlovénia ellen játssza a vb-se-
lejtezõt. Vasárnap idegenben
lépnek pályára, a visszavágó pe-
dig Veszprémben lesz. 

Megismételné a történelmet a román válogatott, s szeretné legyõzni az oroszokat a vb-selejtezõben

Akárcsak tavaly, az idén is tart játékosárverést
a Román Kézilabda-szövetség (FRH). Június
23-án délelõtt a segesvári sportcsarnokba várja
a klubok képviselõit, akik ott a helyi kézilabda-

központban nevelkedett tizenhat, 1988–1991
között született játékos leigazolásáért licitálhat-
nak. Tavaly mintegy 10 és 20 ezer euró közötti
összegeket fizettek a játékosokért.

Fotó: Mediafax

Árverésre bocsátják a kicsiket

Beluék ismét bevetésen
Torna

Hírösszefoglaló

Románia nõi tornászválo-
gatottját tegnap már ismét

Octavian Belu és Mariana Bi-
tang irányította. A két sikeredzõ
Izvorani-ban tartotta az elsõ fel-
készítõt a lányoknak, akik eddig
Nicolae Forminte szövetségi
edzõ irányítása alatt készültek.
Sandra Izbaºa, a trikolórok 19
éves élsportolója a ProSportnak
bevallotta: hiányzik neki egyko-
ri trénere, s még mindig bízik
abban, hogy visszatér hozzájuk.
Beluékkal eddig még soha nem
edzett, amikor õk 2005-ben le-

mondtak, Izbaºa még junior
volt. „Egyszer volt egy felmé-
rõm velük, amikor az oneºti-i
junior keretbõl a dévaiba kerül-
tem. Tizenöt éves voltam akkor,
és nagyon izgultam. Nekünk ak-
kor újdonság volt, hogy azok
elõtt szerepeljünk, akikrõl az
egész világ beszélt” – mesélte a
fiatal tornász, aki Belu szerint a
válogatott vezére. Nicolae
Forminte, aki öt évvel ezelõtt
épp Belut váltotta az edzõi tiszt-
ségben, a múlt héten mondott
le, mert elõdje visszatérésével
úgy érezte, hogy benne már
nem bíznak, és nem szerepel a
2012-es londoni olimpiára ké-
szülõ gárda terveiben. 

Vásárhely helyett maradna 
az élvonalban a Tg. Jiu
Labdarúgás

ÚMSZ

A Târgu Jiu-i Pandurii új-
donsült ügyvezetõ-igazgató-

ja beadványt tett le a Román
Labdarúgó-szövetségnél (FRF),
mert szerinte a Marosvásárhelyi
FCM-nek nincs joga feljutni az
élvonalba, s emiatt kérvényezi,
hogy saját alakulata maradhas-
son a következõ szezonban is a
Liga I-ben. Eugen Pârvulescu az-
zal érvel, hogy a szabályzat ki-
mondja: amennyiben egy együt-
tes egy másik gárda helyét átvéve
indult el a pontvadászatban, há-
rom évig nincs joga elõrelépni
abból az osztályból. „A marosvá-
sárhelyiek esetében csak két év

telt el, ráadásul a klubnak leg-
alább három éve FRF-tagsággal
kellene rendelkeznie a feljutás-
hoz. A Marosvásárhelyi FCM
csak két éve tag” – mondta Pâr-
vulescu. Lapunk már korábban
megkérdõjelezte a csapat feljutá-
si jogait, ám Aurelian Bãbuþan, a
klub ügyvezetõ igazgatója állítot-
ta: a kérdés tisztázódott. A máso-
dik ligába magát „bevásárló”
Trans-silbõl lett FCM-nek ezt
maga a FRF illetékesei hagyták
jóvá, mivel a csapatot a
Nagyszentmiklósi Unirea jog-
utódjának tekintik. Pârvulescu
ennek ellenére bizakodik, szerin-
te az Unireával való fuzionálás
nem elégséges ehhez, s kéri a Li-
ga I-es induláshoz szükséges li-
cenc újraértékelését. 

Visszatérnek a volt szövetségi
kapitányok a Ghenceára
Labdarúgás

V. Ny. R.

Noha George Becali, a
Steaua futballklubjának tu-

lajdonosa tegnap úgy nyilatko-
zott, hogy Jenei Imre már elvál-
lalta az elnöki tisztséget, a szak-
ember lapunknak elmondta: egy-
elõre még nem százszázalékos,
hogy visszatér a Ghenceára.
Minden attól függ, hogy Victor
Piþurcã aláír-e a bukaresti piros-
kékekkel vagy sem. Amennyiben
a volt szövetségi kapitány elvál-
lalja a csapat edzését, a Steaua
legendás trénere – aki korábban

szövetségi kapitány is volt –,
Jenei is leszerzõdik egykori ala-
kulatával. Lapunk érdeklõdésére
elmondta: nem aggódik Becali
miatt. „Ha ketten vagyunk ott,
meg tudjuk oldani, hogy keve-
sebbet beszéljen. S ha beszél, azt
mondja, amit kell” – fogalma-
zott a szakember, akinek az irá-
nyítása alatt a Steaua a romániai
labdarúgás legnagyobb sikerét
érte el: 1986-ban megnyerte a
Bajnokcsapatok Európa Kupáját
(BEK). Piþurcát annak idején
edzette is Jenei, hiszen a volt szö-
vetségi kapitány is tagja volt a se-
villai BEK-döntõben a Barcelo-
na ellen gyõztes alakulatnak. 

Megkérdõjelezték a marosvásárhelyiek feljtutási jogát Fotó: gsp.ro
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